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INNGANGUR

Á hverju vori er vert að líta yfir farinn veg og draga saman það sem hæst bar í starfsemi

skólans á liðnu skólaári. Það verður gert hér á eftir fyrir skólaárið 2021- 2022. Ársskýrslu

skólans er ætlað að gera grein fyrir því fjölbreytta starfi sem einkennir skólann og gefa yfirlit

yfir hagnýt  mál er snúa að daglegu starfi hans.

Allir kennarar og starfsfólk skólans koma að gerð skýrslunnar með lýsingu á þeim störfum

sem þeir hafa innt af hendi á skólaárinu.

Fjallað er um daglegt starf skólans auk þess koma fram ýmis atriði sem tókust sérstaklega vel

á skólaárinu og ábendingar um sitthvað sem betur mætti fara með það að leiðarljósi að þróa

og bæta starfið.

Aðaleinkenni skólans, kynjauppeldið, var í hávegum haft og blandað saman við aðra

kennslu. Æfingar í aga, sjálfstæði og samskiptum voru viðfangsefni kynjanámskrár á

haustönn og unnu börn ýmis verkefni tengd þessum þáttum. Jákvæðni, vinátta og áræðni

voru meginstef vorannar og æfð á fjölbreyttan hátt. Vitnisburður barna í lok skólaárs ber þess

merki en þar eru grunnþættir Aðalnámskrár og Kynjanámskrá Hjallastefnunnar samtvinnuð.

Námsmatið var birt í Mentor og hefur sú vinna verið að þróast sl. ár jafnt og þétt og mun

halda áfram. Að auki fá allir nemendur skólans persónulega umsögn frá kjarnakennurum

sínum þar sem farið er yfir persónulega sigra sem hafa náðst yfir veturinn.

Í haust lögðum við af stað í fyrsta skipti í Barnaskólanum með heildstætt skólasamfélag fyrir

börn frá 5 ára gömlum upp í 12 ára og þar með eru þrjú skólastig undir einum hatti. Því má

með sanni má segja að hér hafi allt iðað af lífi og sál þar sem hver  einasti gólfflötur var

nýttur til hins ýtrasta. Það var því í fyrsta sinn í sögu skólans frá því að Vífilsskóli var og hét

að útskrifaðir voru nemendur úr 7.bekk vorið 2022.

Það sem einkenndi skólastarfið í vetur var þróun miðstigs skólans með áherslur aðalnámskrár

sem og hugmyndafræði Hjallastefnunnar.

Skólinn hefur verið að stækka jafnt og þétt sl. 3 ár og var veturinn þungur húsnæðislega séð

og því kærkomið að bærinn hafi veitt skólanum leyfi fyrir því að setja niður færanlegar
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kennslustofur í sumar. Við bindum því miklar vonir um að það rúmist vel um bæði börn og

starfsfólk skólans á næsta skólaári með tilkomu færanlegra kennslustofa hér á lóðinni.

Starf Barnaskólans byggir á kynjanámskrá Hjallastefnunnar og meginreglum, Aðalnámskrá

grunnskóla og lögum um grunnskóla. Kennsluhættir Barnaskólans eru einstaklingsmiðaðir

þar sem markmiðið er að haga ytra umhverfi þannig að hvert barn njóti sín á eigin forsendum

og því bjóðist sá fjölbreytileiki sem æskilegur er í námsumhverfi barna. Námsárangur er

samofinn góðri líðan og í öllu starfi skólans er lögð áhersla á þessa tvo þætti jöfnum höndum

til að stuðla að vexti og þroska allra barna, í samvinnu við foreldra.

Ársskýrslan skiptist í fjóra kafla; hagnýtar upplýsingar, áherslur í skólastarfi, ýmsar skýrslur

og skýrslu frístundaheimilisins. Ljósmyndir úr starfi vetrarins birtast í ársskýrslunni sem gefa

innsýn í þau fjölbreyttu viðfangsefni sem nemendur og starfsmenn fást við. Ársskýrslan er

send sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs og grunn- og tónlistarskólafulltrúa auk þess sem

hún er aðgengileg á vef skólans.

Skólasetning Barnaskólans fór fram þriðjudaginn 24.ágúst og hóf skólinn þar með sitt

19.starfsár. Þar sem Kórónuveirufaraldurinn var í hámæli tóku kjarnakennarar á móti sínum

nemendum og foreldrahóp útivið og buðu alla velkomna.

Skólastjóri tók á móti 6 ára foreldrahópnum og fór yfir skipulag skólastarfsins og þeirri

breytingu að verða grunnskólanemandi og eins grunnskólaforeldri.

Nemendafjöldi skólans var í upphafi haustsins 165 og starfsmenn skólans 35. Fjölgun hefur

orðið á nemendum í skólanum síðastliðin ár en það hefur komið til eftir að miðstigið var

opnað og eins hafa nemendur bæst inn í árganga á yngsta stigi. Áætlað er að nemendum muni

halda áfram að fjölga næstu árin en í haust munu um 180 nemendur hefja nám við skólann.

Á heimasíðu skólans er að finna helstu upplýsingar er varðar skólastarfið, einnig eru settar

inn fréttir af viðburðum eða því sem ber hæst á góma hverju sinni. Fyrir þá sem vilja

skyggnast inn í skólalíf Barnaskólans er bent á heimsíðuna hér: https://bskgbr.hjalli.is/

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Garðabæ, Vífilsstöðum.

Lovísa Lind Sigurjónsdóttir

júlí 2022
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1.  Hagnýtar upplýsingar

Stjórnendur

Framkvæmdastjóri Hjallastefnunnar: Bóas Hallgrímsson

Skólastjóri: Lovísa Lind Sigurjónsdóttir

Umsjónarstýra frístundar: Edda Rósa Gunnarsdóttir

Umsjónarmaður fasteigna: Jón Jóhannsson

Starfsfólk

Í hópi kjarnakennara voru 15 grunnskólakennarar og tveir leikskólakennarar. Þeir stýrðu

kennslu í  átta árgöngum en auk þeirra sinntu kennslu sérkennari, íþrótta- og sundkennari,

myndlistar, leiklistar og tónlistarfólk í smiðjum. Þroskaþjálfi og sálfræðimenntaður

starfsmaður önnuðust þjálfun barna með sérþarfir.  Tómstundastarf í Frístund var á ábyrgð

skólans en umsjónarmanneskja annaðist daglegan rekstur og utanum hald. Að auki

umsjónarmanneskjunnar störfuðu fjórir starfsmenn í frístund. Sálfræðingur sinnti

sálfræðiþjónustu. Starfsmenn í  stoðþjónustu skólans sáu um eldhúsið, ræstingu og annað sem

til féll. Umsjónarmaður fasteigna er Jón Jóhannsson.

Nöfn og  starfssvið starfsfólks skólans vorið 2022

Andri Jarron stuðningur / frístund

Anna Fríða Stefánsdóttir Kjarnakennari / grunnskólakennari

Anna Margrét Ólafsdóttir Kjarnakennari / grunnskólakennari

Anton Helgi Hannesson enskukennari / grunnskólakennari

Arnór Gunnarsson stuðningur / frístund

Áslaug Hanna Baldursdóttir smiðjukennari/smíðakennari

Bettý Gunnarsdóttir sérkennsla / þroskaþjálfi

Bryndís Hrönn Gunnarsdóttir kjarnakennari / grunnskólakennari

Dóra Margrét Bjarnadóttir stjórnun 5 ára starfs / leikskólakennari
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Edda Rósa Gunnarsdóttir umsjónarmanneskja frístundar / uppeldis og menntunarfræði

Embla Liv Beckers skilavakt 5 ára / Stúdentspróf

Eva Lind Ingadóttir Kjarnakennari / grunnskólakennari

Gabríela Ómarsdóttir stuðningur 5 ára kjarna / Stúdentspróf

Helga Guðmundsdóttir kjarnakennari  / framhaldsskólakennari

Helga Kristín Hjarðardóttir Kjarnakennari / grunnskólakennari

Jón Jóhannsson umsjónarmaður fasteigna

Lizceth Isabel Zapata Almiron kjarnastarf 5 ára / grunnskólakennari

Lovísa Lind Sigurjónsdóttir  Skólastýra  / leik og grunnskólakennari

Lovísa Lóa Sigurðardóttir myndlistarkennsla / grunnskólakennari

Luis Lucas António stuðningur / frístund

María Kristín Gröndal Íþróttir og sund / íþróttakennari

Matthías Máni Jónasson / frístund /

Narfi Ísak Geirsson Kjarnakennari / grunnskólakennari

Pálína Sólrún Ólafsdóttir kjarnakennari 5 ára / leikskólakennari

Sara Björk Sigurðardóttir kjarnkennari  / grunnskólakennari

Sigríður Ósk Reynaldsdóttir Kjarnakennari / leik og grunnskólakennari

Sigrún Lilja Færseth Þjálfun og stuðningur / Bs. sálfræði

Sigurjón Ívarsson Matráður

Silja Hinriksdóttir kjarnakennari / grunnskólakennari

Sólrún Dís Valdimarsdóttir stuðningur 5 ára kjarna

Sólveig Gunnarsdóttir leiðbeinandi 5 ára kjarna / Stúdentspróf

Starri Bernharðsson frístund / Stúdentspróf / Í Háskólanámi

Sturla Þorsteinsson Námsver og kjarnakennari / grunnskólakennari

Svetlana Stepanova Ræstingar og innkaup

Tatjana Matejeva Eldhús og innkaup

Tinna Ingvarsdóttir Kjarnakennari / grunnskólakennari

Leyfi og starfslok

Einn kennari var í veikindaleyfi og fór svo í framhaldi í fæðingarorlof og lét af störfum að því

loknu núna í vor. Tveir kennarar að auki létu af störfum í lok skólaárs.
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Nemendur

Skólaárið 2021-2022 voru 163 börn skráð í nám við Barnaskólann á vormánuðum. Þar af

voru  lengst af tíu börn með lögheimili í öðrum sveitarfélögum en Garðabæ.  Á kjörnum 5 til

9 ára eru tveir kjarnar og er raðað í þá eftir kyni. Á eldri kjörnum, 10 - 12 ára, er meira um

blöndun og samkennslu og því deila stúlkur og drengir í sama árgangi kjörnum.  Hér fyrir

neðan má sjá yfirlit yfir kjarnana, fjölda barna  á  hverjum kjarna og nöfn þeirra sem fóru

með ábyrgð á kjarnanum, héldu utan um daglegt starf  sem og sinntu foreldrasamstarfi.

Yfirlit yfir kjarna, fjölda drengja og stúlkna, kjarnastarfsfólk

5 ára, 19 stúlkur, 16 drengir; alls 35

Helga Guðmundsdóttir

Gabríela Ómarsdóttir

Lizceth Isabel Zapata Almiron

Sólveig Gunnarsdóttir

Pálína Sólrún Ólafsdóttir

Sórún Dís Valdimarsdóttir, skilavakt

Embla Liv Beckers, skilavakt

6 ára, 8 stúlkur, 17 drengir; alls 26

Arnór Gunnarsson stuðningur

Bryndís Hrönn Gunnarsdóttir

Tinna Ingvarsdóttir

7 ára, 14 stúlkur, 13 drengir; alls 27

Anna Fríða Stefánsdóttir

Dóra Margrét Bjarnadóttir

Silja Hinriksdóttir

8 ára, 11 stúlkur, 9 drengir; alls 20

Helga Kristín Hjarðardóttir

Eva Lind Ingadóttir

Bettý Gunnarsdóttir stuðningur
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9 ára, 7 drengir, 15 stúlkur alls 22

Eva Lind Ingadóttir

Sigríður Ósk Reynaldsdóttir

Bettý Gunnarsdóttir stuðningur

10 ára, 3 drengir; alls 3

Anna Margrét Ólafsdóttir

11 ára, 8 stúlkur, 9 drengir; alls 17

Narfi Ísak Geirsson

Edda Rósa Gunnarsdóttir stuðningur

12 ára 8 stúlkur, 7 drengir; alls 15

Anna Margrét Ólafsdóttir

Sturla Þorsteinsson

Húsnæði skólans

Starf Barnaskólans er nokkuð frábrugðið því starfi sem hefðbundnir skólar bjóða upp á og því

er það sama að segja varðandi húsnæðið. Í hjallísku skólasamfélagi hefur hver hópur eina

kjarnastofu til umráða og þar fer öll kennsla fram óháð námsgreinum. Kennarar sem kenna

allar aukagreinar koma inn til barnahópana í þeirra kjarnastofur.   Til marks um það hversu

vel nýtt húsnæði skólans er er að salurinn er nýttur sem kaffi- og vinnurými kennara,

tónlistarkennsla Tónlistarskólans fer fram þar og tónmenntakennsla Barnaskólans einnig.

Húsnæði skólans er fyrir löngu orðið of lítið fyrir þann nemendafjölda sem sótt hefur um að

stunda nám í Barnaskólanum. Þetta er tvítþætt annars vegar að skólinn hefur aukið við sig

þeim fjölda nemenda sem eru á miðstigi og eins hefur áhugi á því skólastarfi sem

Barnaskólinn býður upp á aukist til muna. Nú á vordögum samþykkti Garðabær umsókn

Hjallastefnunnar um að fá hingað á lóðina til okkar færanlegar kennslustofur í sumar.  Þetta

þýðir að það mun fara betur um okkur öll, bæði börn og kennara og því hefjum við skipulag

næsta vetrar með þetta í huga.  Við bindum vonir við að geta nýtt eitt auka rými skólans undir
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svo kallaða fjölkennslu en undir hana fellur t.d snillingafimi, myndlist, smásmíði og fleiri

skapandi kennsluhættir.

Húnsnæði skólans er nokkuð komið  til ára sinna og  í sumar þarf að skipta út öllu lagnakerfi

skólans sem er nokkuð stórt og kostnaðarsamt verk. Einnig þarf að mála nokkur rými og bóna

gólf. Að auki þarf að innrétta færanlegu kennslustofurnar og kaupa húsbúnað sem hæfir

miðstigs börnum og auka við tæknibúnað.

Við höfum fagnað þeim framkvæmdum sem til hafa komið í nærumhverfi skólans með

tilkomu fjölnota hússins Miðgarðs. Hjólastígar og gangbrautir hafa verið lagðar hér í kring

sem hefur auðveldað nemendum okkar sem og starfsfólki að koma hjólandi eða gangandi til

vinnu sinnar.

Bílastæðum við skólann er nokkuð ábótavant, þar sem bæði Barnaskólinn  og leikskólinn

Hnoðraholt deila sömu bílastæðum. Þetta getur valdið þungri umferð hér á morgnana og væri

ekki úr vegi ef hægt væri útbúa nokkur starfsfólks stæði fyrir aftan Barnaskólann, þar sem

aksturinn fer fram í gegnum lóð Vífilsstaðaspítala.

Í skólanum er fullbúið móttökueldhús og er því stýrt af matráði. Eldhúsið hefur öll starfsleyfi.

Barnaskólinn er staðsettur í suðurhúsi á Vífilsstaðalóðinni. Sundkennsla fór fram á

Dvarlarheimli aldraða sjómanna í Hafnarfirði og  íþróttakennsla fór fram utanhúss hér á

lóðinni fyrir áramót en í sal í Ásgarði á vorönn. Í vor fengum við svo afnot að Miðgarði sem

er í næsta nágrenni við okkur og afar kærkomið að börnin okkar þurfi ekki að fara upp í rútu

til að fara í íþróttir. Við bindum vonir við meira samstarf við Miðgarð næsta vetur.

Skóladagatal

Starfsemi skólans fór fram líkt og samþykkt skóladagatals ársins 2021 - 2022 lagði til um.

Eftir að búið var að leggja grunn og samræma leik- og grunnskólastarf með öllum skólum

bæjarins, var dagatalið lagt fyrir skólaráð Barnaskólans og samþykkt af skólanefnd

Garðabæjar.

Skólasetning var 24. ágúst en fimm ára kjarnar hófu störf rúmlega viku fyrr eða 11.ágúst.

Starfstími nemenda í  grunnskólanum skólaárið 2021– 2022 var frá 24. ágúst 2021 til og með
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8. júní 2022. Kennsludagar  voru 180 á skóladagatali sem fullnægir kröfu í 28. gr. laga um

grunnskóla um fjölda skóladaga  svo og kröfum sömu greinar um leyfi og hvíldartíma

nemenda.  Kennsludagar voru 179 þar sem almannavarnir lokuðu einn dag vegna óveðurs.

Jólaleyfi hófst 21. desember og kennsla hófst að nýju mánudaginn 3. janúar.  Vetrarfrí var á

sama tíma og hjá öðrum grunnskólum í Garðabæjar, 21. – 24. febrúar.  Skipulagsdagar

kennara voru fimm á skólaárinu; 15.september , 22. október, 11.janúar, 25. febrúar og 27.

maí.

Þó svo að heimsfaraldurinn hafi haft áhrif á skólastarfið í vetur voru engir dagar þar sem

skerða þurfti skólastarfið en frístundin þurfti að skerða þjónustu á tímabili þar sem flest allt

starfsfólk fékk covid á sama tíma.  Önnur skerðing hafði aðallega áhrif á að lítið var um

kennslu þvert á árganga og hver kjarni var í sínu hólfi og því náðum við ekki að blanda

jafnvel og við gerum í venjulegu árferði. Foreldra komu lítið inn í skólann á skólaárinu en

undir lok þess náðist að bjóða í nokkrar heimsóknir.

Í Barnaskólanum eru nánast engir skertir dagar nema einn á haustönn og einn á vorönn þegar

foreldrasamtalsdagur fer fram.  Skólasetningardagur sem og skólaslitsdagur eru venjulegir

skóladagar.

Skóladagur nemenda

Skólastarf í vetur hófst hjá 6 – 9 ára börnum kl. 8:45 og lauk kennslu kl. 14:15. Þá tók við

síðdegisstarf í Frístund fyrir þau börn sem það kusu. Hjá börnum á miðstigi í 10, 11 og 12 ára

kjörnum hófst skólastarf  kl. 8:30 og lauk kl. 14:30. Skólinn var opnaður kl. 7:45 alla morgna.

Börnum stóð til boða að fá  morgunverð í skólanum frá því að skólinn opnaði. Fimm ára börn

eru leikskólabörn og þeirra starf byggir á aðalnámskrá leikskóla sem og kynjanámskrá

Hjallastefnunnar en  skóladagurinn þeirra byggir þó á sama grunni og hjá eldri börnum.

Leikskólastarf hélt áfram  eftir að hefðbundnu skólastarfi lauk kl. 14:15 og þar til kl. 17.

Börnum var boðið upp á málsverði á  skólatíma, auk hádegisverðar var framreidd

morgunhressing í ávaxtastund um miðjan morgun.  Öllum börnum stóð til boða að fá

morgunverð og í Frístund var ávallt boðið upp á nónhressingu.
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11 ára börn una sér í valtíma

Dagskipulag 5 ára kjarna

07.45 Barnaskólinn opnar, frístund, morgunverður í boði

08.45 Morgunsöngur á sal skólans

09.00 Hópatími

10.00 Ávaxtastund/valfundur/val

11.00 Hópatími

12.00 Hádegisverður

12.30 Næðis og lestrarstund

13.00 Hópatími

14.00 Valtími

15.00 Nónhressing

15.45 - 17.00 Val og frístundastarf

Dagskipulag 6-9 ára kjarna

07.45 Barnaskólinn opnar, frístund, morgunverður í boði

08.45 Morgunsöngur á sal skólans

09.00 Kennsla hefst / hópatími

10.00 Ávaxtastund/valfundur/val
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11.00 Kennsla / hópatími

12.00 Hádegisverður og næðisstund

12.30 Kennsla / hópatími

14.15 Kennslu lýkur og frístund hefst

15.00 Nónhressing

15.30 - 17.00 Frístundastarf og skólinn lokar

Dagskipulag 10 - 12 ára kjarna

07.45 Barnaskólinn opnar, frístund, morgunverður í boði

08.30 Kennsla hefst / hópatími

10.00 Ávaxtastund/valfundur/val

11.00 Kennsla / hópatími

12.00 Hádegisverður og næðisstund

12.30 Kennsla / hópatími

14.30 Kennslu lýkur

Samstarf heimila og skóla

Í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ er öflugt foreldrasamstarf þar sem velferð og

vellíðan barna  er alltaf í forgrunni. Allir kjarnakennarar mynda þétt samstarf við sinn

foreldrahóp strax að hausti og leggja góðan grunn að farsælum samskiptum. Á hverjum

föstudegi senda kennarar sínum foreldrahópi föstudagspóst þar sem koma fram upplýsingar

um það sem var gert í vikunni og hvað stendur til í þeirri næstu. Það er rík hefð fyrir þessum

póstum í Barnaskólanum og foreldrum finnst þetta mikilvægur þáttur í samstarfi skóla og

heimilis. Kennarar skólans nota einnig símtöl mikið til að heyra í foreldrum þegar þess þykir

þörf.  Mentor er annað samskiptatæki sem við notum til að upplýsa foreldra um

námslegastöðu barna þeirra og hvaða markmið liggja til grundvalla öllum námsgreinum sem

kenndar eru.  Vefurinn er alltaf í stöðugri þróun og foreldrar farnir að þekkja vel inn á það

kerfi sem Mentor býður upp á.

Foreldrasamtalsfundir voru haldnir snemma í október og er það í fyrsta sinn sem teknir eru

skertir dagar undir slíka fundi. Þetta reyndist öllum vel og því munum við halda þessu formi

áfram. Á haustin eru opnir hópatímar haldnir undir venjulegu árferði en þar gefst foreldrum

tækifæri til að koma inn í skipulagða hópatíma og sjá og heyra hvað börnin þeirra eru að fara
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að fást við þann veturinn. Þar með hittist foreldrahópurinn undir stjórn kjarnakennara og farið

er yfir verkefni vetrarins.  Settar eru upp kennslustöðvar þar sem börnin fara ásamt foreldrum

sínum í gegnum verkefnin sem þar liggja að baki. Á þessum fundum er einnig valið í

foreldraráð.   Boðið er upp á rúnstykki og kaffi en afar notaleg stemning hefur myndast í

kringum þessa morgna og foreldrar gefið sér góðan tíma til að staldra við og sjá og heyra þær

kennsluaðferðir sem kennara nota. Í vetur féllu þessir fundir því miður niður af völdum

covid-19.

Skólaráð

Skólaráð fjallar um og gefur umsögn til skólans um skólanámskrá og aðrar áætlanir um

skólastarfið. Skólaráð fylgist með öryggi, aðbúnaði og velferð nemenda.

Skólaráð er skipað tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur

fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, einum fulltrúa grenndarsamfélags auk

skólastjóra sem kallar ráðið saman.

Skólaráð starfar samkvæmt 8.gr.laga nr.91/2008 í skólaráði 2021 - 2022 sátu eftirtaldir aðilar:

Fulltrúar foreldra: Sif Beckers Gunnsteinsdóttir og Kristín María Dýrfjörð

Fulltrúar barna: Högna Ómarsdóttir og Emelía Beckers

Fulltrúar kennara: Dóra Margrét Bjarnadóttir og Sturla D. Þorsteinsson

Fulltrúi grenndarsamfélags: Karen Viðarsdóttir

Fulltrúar annarra starfsmanna: Edda Rósa Gunnarsdóttir

Skólastýra: Lovísa Lind Sigurjónsdóttir

Foreldrafélag Barnaskólans

Í lögum um grunnskóla nr.91/2008 segir að við grunnskóla skuli starfa foreldrafélag.

Skólastýra er ábyrg fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.

Markmið félagsins er að efla samstarf heimila og skóla þannig að það leiði af sér öflugra

skólastarf með menntun, heill og hamingju nemenda að leiðarljósi. Foreldrafélag

Barnaskólans er samstarfsvettvangur foreldra sem uppalenda. Félagið skipuleggur ýmsar

skemmtanir, vorhátíð og fræðslufundi fyrir foreldra. Einnig stendur félagið fyrir fjáröflun

vegna vorferða, tónleika og fleiri viðburða á vegum skólans sem félagið vill styrkja.
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Stjórn félagsins skipa fulltrúar foreldra úr röðum kjarnafulltrúa eða sjálfboðaliða og skiptir

stjórnin með sér verkum. Aðalfundur félagsins skal haldinn í september ár hvert með

hefðbundinni aðalfundardagskrá. Starfsáætlun og fundargerðir foreldrafélagsins er að finna á

heimasíðu skólans. Stjórn var kjörin á aðalfundi 22.september 2021.

Stjórn foreldrafélagsins skólaárið 2021 - 2022:

Hjördís Arnarsdóttir formaður, hjordisarnarsdottir@gmail.com

Sigríður Rut Indriðadóttir, gjaldkeri, sigridurrut@hotmail.com

Vigdís Ósk Helgadóttir vigdis@greidsluveitan.is

Karen Þórólfsdóttir karen.thorolfsdottir@gmail.com

María Rán Finnsdóttir maria.ran.f@gmail.com

Jóhann Grétar Kröyer Gizurarson

Natalie Ovellette natalie.m.ouellette@gmail.com

Sigríður Björnsdóttir

Gunnar Vilhelmsson gunnivil@gmail.com

Fulltrúar í Grunnstoð Garðabæjar:

Hjördís Arnarsdóttir hjordisarnarsdottir@gmail.com

Erna Kristjánsdóttir erna34@gmail.com

Grunnstoð er samráðsvettvangur foreldrafélaga allra grunnskóla í sveitarfélaginu.

Fulltrúar í skólaráði:

Kristín María Dýrfjörð kristin@teogkaffi.is

Sif Beckers Gunnsteinsdóttir sif.gunnsteinsdottir@gmail.com

Foreldrafélagið fer fyrir  ýmsum verkefnum í skólanum og býður börnunum upp á

skemmtilegar uppákomur og  upplifanir. Í ár var því miður töluverð skerðing á þeirra
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starfsemi sökum heimsfaraldar en fastir liðir á vegum foreldrafélagsins eru eftirfarandi;  í

desember er haldin notaleg jólastund að morgni dags en þá býður foreldrafélagið börnum og

fullorðnum upp á kakó og svo er farið út í skóg með fuglamat og kerti.  Börnin útbúa sjálf

tækifæriskort sem þau svo selja gegn vægu gjaldi og rennur ágóðinn í sameiginlegan

vorferðasjóð barnanna.  Jólaleiksýning er í boði foreldrafélagsins en það er leikritið “Leikrit í

tösku” með Þórdísi Arnljótsdóttur þar sem hún  túlkar íslensku jólasveinana á kostulegan

hátt. Hefð hefur skapast fyrir því að börnin okkar fara í  menningarferð fyrir jólin og býður

foreldrafélagið upp á rútuferð og hádegisverð í þessum  ferðum. Á jólasöngfundum í

desember er tónlist í hávegum höfð þar sem fengin eru tónlistaratriði frá atvinnu

hljóðfæraleikurum og mikil hátíðar stemmning á sal skólans. Salurinn okkar var skreyttur og

gerður að ævintýraheimi með gítarspili og fögrum  söng. Foreldrafélagið fer einnig fyrir

árlegum vorferðum barnanna. Í ár var farið í tveggja nátta ferð í Vatnaskóg með 6 og 7 ára

kjarna, á Snæfellsnesið með 8 og 9 ára og til Vestmannaeyja með 10 og 11 ára kjarna. 12 ára

börn fóru í vikuferð í skólabúðirnar að Reykjum í Hrútafirði.  Fimm ára börn fóru í dagsferð

um Reykjanesið þar sem Þekkingarsetrið í Sandgerði var heimsótt og Skessuhellir í

Reykjanesbæ.

Vorferðirnar okkar eru farnar í framhaldi af áræðnilotu sem er síðasta lotan okkar í

kynjanámskránni og því mikil uppskera og áskorun að fara í vorferðir. Vorhátíð

foreldrafélagsins var haldin á hefðbundinn hátt að þessu sinni þar sem ekki þurfti að bregðast

við heimsfaraldri. Boðið var upp á hoppukastala, andlistmálun, varðeld með grilluðum

sykurpúðum og ísbíllinn kom í heimsókn.Fulltrúar frá foreldrafélaginu grilluðu ofan í börnin

og dagurinn var ánægjulegur að venju.

2. - Áherslur í skólastarfi

Starfsþróun

Nokkur sameiginleg námskeið voru haldin fyrir starfsfólks skólans í vetur en þau voru

eftirfarandi:

● Þjálfunaráætlun Hjallastefnunnar; 9 vikna þjálfunaráætlun sem kennd er í

gegnum Google Classroom en þar er Handbók Hjallastefnunnar brotin upp í

smærri einingar til að lesa og tileinka sér. Umræður og verkefnavinna fylgja í

kjölfarið.
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● Kynja- og uppbótavinna fyrir starfsfólk skólans

● Hinsegin fræðsla og umræður í kjölfarið

● Hjallastefnuráðstefna; skólamál á tímum covid-19, Sálfræðingur ræðir um

hvernig hlúa megi að kennurum, erindi frá Auðnast.

● Málstofa á vegum Háskólans á Akureyri,  “Frá kennara til kennara. Að auka

gæði í kennslunni okkar”.

● Læsi og lestraráherslur, kennarar lásu Handbók leið til læsis og unnu

markvisst að því að skilja og þróa lestrarkennslu aðferðir sínar.

● Jafningjafræðsla, skapandi skólastarf og fjölbreyttar leiðir í námi og kennslu.

Kennarar skólans undirbjuggu fyrirlestra og buðu hvert öðru að koma og

kynnast ólíkum kennsluaðferðum sem þeir beita og nota í kennslu.

Þróunarverkefni

Í vetur hafa kennarar skólans verið að vinna að eftirfarandi þróunarverkefnum.

Myndlæsi Listasafn Reykjavíkur

Miðstigi skólans var boðið taka þátt í skapandi verkefni á vegum listasafns Reykjavíkur sem

fólst í að kenna börnum myndlæsi. Markmið verkefnisins er að auka þekkingu og skilning

barna og ungmenna á myndlist og hinum sjónræna menningararfi. Hér er um að ræða nýtt

verkefni sem miðar að því að efla menningar- og myndlæsi barna, á tímum þar sem sjónrænt

áreiti hefur náð sögulegu hámarki með tilkomu nýrrar tækni og nýrra miðla. Því er mikilvægt

að efla gagnrýna hugsun og þjálfa börn í myndlæsi, sem gerir þeim kleift að orða það sem

fyrir augu ber – skilja og vera læs á umhverfi sitt.

Ávinningur verkefnisins var:

● að auka aðgengi barna að menningararfi þjóðarinnar með markvissri kennslu í

myndlæsi

● að tengja aðferðir myndlæsis við safneign Listasafns Íslands

● efla  menntunarhlutverk safnsins og auka þekkingu barna á myndlist.

Ræktun og sjálfbærni

Börn og kennarar í Barnaskólanum hafa síðastliðin ár tekið þátt í ræktunarbyltingunni.

Skólinn hefur nú eignast sitt eigið gróðurhús og erum við komin af stað með okkar eigin
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ræktun. Með þessu er börnum kennd sjálfbærni og markmiðið er að verða sjálfbær með okkar

eigin grænmeti þegar fram líða stundir. Mikill áhugi var á ræktun í vor og vonumst við til að

geta haldið áfram og ýtt enn frekar undir áhuga og fest ræktun og sjálfbærni í sessi innan

skólans. Allir kjarnar skólans tóku þátt í ræktun að einhverju leiti á þessu skólaári.

Íslenskir rithöfundar – skapandi skrif

Í vetur fengu miðstigsbörn heimsókn frá íslenskum rithöfundi í opinni viku á haustönn.

Verkefnið er unnið til að auka áhuga á ritlistinni, fá nemendur til að skrifa skapandi sögur eða

ljóð. Nemendur velja sér að auki sinn eftirlætis höfund til að fjalla um og búa til kynningu

um, kynning er svo kynnt á sal skólans. Í sömu smiðju fengu nemendur tækifæri til að

kynnast því að sauma saman bók eftir alda gamalli hefð.

Gerður Kristný kom að þessu sinni og vonandi fást fleiri skapandi höfundar til að koma á

næstu misserum.

Tengsl leikskóla inn í grunnskóla

Verkefnið “hjarta til hjarta” er tengslaverkefni sem unnið er  á 5 ára kjarna í samstarfi við

vina leikskólana okkar.  Vinaleikskólarnir okkar eru leikskólinn Hnoðraholt, Ásar og Litlu

Ásar.

Fyrsta heimsókn er frá einum leikskóla í einu sem svo endar á stórri heimsókn allra

leikskólanna þriggja að vori.

Í fyrstu heimsókn sjá börnin umhverfið kynnast því og eins kennurum á 5 ára kjarna, þau taka

einnig þátt í vali þennan dag.  Tímalengd heimsóknarinnar er um það bil 2 tímar. Í næstu

heimsókn komu börnin með ljósmyndir af sér með í skólann en ljósmyndirnar eru hengdar

upp á vinahjarta sem tengir öll börnin saman. Eldri börnin aðstoða gestina við að koma

ljósmyndunum fyrir á réttum stað. Tímalengdin er um það bil 2,5 tímar. Í þriðju heimsókn var

unnið dýpra með einstaklinginn þar sem leikskólakennararnir voru búnir að skrifa niður

ásamt börnunum sjálfum það sem einkennir hvert og eitt barn.

Síðan var hönd, ljósmynd og upplýsingar um leikskóla og barnið sett á pappír, sem var sett í

risastórt hjarta sem hafði verið gert á maskínupappír (gestir gerðu og myndskreyttu).

Eldri drengir gerðu þetta einnig og þeirra verkefni var umhverfis hjartað (fyrirmyndir og

stuðningur). Eftir þessa vinnu vetrarins vorum við öll saman (blöndun) fjórir skólar og

framkölluðum eldgos á ævintýralandinu okkar og hlustuðum á Þúsaldarljóð / Eldur .
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Markþjálfun

Börn á miðstigi hittu markþjálfa og kynntust ávinningi markmiðasetningar. Unnið var

samkvæmt hugmyndafræðinni um Vaxandi hugarfar en þetta verkefni mun halda áfram að

þróast og fá stærra vægi næsta vetur.

Mat á skólastarfi - sjálfsmat

  Sjálfsmat skólans eða  gæðamat skv. 36. grein grunnskólalaga var með hliðstæðum hætti og

sjálfsmat í öðrum  barnaskólum Hjallastefnunnar og fjallað er um það í námskrá skólans.

Skólinn tekur jafnframt þátt í skólapúlsinum en þar er metið með kerfisbundnum hætti bæði

árangur og gæði skólastarfs á  grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og

foreldra eftir því sem við á. Að auki sinnir Garðabær eftirliti með skólastarfi, sbr. 5. og 6. gr.

sömu laga.

Við sjálfsmat Barnaskóla Hjallastefnunnar eru skólastjórar ábyrgir fyrir matinu í heild. Á

hverri önn eru lagðar fyrir kannanir sem Hjallastefnan hefur þróað fá árinu 1999 og hefur yfir

umsjón með því fyrir alla leik- og grunnskóla sína. Þessar kannanir eru tvenns konar. Í fyrsta

lagi foreldrakannanir og í öðru lagi starfsánægjukannanir.

Skólaárið 2018-2019 voru kannanir til foreldra uppfærðar af Hjallastefnunni og unnar eftir

fyrirkomulagi og leyfi Skólapúlsins til að gera skólastarfið enn frekar samanburðarhæft á

landsvísu. Þegar úrvinnsla kannananna liggja fyrir eru þær kynntar fyrir hlutaðeigandi og

unnin er umbótaáætlun. Niðurstöður foreldrakannanna eru kynntar foreldraráði og

foreldrafélagi í fyrstu og að þeirri kynningu lokinni er gerð samantekt sem kynnt er á vef

skólans.  Niðurstöður starfsmannakannana eru kynntar á starfsmannafundi og samantekt

kynnt á vef skólans. Báðar kannanirnar eru nafnlausar og fá hlutaðeigandi sendar  á læsta slóð

á vefsvæði sitt til að svara könnuninni. Einnig er séð til þess að það er sitthvor aðilinn sem

sendir út og hefur að geyma netföng foreldra og starfsmanna og svo aftur sá sem sér um

úrvinnslu kannananna. Tryggir það enn frekar þá persónuvernd og rekjanleika sem fylgir

slíkum könnunum. Starfsfólk Barnaskólans er meðvitað og upplýst um að starfsemin okkar er

í sífelldri þróun og símati. Í skólabyrjun ár hvert er farið yfir stöðuna frá síðastliðnu skólaári

og sjálfsmat skólans fyrir veturinn kynnt. Vegna smæðar skólans er innra mati stjórnað af

matsteymi sem eru starfsmenn skólans og hafa því allir kost á að koma með tillögur til

úrbóta. Í lok hvers skólaárs er unnin sjálfsmatsskýrsla og út frá henni er umbótaráætlun gerð
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fyrir næsta skólaár varðandi þær umbætur sem vinna þarf að í kjölfari matsins. Sjálfsmat

Barnaskólans byggir á niðurstöðum þeirra kannana sem sendar eru út til foreldra og

starfsmanna og er allur undibúningur og úrvinnsla sett upp í innra mat, sjálfsmat og

umbótaáætlun.

Niðurstöður úr könnunum Skólapúlsins 2022

Árangur Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ samkvæmt foreldrakönnun Skólapúlsins

2022

Niðurstöður nýjustu könnunarinnar Skólapúlsins meðal foreldra sýna mikla ánægju á öllum

lykilmælikvörðum er varða velferð og nám barnanna í barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ.

Ánægja foreldra er t.d. 100% (mjög eða frekar) á eftirfarandi mælikvörðum:

● Hve vel skólinn mætir þörfum nemeneda

● Hæfilegur agi

● Líðan nemenda í skólanum

● Líðan nemenda í kennslustundum
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Þetta er þriðja árið í röð sem skólinn tekur þátt og eru niðurstöður nú í takt við fyrri ár. Einn

lykilmælikvarðinn er ánægja foreldra með nám og kennslu. Kvarðinn er staðlaður og liggur frá 1-9

þar sem meðaltalið er 5 og staðalfrávik 2 og munur upp á 1,5 telst mjög mikill munur. Skólinn fær

úkomuna 7,1 og er þar hæst allra skóla á landinu.
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Einelti mælist mun lægra í Barnaskólanum en á landinu í heild. Um tvö mál er að ræða og er

greinilega tekið vel á þeim málum sem upp koma, foreldrar eru mun ánægðari með úrvinnsluna

heldur en almennt gerist á landinu og ferlið er styttra. Einnig er yfirgnæfandi ánægja

foreldrahópsins í heild með eineltisáætlun skólans (93,9% eða 14,4% hærra en landsmeðaltalið).

Niðurstöður úr starfsmannakönnun vor 2022

Starfsmannakönnun var lögð fyrir í byrjun febrúar og var opin fram til 8.apríl. 27 starfsmenn

tóku þátt og fjöldi svarenda var 25, sem gerir svarhlutfall 92,6%.

Niðurstöður kannaninnar sýndu m.a fram á að starfsfólk upplifir hæfilegt álag í starfi og ekki

of mikið, þar er um marktækan mun að ræða á landsvísu. Einnig sýna niðurstöður starfsfólks

um liðinn; skýrleiki og ágreiningur að hlutverk starfsfólks eru skýr og marktækur og

mælanlegur munur miðað við landið.

Starfsfólk upplifir jákvæðan starfsanda, þar sem samstaða og samvinna er ríkjandi á

vinnustaðnum. Það mælist 0% einelti innan starfsmannahópsins sem verður að telja einkar

ánægjulegt og lýsandi fyrir þann góða anda sem ríkir í starfsamannahópnum. Það kemur skýrt

fram í könnuninni að vinnuaðstaða í skólanum er ábótavant og mælist niðurstöður á þeim

þætti afar neikvætt.

Hjallavision 2022

Á vordögum héldu börnin okkar hér í Barnaskólanum söngvakeppni í salnum sem tókst

einstaklega vel og við kennarar skólans óendanlega stolt af börnunum okkar.

Þvílík uppskera í áræðnilotu; kjarkurinn, krafturinn, gleðin, hugrekkið og virðingin sem

einkenndu keppnina. Hvort sem um var að ræða þau sem stigu á stokk og sýndu hugrekki sitt

með því að koma fram eða áhorfendur á aldrinum 5 - 12 ára sem sýndu öllum vinkonum og

vinum virðingu og samglöddust með öllum atriðum.

Börnin hafa að eigin frumkvæði og forystu skipulagt keppnina undanfarin tvö ár en hún var

fyrst haldin fyrir tveimur árum og heppnaðist það vel að viðburðurinn er kominn til  að vera.

Í ár skipulögðu börnin viðburðinn sjálf, reynslunni ríkari frá því í fyrra þar sem frumkvæði

þeirra var fylgt eftir. Söngvakeppnin fór þannig fram að hver og einn kjarni lagði til eitt atriði

og ýmist voru öll börn kjarnans þáttakendur eða fulltrúar hvers kjarna. Á dagskrá voru 11
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skemmtileg atriði og kynnar keppninnar héldu áhorfendum spenntum með bröndurum og

stemningu á milli atriða. Talning atkvæða lá fyrir eftir hádegi og þá voru úrslit keppninnar

kynnt. Viðurkenningar voru veittar fyrir hina ýmsu þætti sem miða að samstöðu og

valdeflandi framkomu þeirra sem æfðu kjarkinn sinn með því að stíga á svið.

Við erum ákaflega stolt yfir að geta boðið börnum tækifæri innan veggja skólans að upplifa í

raunverulegum aðstæðum valdeflingu og frelsi við að sjá hugmyndir sínar verða að veruleika.

Söngvakeppni Barnaskólans verður árlegur viðburður hér eftir og við hlökkum til að sjá

hvernig hún mun halda áfram að þróast.

Vettvangsferðir

Vettvangsferðir eru stór þáttur í kennslustarfi Barnaskólans en venjulega er farið í ýmsar

bæjarferðir nágrannasveitarfélaga og höfuðborgarinnar. Það var hinsvegar lítið hægt að njóta

þessara ferða í ár sökum covid en þó eitthvað. Þær vettvangsferðir sem eru fastir liðir í

skólastarfinu eru m.a. að skoða ólík söfn sbr. Hönnunarsafn Íslands, Þjóðminjasafn, Listasafn

Íslands, Listasafn Reykjavíkur, tónleikar í Tónlistarskólaskóla Garðabæjar, Minjagarðurinn

að Hofsstöðum, Landnámssetrið o.fl. Bókasafn Garðabæjar er einnig mikið nýtt og er

ánægjulegt að taka það fram að viðmót starfsfólksins er einstaklega notalegt og þökkum við

það.

Vorferðir í maí þar sem allir árgangar fara í tveggja nátta ferð sem hefur verið farið í frá

upphafi skólans.

Í ár var engin undantekning á því ferðalagi og fóru 6 og 7 ára kjarnar í Vatnaskóg, 8 og 9 ára

kjarnar fóru á Snæfellsnesið, 10 og 11 ára kjarnar fóru til Vestmananeyja og 12 ára börn fóru

að Reykjum í Hrútafirði í skólabúðir. Fimm ára börn fóru í dagsferð um Reykjanesið þar sem

Þekkingarsetrið í Sandgerði var heimsótt og fjaran þar í kring. Víkingaskipið Íslendingur var

einnig skoðað og Skessuhellirinn heimsóttur. Vorferðirnar okkar eru farnar í framhaldi af

áræðnilotu sem er síðasta lotan okkar í kynjanámskránni og því mikil uppskera og áskorun að

fara í vorferðir.

3.  -  Ýmsar skýrslur

Sérkennsla
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Mörgum sérþörfum barna er mætt í daglegu starfi skólans þar sem hugmyndafræðin byggir á

mörgum af þeim þáttum sem henta vel fyrir öll börn en þó sér í lagi þeim sem þurfa á skýrum

ramma að halda og endurtekningu í starfi. Í starfi skólans er mikill fyrirsjáanleiki þar sem

dagsskipulagið er alltaf það sama frá degi til dags. Starfið býður upp á mikla nálægð kennara

við börn, má þar nefna að kennarar borða hádegismat með nemendahópnum sínum inn á

kjörnum sem gerir hádegismatinn að gæðastundum þar sem spjall og þáttaka barna við að

leggja á borð, taka til matinn og ganga frá er mikil. Við leitumst við að hafa hópa eins litla og

kostur er á og notumst við fjölbreyttar leiðir í kennslu og vinnum mikið með skapandi og

hlutbundin verkefni. Í staðinn fyrir hefðbundnar frímínútur bjóðum við upp á val einu sinni á

dag þar sem börnin velja hvað þau vilja gera innan ákveðins ramma. Kennara eru

þátttakendur í vali barnanna og eru því nálægir og til taks ef þess þarf. Umfram allt nota

kennarar kærleiksríkan aga og uppskera traust og samheldni innan barnahópanna sem skilar

sér í jákvæðum samskiptum.

Skýrsla sérkennara

Sérkennsla og sérstuðningur sbr. 40. gr. laga um grunnskóla var fyrir hendi fyrir börn sem

eiga erfitt með nám sökum námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika

og/eða  fötlunar, sbr. lög um málefni fatlaðra.

Við skólann vann sérfræðiteymi skipað skólastjóra, sérkennara, þroskaþjálfa og sálfræðingi.

Sérkennslurými er í skólanum fyrir einstaka nemendur vegna stuðnings við þá. Í vetur fengu

nokkur börn einhvers konar stuðning, annars vegar inni á kjarna og hins vegar í einstaklings

aðstæðum.

Í vetur voru þrír kennarar sem komu að sérkennslu skólans. Sigrún Lilja Færseth sá um að

þjálfa þau börn sem á þurftu að halda bæði í einstaklingsþáttum sem og félagslegum.

Þjálfunin fór fram inn á kjarna í hóp sem og einstaklingslega, í sérrými. Hún sá um að halda

utan um öll gögn og greiningar, halda teymisfundi með foreldrum og einnig að útbúa

einstaklingsnámsskrá fyrir þau sem á því þurftu að halda. Bettý Gunnarsdóttir var aðstoð inn

á 8 og 9 ára kjarna með nokkrum drengjum sem eru með töluverðar sérþarfir bæði námslega

sem og félagslega. Hún hélt utan um þeirra gögn og greiningar og hélt teymisfundi með

foreldrum og þeim sem hafa aðkomu að þessum drengjum. Sturla Þorsteinsson sá aðallega
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um miðstigsbörn sem áttu í erfiðleikum námslega bæði í íslensku sem og stærðfræði. Hann

hafði þó einnig afskipti og aðkomu að lestri barna á 6 - 9 ára kjörnum.

Mikil og þétt samvinna er á milli allra þeirra sem starfa við sérkennslu í skólnum sem og

kjarnakennara og foreldra. Teymisfundur, símtöl, samtöl og tölvupóstar eru

samskiptaleiðirnar.

Berglind Brynjólfsdóttir sálfræðingur annaðist greiningar vegna námsörðugleika og

leiðbeindi um  kennslu og nám einstakra barna sem og námshópa.

Dóra Margrét Bjarnadóttir lagði fyrir Hljóm2 og leiðbeindi bæði  foreldrum og kennurum

með úrræði og eftirfylgni eftir að niðurstöður lágu fyrir.

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur kom þrisvar yfir veturinn og gerði málþroskamat

fyrir nokkur börn sem þurftu á því að halda. Skilafundir voru haldnir með foreldrum og

niðurstöður kynntar sem og næstu skref, bæði fyrir foreldra sem og skólann.

Ýmsar skimanir voru  lagðar fyrir sbr. Hljóm-2 fyrir 5 ára börn, læsis- og lesfimipróf á vegum

Menntamálastofnunar voru lagðar reglulega fyrir grunnskólabörnin og loks má nefna

foreldra- og starfsmannakannanir á vegum Skólapúlsins.   Í vetur tóku 5 ára börn þátt í

samstarfsverkefni á vegum Skólapúlsins þar sem börnin fengu tækifæri til að tjá sínar

skoðanir um starf skólans og líðan þeirra. Þetta var virkilega áhugavert að sjá og taka þátt í

bindum við vonir um að þetta nái góðri fótfestu.

Nemendaverndarráð

Samkvæmt grunnskólalögum nr. 66/1995 er starfrækt nemendaverndarráð í skólanum. Það

starfar samkvæmt reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum.

Í nemendaverndarráði í vetur sátu skólastýra, þroskaþjálfi, kennari í námsveri og sérkennari.

Hjúkrunarfærðingur á vegum Heilsugæslunnar ætti að sitja fundina sem hefur ekki verið en

við vonumst til að úr því verði bætt fyrir næsta vetur. Hlutverk nemendaverndarráðs er að

samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi sérkennslu, heilsugæslu

og aðra sérfræðiþjónustu. Nemendaverndarráði er ætlað að vera skólastjórnendum til aðstoðar

við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur skv. reglugerð um

nemendaverndarráð í grunnskólum.
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Fundir eru haldnir einu sinni í mánuði. Starfsmenn skólans geta óskað eftir fundi í

nemendaverndarráði um sérstök málefni með því að fylla út beiðni. Umsjónarkennari getur

óskað eftir umfjöllun nemendaverndarráðs um umsjónarnemanda sinn og skal kennarinn gera

foreldrum viðvart um umfjöllunina fyrir fundinn. Nemendaverndarráð skráir stöðu málsins,

fjallar um það faglega, leggur fram tillögur og fylgist með framvindu mála. Ráðið getur

kallað á sinn fund þá aðila innan skólans og utan sem það telur að geti upplýst sig um ákveðin

málefni. Full trúnaðarskylda fundarmanna gildir á öllum fundum nemendaverndarráðs.

Skilafundir eru haldnir á vorin með leikskólunum okkar sem eru í samstarfs verkefni yfir

veturinn áður en börnin hefja nám hjá okkur á haustinn. Verkefnið “hjarta til hjarta” er

tengslaverkefni sem unnið er  á 5 ára kjarna í samstarfi við vina leikskólana okkar.

Vinaleikskólarnir okkar eru leikskólinn Hnoðraholt, Ásar og Litlu Ásar.

Aðrir skilafundir eru haldnir eftir þörfum þeirra nemenda sem eru að hefja nám hjá okkur í

skólanum. Þegar  nemendur hætta í skólanum bjóðum við upp á skilafundi í nýja skólanum ef

barnið hefur haft aðkomu að sérkennslu skólans.

Þar sem við útskrifuðum í fyrsta sinn 12 ára börn komu fulltrúar frá Garðaskóla og sátu

skilafund þar sem farið var yfir nemendahópinn. Flest öll börn í vor fóru í Garðaskóla.

Lestrarpróf

Allir nemendur skólans voru lestrarprófaðir með Lesfimiprófum frá Menntamálastofnun. Það

eru stöðluð próf og er miðað við að nemendur lesi ákveðinn fjölda orða á mínútu, gefin eru út

viðmið fyrir 1. til 7. bekk að vori. Miðað er við að ákveðinn fjöldi nemenda nái 90%

viðmiðum, ákveðinn hópur nái 50% viðmiðum og 25% nemenda nái ákveðnum viðmiðum.

Prófin voru lögð fyrir þrisvar sinnum á árinu og sáu kjarnakennarar um að leggja prófin fyrir

sína nemendur.  Í október var lagt fyrir nemendur í 1. bekk Leið til læsis og voru niðurstöður

birtar foreldrum inn á Mentor sem og farið yfir þær niðurstöður í fjölskylduviðtali.

Markmiðið með lesfimiprófum er að fylgjast með framförum og þróun lestrar hjá börnum í

þeim tilgangi að grípa sem fyrst inn í ef þau sýna ekki eðlilegar framfarir. Þau börn sem

þurftu íhlutun og inngrip fengu auka þjálfun hjá Sturlu og var gerð kennsluáætlun sem fylgt

var eftir fyrir þau börn.
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Einstaklingsnámskrá

Einstaklingsnámskrá er gerð þegar barn þarf á sérstökum úrræðum að halda og fær

séraðlagað námsefni. Í þessum hópi eru börn með sértæka námserfiðleika, með einbeitingar-,

félags og/eða tilfinningalega erfiðleika og börn með fötlun sem hamlar þeim náms- og/eða

félagslega. Einstaklingsnámskrá byggir á aðalnámskrá en felur oft í sér veruleg frávik frá

henni og tekur til markmiða, inntaks og leiða fyrir ákveðið tímabil. Einstaklingsnámskrá

byggir jafnframt á viðmiðum, greinandi prófum og skimunarprófum.

Þörfum barns er ætíð mætt strax við upphaf skólagöngu svo fremi sem upplýsingar liggja

skýrt fyrir um þarfir. Eru þarfir annars metnar jafnóðum og umhverfið aðlagað þörfum

barnsins. Einstaklingsnámskrá tryggir að börn með sérþarfir fái kennslu aðlagaða að getu og

hæfileikum sem metið er svo jafnt og þétt yfir árið.

Sérkennari og þroskaþjálfi ásamt kjarnakennara sjá um gerð einstaklingsnámskrár fyrir þá

nemendur sem tilheyra þeirra kjarna. Námskráin er gerð í samvinnu við foreldra barnanna og

með samþykki þeirra. Þeir nemendur sem styðjast við einstaklingsnámskrá er fylgt eftir á 6 -

8 vikna fresti með teymisfundi en þar sitja allir þeir sem vinna með barnið, kjarnakennari,

stuðningur, sérkennari og þroskaþjálfi.

Hugmyndafræði Hjallastefnunnar

Kynjauppeldi Hjallastefnunnar var í hávegi haft og blandað saman við aðra kennslu. Allir

árgangar vinna samkvæmt kynjanámskránni og fléttast hún því inn í allt starf skólans en þó

ólíkt eftir aldri og þroska nemenda.

Á haustönn er unnið með agalotu, sjálfstæðilotu og samkiptalotu en á vorönn er unnið með

jákvæðnilotu, vináttulotu og áræðnilotu.

Kynjanámskráin á yngra stigi- hvernig fléttast hún inn í starfið

Agalota - Lykilhugtök lotunnar eru: virðing, hegðun, kurteisi, framkoma. - Er unnið með

allan veturinn en þó sérstaklega í byrjun þegar verið er að ná tökum á hópnum. Við æfum

alltaf í öllum samskiptum að vera kurteis, bera virðingu fyrir hvort öðru og okkur sjálfum.

Hegða okkur vel og koma vel fram við hvert annað. Við ræðum orðin á plássi og hvað þau
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þýða. Búum til saman kjarnareglur fyrir hópinn. Unnu saman í blöndun í þemaverkefninu um

Árstíðir og lögð var áhersla á samvinnu og framkomu.

Sjálfstæði - Lykilhugtök eru: sjálfstyrking , sjálfstraust, öryggi, tjáning. - Standa á sólinni og

koma fram, segja frá helginni alla mánudaga - stúlkur æfa sig að taka pláss, drengir æfa sig

að hlusta með athygli á vini - standa með sjálfum sér - hugtökin rædd á plássi. Þjálfun í að

koma upp og segja frá eða lýsa ákveðnum hlut í 1.mín.  Fléttað inn í þemaverkefni -

Fjölskyldan mín - búa til veggspjald og kynna sína fjölskyldu fyrir hópnum.

Samskipti - Lykilhugtök eru: umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða. - Horfðum á

dagatalið í desember - Öðruvísi dagatal (SOS barnaþorpin) - og ræddum lykilhugtökin. Sýna

öllum umburðalyndi, við erum öll ólík og það er gott og allir græða á fjölbreytileikanum. Hér

eru kynningar á styrkleikum þeirra sem eru með greiningar, hvað er að hafa einhverfu,

ADHD, lesblindu eða hvað annað sem kemur upp.

Jákvæðni - Lykilhugtök eru: ákveðni, hreinskiptni, bjartsýni, gleði. - Þetta er samtvinnað inn

í þemaverkefnið um Tröllin - lásum mörg ævintýri þar sem upp kom alls konar tilfinningar

sem rætt var um eins og gleði, sorg. Bjuggu til tröllasögur bæði sem samvinnu verkefni og

einstaklings. Gleði og jákvæðni réð ríkjum í þessu verkefni sem var samþætt af listgreinum,

heimilisfræði, íslensku og samfélagsfræði.

Vinátta - Lykilhugtök eru: félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur. - Unnið var mikið

með vináttuna í blöndun bæði í leikjum inni og úti, í samvinnuverkefnum. Ef upp komu

vandamál bæði í hópavinnu og vali þá voru þau alltaf tekin upp á plássi og rædd. Mikilvægt

að efla umhyggju og nálægð. Bjuggum til fuglinn okkar í hjartanu þar sem við ræddum um

tilfinningarnar okkar. Gáfum handanudd með kremi, teiknuðum myndir á bak vinkonu og vini

og sögðum falleg orð við hvert annað. Hlustuðum á róandi tónlist og hlustuðum á sjóinn í

kuðungi. Æfðum okkur að finna innri frið með hugleiðslu og segja saman möntrur. Fyrir

hádegismat er næðisstund þar sem við kjörnum okkur á mottu í eina til eina og hálfa mínútu.

Áræðni -Lykilhugtök eru: kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði. Vorferð í Vatnaskóg þar sem

reynir á  kjarkinn að fara í 2ja nátta ferð með skólanum. Í ferðum okkar nýtum við kraftinn

okkar í göngum og förum á hraðbát.

Fórum í kraftgöngu í nánasta umhverfi upp á Gun-Hill, hlupum í kringum Vífilsstaðavatn.
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Hugrakkar stúlkur fara berfættar út í snjóinn

Kynjanámskráin á miðstigi - hvernig fléttast hún inn í starfið

Kynjanámskráin fléttast inn í daglegt starf alla daga.

Agalota - Lykilhugtök lotunnar eru: virðing, hegðun, kurteisi, framkoma. - Er unnið með

allan veturinn en þó sérstaklega í byrjun þegar verið er að ná tökum á hópnum. Við æfum

alltaf í öllum samskiptum að vera kurteis, bera virðingu fyrir hvort öðru og okkur sjálf.

Hegða okkur vel og koma vel fram við hvert annað. Við ræðum orðin á plássi og hvað þau

þýða. Búum til saman kjarnareglur fyrir hópinn.

Sjálfstæði - Lykilhugtök eru: sjálfstyrking , sjálfstraust, öryggi, tjáning. - Sitja á plássi og

segja frá helginni alla mánudaga - stúlkur æfa sig að taka pláss, drengir æfa sig að hlusta með

athygli á vini - standa með sjálfum sér - hugtökin rædd á plássi. Í flestum verkefnum kynna

þau sjálf verkefnin fyrir samnemendur. Standa við púlt og tala hátt og skýrt.
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Samskipti - Lykilhugtök eru: umburðarlyndi, hjálpsemi, víðsýni, samstaða. - Ræddum

lykilhugtökin og unnum með klípusögur. Sjálfsskoðun; hvernig við sjálf bregðumst við.

Jákvæðni - Lykilhugtök eru: ákveðni, hreinskiptni, bjartsýni, gleði. - Ræddum lykilhugtökin,

leikir og umræðuhópar.

Vinátta - Lykilhugtök eru: félagsskapur, umhyggja, nálægð, kærleikur. - Unnið var mikið

með vináttuna í leikjum inni og úti, í samvinnuverkefnum. Ef upp komu vandamál bæði í

hópavinnu og vali þá voru þau alltaf tekin upp á plássi og rædd. Mikilvægt að efla umhyggju

og nálægð. Æfðum okkur að finna innri frið með hugleiðslu.

Áræðni -Lykilhugtök eru: kjarkur, kraftur, virkni, frumkvæði. Vorferð í skólabúðirnar á

Reykjum þar sem reynir á  kjarkinn að fara í 4 nátta ferð með skólanum.

Smiðjur

Í opnum vikum er uppbrot á skólastarfinu hjá okkur þar sem boðið var upp á smiðjur. Í

smiðjum  er hópaskipan oft breytt, stúlkur og drengir saman í hópum eða smærri hópar vinna

saman. Hver  smiðja er löguð að aldri og þroska nemenda sem og samsetningu

nemendahópsins hverju sinni.  Rík áhersla er lögð á skapandi starf í smiðjum og list- og

verkgreinakennsla er í forgrunni. Allir kjarnakennarar kenna í smiðju að auki fengum við

gestakennara inn sem kenndu leiklist, tónlist, smíði og textílmennt.

í vetur fóru allir árgangar í 6 smiðjur yfir skólaárið. Í opnum vikum er unnið í smiðju í eina

viku í senn og þar er lögð áhersla á skapandi starf. Í vetur voru 6 og 7 ára nemendur saman í

smiðjum, 8 og 9 ára og 10 - 12 ára nemendur. Fimm ára kjarnar voru með sínar eigin smiðjur.

Smiðjur á yngra stigi

Smiðja 1

Útilist og upplifun

Útilist og upplifun er smiðja þar sem börn upplifa útilist og vinna með ólíkan efnivið á ólíkan

hátt. Unnið er með greinar, garn, málningu, umhverfið og skynjun og leitast við að börnin

kynnist mismunandi leiðum til sköpunar. Smiðjunni er skipt í 5 verkefni og er afraksturinn

upplifun, hálsmen unnin úr greinum og garni, puttaprjón sem er nýtt í garnagraffiti,

útilistaverk úr efni úr nærumhverfinu, listaverk úti í náttúrunni með vatnslitum. Eldum

barkarbrauð úti yfir opnum eldi og þjálfum samskipti og kraft með útileikjum.
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Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Textíl og smíði

Útilist og sköpun

Myndlist og málning

Hreyfing, ratleikir og útivist:

Heimilisfræði

Markmið smiðjunnar:

Markmið smiðjunnar er að kynna börnum fyrir mismunandi leiðum í sköpun og

sköpunarferlinu. Smiðjunni er skipt í 5 verkefni

__________________________________________________________________

Dans, smíða- og spilasmiðja

Börnin læra að spila Veiðimann, Olsen olsen og samstæðuspil og æfa sig í samkiptum. Í

framhaldi af því búa þau til sitt eigið samstæðuspil þar sem orð og mynd tengjast saman. Í

smíði búa börnin til pinnabretti og læra að nota rétt handbrögð við notkun á hamri og nöglum.

Þau þjálfa fínhreyfingar og gera sér grein fyrir mismunandi áferðum með notkun sandpappírs.

Skapandi og listræn vinna í dansi þar sem börnin fá tækifæri til að vinna með þögla þekkingu

þar sem líkamstjáning er nærtækasta leiðin til að tjá sig almennt. Í skapandi dansi takast

börnin á við mismunandi verkefni á eigin forsendum óháð stöðu og þroska þeirra að öðru

leyti.

Makmið smiðjunnar er að börn:

● öðlist þekkingu  á mismunandi spilum t.d. að spila Veiðimann, Olsen olsen og

samstæðuspili.

● æfi samskiptahæfni sína í þessum aðstæðum.

● geti unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar

● gengið frá eftir vinnu sína

● lagt mat á eigið verk

● geti hreyft sig frjáls og í takt við tónlist í samræmi við hreyfigetu eigin líkama

● geti tekið þátt í skapandi dansferli með jafningjum undir leiðsögn kennara

● læri að nota rétt handbrögð við notkun á hamar og negla

● læri að nota sandpappír og finni mun á áferðum
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● geri sér grein fyrir nokkrum smíðaefnum sem unnið er með

● þjálfi og æfi einbeitingu og verkfærni

Smiðja 2

__________________________________________________________________

Býflugur og blómin

Smiðjan Býflugur og blómin er samþætt af list- og verkgreinum, náttúrufræði og

upplýsingatækni. Börnin læra um líf og hegðun býflugna. Þau kynnast hringrásinni, frjóvgun,

hvernig býflugur tala sama, býflugnadansinn og hvað gerist ef býflugan hverfur. Börnin búa

til stopmotion mynd um frjóvgun, gera veggspjald um hringrásina, búa til býflugna óróa og

kynnast því hvernig býflugur tala saman og búa til sína eigin býflugu úr viðarkubbum,

skeljum og pappa.

Býflugnaverkefni

______________________________________________________

Blómin á þakinu

Smiðjan Blómin á þakinu sem byggir á samnefndri bók eftir Ingibjörgu Sigurðardóttur fjallar

um Gunnjónu, aldraða konu sem ákveður að flytja úr sveitinni sinni. Hana langar að upplifa

hvernig er að búa í borg. Í blokkinni sem hún flytur í býr forvitinn krakki  sem fylgist með

því hvernig henni gengur að aðlagast borgarlífinu. Það gerir hún á sinn hátt og á endanum er

borgaríbúðin orðin nógu sveitaleg til að henni líði vel þar.

Verkefni smiðjunnar höfðu bókina og boðskap hennar að leiðarljósi.

Börnin bjuggu til blokk úr pappír og inni í henni var sveitabær. Skoðaður var munurinn á að

búa í dreifbýli  eða þéttbýli, torfbæ eða blokk. Börnin hönnuðu sitt blóm sem þau þæfðu ull

utan um.  Ræddum nægjusemi og nýtni áður fyrr og hvernig grauta afgangar voru t.d.notaðir í
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lummugerð. Börnin gerðu sitt eigið deig með afgang grautar um morguninn og bökuðu sínar

eigin lummur. Börn fræddust um mikilvægi grænmetis í daglegu mataræði og hvaða vítamín

þau gefa okkur. Gamlir gróðurkassar við suðurvegg gamla skólahúsins voru endurbyggðir og

síðan gróðursettir haustlaukar, páskaliljur og krókusar.

Smiðjan nær til barna á aldrinum sex til níu ára. Námssvið smiðjunnar eru náttúrufræði,

textíll, heimilisfræði, samfélagsfræði og smíði.

Markmið hennar eru

● Að börnin fræðist um náttúruna og plöntur.

● Að börnin fræðist um dreifbýli, þéttbýli og landbúnað.

● Að börnin fræðist um fæðuflokka og eflist í heimilisfræði.

● Geti sagt frá hvaða næringarefni eru í helstu grænmetistegundum t.d. rófur, spergilkál,

hvítkál, kartöflum, blómkál.

● Kynnist bakstri sem var vinsæll í “ gamla daga “

● Mæli og blandi saman í lummudeig sem þau síðan baka úr.

● Að börnin æfist að þæfa ull og búa til blóm úr ullinni

● Að valdefla þau með að sýna hvernig þeirra vinna betrumbætir skólalóðina og læra að

handleika ýmis verkfæri

● að setja niður lauka og sjá og upplifa töfra náttúrunnar.

_______________________________________________________

Smiðja 3

Ævintýrasmiðja

Í ævintýra smiðjunni sem var í janúar 2022 erum við að vinna með yngri börnum. Þá

aðlögum við smiðjuna að þeim og einföldum. Við bökum með þeim sætabrauðsdreng, gerum

dúkkulísur og gerum stopp motion mynd með dúkkulísunum og öðru ítarefni. Börnin hlusta

einnig á söguna um sætabrauðsdrenginn, gera söguveg búa til  sögu sem þau segja frá eða

lesa upp.

Við leggjum áherslu á að börnin upplifi sig sem einstakar manneskjur sem geti gert allt sem

þau vilja því þau eru svo frábær eins og þau eru.

_____________________________________________________

Smiðja 4

Karnival

Markmið:

● Að börnin fræðist um fjölmenningu.
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● Að börnin eflist í sköpun. Læri að gera andlitsgrímur úr gifsi sem þau síðan mála með

akríl málningju.

● Að börnin eflist í heimilisfræði.

● Að börn eflist í að tjá sig í gegnum dans og hreyfingu.

● Að börnin eflist í að búa til fatnað og skart úr endurnýjanlegu efni.

● Nemendur fræðist um aðra menningu og kynni sér betur fjölmenningu.

● Nemendur æfist í að nota gamalt efni og gera úr nýja sköpun.

● Uppgötvi að hægt sé að nýta gamlan fatnað/efni til að búa til eitthvað nýtt og

skemmtilegt.

● Nemendur læri dansa, hreyfingu  og leiki.

● Nemendur læri að baka og fræðist um matargerð annarra landa.

● Kynnist framandi matarmenningu. Æfist í að nota mælieiningarnar, dl, msk, tsk.

● Nemendur noti ímyndunaraflið og sköpun, búa til grímur úr gifsi, hálsmenn o.s.frv.

Smiðjur á miðstigi

Smiðja 1 - Ritsmiðja með Gerði Kristnýju rithöfundi, kynning á eftirlætis höfundi, bókagerð

með Sigríði textíl kennara.

Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Íslenska

Skapandi skrif

Upplýsingatækni

Textílmennt/ Myndlist

Markmið smiðjunnar:

Markmið smiðjunnar var að efla börn í skapandi skrifum, skapa sínar eigin sögur og kynna

þær fyrir samnemendum. Einnig að lesa sér til um sinn eftirlætis höfund, leita að

upplýsingum um höfundinn og búa til hnitmiðaða kynningu með glæruforriti í tölvu. Í

myndmennt og textíl útbjuggu nemendur bók. Máluðu og saumuðu bók, bjuggu til forsíðu og

bókamerki með sérstakri aðferð, dýfðu blaðaörk í bakka með vatnsmálningu og létu þorna.

Saumuðu svo forsíðuna saman við hvít blöð með afturstings aðferðinni.

________________________________________________________________________
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Smiðja 2 - Íslenska hrekkjavakan og galdrar

Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Íslenska: lestur, ritun, upplýsingatækni, myndlist, textílmennt

Textíl og handverk: Útsaumur, draumafangari hjá Siggu.  Skrifa rúnir á steina sem fóru í

rúnapokann. Finna upplýsingar um merkingu rúnanna.

Lýðheilsa: Fjallganga og útivera, læra að gera bál úti

Saga / samfélagsfræði / trúabrögð og hefðir / hefðir og menningarsaga.

Markmið smiðjunnar:

Markmið smiðjunnar var að kynna ákveðin hugtök tengd samhein, göldrum á Íslandi og

heiðnum siðum fyrir börnunum. Þau unnu kynnarspjöld/plaköt og unnu skapandi verkefni út

frá viðfangsefninu. Að eflast í sköpun í textíl með ákveðið viðfangsefni sem leiðarljós.

Börnin bjuggu til rúnapoka þar sem þau saumuðu sín rún í pokann. Einnig bjuggu þau til

rúnasteina og fundu merkingar rúnanna.

________________________________________________________________________

Smiðja 3 - Laufabrauðsgerð, ljóða- og nýyrðasmíði, danskennsla

Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Heimilisfræði

Myndlist - pappabrot og skreytingar

Íslenska

Ljóð og ljóðgerð

Íþróttir / Dans

Markmið smiðjunnar:

Síðasta smiðja annarinnar á miðstigi einkenndist af hefðum en á ólíkan máta. Börnin kynntust

laufabrauðsgerð sem er gömul íslensk hefð; þau útbjuggu deig, flöttu út, skáru út með bæði

útskurðarjárnum og hnífum og steiktu loks laufabrauðin. Þá útbjuggu þau sérstaka kassa úr

pappa fyrir laufabrauðin.

Börnin kynntust einnig ljóðahefð og það sem farið var ofan í kjölinn á voru viðlíkingar og

myndhverfingar. Einnig æfðu þau nýyrðasmíði.

37



Ársskýrsla 2021 - 2022

Danshefð skipaði sér sess en kennari við skólann kenndi þeim dans með nútímalegu sniði

sem byggist á gamalli hefð.

Smiðja 4 - Tölvuhakk, vélmennagerð, heimspeki

Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Upplýsingatækni

Samfélagsfræði / Heimspeki

Lífsleikni - fræðsla um samfélagsmiðla og öryggi barna og fullorðinna á internetinu

Markmið smiðjunnar:

Markmið smiðjunnar var að fá atvinnu tölvuhakkara í heimsókn og hingað kom Guðrún

Valdís sem starfar við það. Hún fræddi börnin um samfélagsmiðla, netnotkun og tölvuöryggi.

Börnin fengu kennslu í forritun og voru Lego mindstorms vélmenni fengin að láni frá

bókasafni Háskóla Íslands. Börnin byggðu vélmennin sjálf eftir leiðbeiningum og lærðu að

búa til skipanir í þar til gerðu forriti sem vélmennin svo gerðu. Í heimspeki hluta smiðjunnar

var horft á kvikmyndina The Truman show þar sem hugtökin Siðferði og siðferðislegar

skyldur, trúnaður og traust, einkalíf og friðhelgi eru tekin fyrir og svo rætt með

börnunum.

________________________________________________________________________

Smiðja 5 - Sushi gerð, markþjálfun, íþróttakennsla og kynning

Hvaða námssvið nær smiðjan til:

Heimilisfræði

Hreyfing

Kynning og framsögn

Markþjálfun

Markmið smiðjunnar:

Markmið þessarar smiðju var að kynna börnin fyrir framandi matargerð en þau lærðu að gera

japanska réttinn sushi frá grunni. Börnin fengu einnig kennslu frá markþjálfa um

markmiðasetningu og könnuðu eigin styrkleika og veikleika. Þá fengu þau íþróttakennslu í

nýopnuðu og glæsilegu íþróttahúsi sem er steinsnar frá skólanum; Miðgarði. Að lokum

bjuggu börnin til kynningu á einni íþróttagrein eða félagi; köfuðu ofan í sögu og skoðuðu

starfsemina í dag.
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________________________________________________________________________

Smiðja 6 - Sköpun - leiklist, tónlist, hjóladagur

Hvaða námssviða nær smiðjan til:

Leiklist

Tónlist

Íþróttir / reiðhjól

Markmið smiðjunnar:

Markmið þessarar smiðju var að efla sköpunarkraft barnanna í gegnum leiklist og dans. Birna

Rún Eiríksdóttir leikkona kom og vann í litlum hópum með börnum þar sem hún notaðist við

leiki, frjálst flæði og stutta leikþætti. Þá kom tónlistarmaðurinn Markús Bjarnason og sá um

tónlistarsmiðju þar sem hann kynnti börnunum fyrir trommum af ýmsum gerðum og

stærðum, hvatti þau til tónlistar- og textagerðar og lokaafurðin var tónverk sem þau höfðu

skapað sjálf. Að lokum var farið í hjólaferðir í Guðmundarlund í Kópavogi með alla hópa þar

sem þau nutu náttúrunnar og snæddu nesti í náttúrunni.

_________________________________________________________________

Ársskýrsla 5 ára kjarna

Kennarar á 5 ára kjörnum í vetur voru Helga Guðmundsdóttir,  Sólveig Helga Gunnarsdóttir,

Pálína Sólrún, Lizceth Isabel Zapata Almiron og Gabriela Ómarsdóttir. Þær Sólrún Dís

Valdimarsdóttir og Embla Liv Beckers voru á skilavöktum.

Þess ber að geta að Covid 19 faraldur hafði nokkur áhrif á starf kjarnans fyrripart vetrarins.

Bæði hvað varðar blöndun og samskipti við heimilin.

Helstu áherslur kjarnans / árgangsins

Í öllu okkar starfi er hugsunin að vera brú á milli skólastiga; að kenna þeim vinnuhætti; veita

reynslu í vinnubrögðum; efla styrk og vilja til að vinna verkefnin; efla getu og gleði í náminu

sem framundan er. Við leggjum ríka áherslu á gildi leiksins í starfi barnanna og þau upplifa

ekki nám þó að um einskonar nám sé að ræða. Allt sem við gerum er yfir stuttan tíma, brota

brot af viðveru barnanna hvern skóladag fer í námið – meiripartur tímans fer í leikinn.

Lýðræði og jafnrétti eru leiðarljós okkar kennara, öllum eru tryggð sömu tækifæri til náms og

leiks. Við vinnum alla daga út frá kynjanámskrá Hjallastefnunnar, skipulagi 5 ára starfsins og
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út frá grunnþáttum menntunar eins og kemur fram í aðalnámskrá leikskóla; læsi / sjálfbærni /

heilbrigði og velferð / lýðræði og mannréttindi / jafnrétti og sköpun.

Stærðfræði

Í stærðfræði var farið yfir tölur, skrift á tölum og hvað er á bak við töluna. Við fórum í tugi og

að telja tugi (magn af e-u). Við lærðum á numikon formin og með þeim efnivið var farið í

oddatölur og sléttar tölur. Við lærðum um grunnformin og allan veturinn voru form notuð í

allskonar verkefnum. Við fórum í klukkuna, stóra og litla vísi og hversu marga hringi þeir

fara á sólarhring. Við fórum í sekúndur, mínútur og klukkustund. Við lærðum orðaforða

klukkunnar: yfir / (vantar) í / korter / heill tími / hálf tími. Hugur þeirra er ungur og þeir muna

oft ekki hvað þeir gerðu yfir daginn, þannig að við erum fyrst og fremst að kveikja á; að

kynna, að gera kunnuglegt. Getustigið í hópnum var mjög breitt!

Hljóðainnlögn

Mesta áhersla var lögð á hljóðainnlögn – stafakennslu. Við lærðum hljóð og skrift stafanna og

stigum fyrstu skrefin í að hljóða orð yfir í að stauta og svo í lestur orða. Flestir ná

þokkalegum hraða og hætta að stauta í lokin, en ekki allir ná því.

Um haustið fer fram grunnvinna þar sem við leggjum inn eitt hljóð á dag í 4 daga í 4 vikur /

hlé smiðja / 4 daga í 4 vikur. Þessi vinna hefst í október. Við æfum samhliða ritun til að fá

tilfinningu fyrir formi starfs og leirum stafina. Við finnum eins fjölbreyttan vettvang fyrir

hljóð og stafi og kostur er, inni sem úti.

Um vorið fer fram umskráning og málskilningur. Við notumst við léttlestrarhefti skólavefsins

sem eru 20 talsins og svo taka við léttlestrarbækur eftir færni og getu og framvindu hvers og

eins. Umskráning er þegar nemendur ná að lesa úr bókstafstáknunum yfir í hljóð og þaðan í

orð. Málskilningur snýst um að skilja textann.

Strax í upphafi kennum við þeim að skrifa nafnið sitt. Nafnið þeirra er á nafnamiðum sem er í

föndursettinu. Plastað nafn á pappír með upphafsstaf í hástaf og svo koma lágstafir. Við

köllum skrift með hástöfum „heimaskrift“ og svo það sem við reynum að tileinka þeim

„skólaskrift“. Þeir hafa margir náð færni að skrifa nafnið sitt án nafna miðanna.

Kennsluhættir -  áherslur í kennslu

Við fórum í hljóðakennsluna á mottu – notuðumst við tússtöfluna og útbjuggum hljóðalestina.

Eitt hljóð var lagt inn á dag í fjóra daga í samtals átta vikur (4 vikur – hlé vegna smiðju – 4

vikur).
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Bæði í stærðfræði og í hljóðavinnu var mikið unnið með það að skrifa, leira og föndra með

tölurnar og stafina. Með þeim hætti náðist góður árangur með úrvinnslu frá hug til handar og

að þjálfa rétta sýn og koma í veg fyrir speglun. Við höfum tölur og stafi á pappír; í tvívídd í

tré og frauðplasti; í kubba formi; spil og plaköt.

Við höfum notað innlagnir á mottu og notast við kveikjur – að vekja áhuga á því sem koma

skal. Við köllum það að sitja í bíó röðum, þegar þeir raða sér upp fyrir framan tússtöfluna.

Smiðjur

Smiðjur eru alltaf unnar í blöndun og ætlað að brjóta upp hið daglega starf sem fram fer á

kjarnanum. Börnunum var skipt í tvo eða fleiri hópa. Smiðjur voru bæði úti og inni.

1) Smiðja í september :

Innismiðja þar sem þau m.a. þrykktu á taupoka sem var svo notaður yfir veturinn fyrir

skólaverkefni sem send voru heim. Taupokinn kemur í staðinn fyrir plastpokana.

Útismiðju var uppskera á grænmeti sem sett var niður um vorið og þau svo settu niður

haustlauka (túlípana) og smíðuðum garðáhalda kofa.

2) Smiðja í október :

Flæði, frjó hugsun og frelsi. Hópnum skipt í tvennt og annar var ætíð á drengja kjarna og hinn

á stúlknakjarna. Við gerðum mannveru úr pappír og klæddum með efnum og öðru efni og

skreyttum. Við bjuggum til hús úr pappír og eitt var smíðað úr tré, hjól sett undir og svo varð

það að einum krók : hægt að velja hús hér eftir.

3) Smiðja í nóvember/desember :

Spænsku-smiðja með Liz. Þema kennslustundarinnar var litir. Í upphafi kennslustundar talaði

Liz um heimalandið sitt Peru og fyrsta tungumálið sitt sem er spænska. Síðan heilsaði hún

hverju og einu barni og gaf því tækifæri á að svara til baka: „Buenos días, ...“ Í seinni hluta

kennslustundarinnar sýndi hún börnunum myndband af litunum þar sem þau fengu tækifæri

til að hafa samskipti og taka þátt í námsferlinu. Þetta var mjög spennandi og áhugavert fyrir

börnin. Í lokin nefndu börnin og Liz hlutina eftir litnum sem þau heyrðu á spænsku: rojo,

azul, amarillo, verde o.s.frv. Svo þakkaði hún börnunum fyrir og hrósaði þeim fyrir áhugann

og hversu dugleg þau voru.

Stafrófs-listaverka smiðja með Helgu, Sólveigu Helgu, Gabríelu og Sólrúnu. Hvert þeirra dró

einn staf / eitt hljóð sem var föndrað á lítinn tréplanka. Þau merktu hann svo með lit eftir því
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hvort hann segir sig sjálfur eða ekki (rauður (sérhljóði) / grænn (samhljóði). Allir plankarnir

voru svo festir á stóran planka á hjólum.   

STAFRÓFS-LISTAVERK og mun einnig gegna hlutverki skilrúms í starfi og leik á 5 ára

kjarna. Þau voru mjög dugleg og áhugasöm.

Úti-myndlistar smiðju með Lovísu Lóu myndlistarkennara þar sem þau unnu með náttúru list.

Þau lærðu t.d. um notkun plantna í málningu og nýttu náttúrulegan efnivið í falleg verk eins

og myndir sýna. Þau voru mjög skapandi og meðvituð um gildi náttúrunnar og sáu og fundu

ýmsa áhugaverða möguleika í listsköpuninni og flæðinu. 

4) Smiðja í febrúar :

Mikil fjarvera var í hópnum vegna Covid og við gátum ekki haft blöndun en gerðum svipað.

Listaverkaveggur var útbúinn á kjarnanum og þeir sem mættu hvern dag gerðu mismunandi

listaverk. Ansi flott útkoma. Foreldrar fengu svo boð á fjarsýningu – þeim var sent

powerpoint skjal með afrakstrinum. Á meðan annar hópurinn vann þessi listaverk var hinn úti

með kennurum í vetrargleði. Það vantaði marga þessa vikuna vegna Covid / veikindi /

einangrun / sóttkví etc.

5) Smiðja í mars :

Hver hópur fór í tvær vettvangsferðir og svo í tvisvar í listasmiðju. Vettvangsferðir voru á

Náttúruminjastofu Kópavogs og á Landnámssýninguna í Aðalstræti Reykjavík.

6) Smiðja í maí :

Listasmiðja að gera blöndunar listaverk með golfkúlur, skapa hálsmen og armbönd

(fínhreyfingar) og svo úti í ræktun og vettvangsferð að skoða aðstöðu Landhelgisgæslunnar

við Reykjavíkurflugvöll.

Þemaverkefni

Hringrás vatnsins – við lærum um hringrásina og vinnum 3d verkefni sem gefur þeim góða

tilfinningu fyrir þessu fyrirbæri. Verkefnið er uppi við allan veturinn. Því næst er þessi

kennsla heimfærð á aðrar hringrásir lífsins : tré / pappír / líf og moldin. Við lærum um að

allar lífverur hafa tilgang og að við eigum að virða allt í náttúrunni, hvort sem það er stórt eða

smátt.

Miðvikudagar eru tilraunadagar út frá markmiðum aðalnámskrár.
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Fuglaverkefni: við teiknuðum fugla, skoðuðum fugla og lærðum allt það helsta við þeirra

útlit, hljóð og dvalarstaði: Lóan, spóinn, tjaldurinn, álftin, skógarþrösturinn, krían o.s.frv.

Kynjanámskráin

Við byrjum í agalotunni og strax á fyrstu dögunum ákvörðum við vinareglur kjarnans. Þær

eru skrifaðar á maskínupappír og settar upp á vegg. Farið er yfir þær allan veturinn og þeir

læra þær mjög vel. Við vísum í reglur í tíð og ótíma. Þessar reglur snerta grunnþætti í góðum

mannlegum samskiptum, eru réttlátar og eiga að veita öryggi, traust og sjálfstraust.

Við höfum kynjanámskrána uppi á töflu og farið er yfir hvert lykilorð. Við vinnum ýmis

verkefni út frá lykilorðum.

Námsmat

Við gerum einstaklings umsögn sem er afhent við skólaslit.  Við gerum óformlega könnun á

árangri hljóðavinnunar. Þau lesa öll sama textablað í eina mínútu og við teljum lesin orð per

mínútu. Þar sem engin viðmið eru til fyrir þennan árgang hjá Menntamálastofnuninni þá er

þetta einvörðungu hugsað sem æfing og þjálfun fyrir þau og fyrir kennara gefur þetta innsýn í

þeirra árangur. Við vinnum allan veturinn verkefni í útskriftarbók og gaman er að sjá þroska

stokkið í teikningu og tjáningu á þessum tíma. Í byrjun skólaárs mælum við hæð barnanna og

setjum upp sem tré á maskínupappír. Við mælum á ný í maí og reiknum út hvað við

stækkuðum mikið, uxum úr grasi. Þetta er unnið á textablaði sem fer svo í útskriftar

möppurnar þeirra.

Heimsóknir

Heimsókn slökkviliðsins og Umferðarskólinn.

Þróunarstarf og nýbreytni

Miðvikudagar eru tilrauna dagar  / Föstudagar er enskudagar og enskuval

Dagur leikskólans : tókum þátt; skreyttum stofu og gerðum okkur glaðan dag. Vöfflu og kakó

nónhressing / blöndun.

Dagur íslenska táknmálsins : tókum þátt og skoðuðum táknmál.

Vettvangsferðir hvert var farið, upplifun og markmið

● Árbæjarsafn – jólin í gamla daga Eftir heimsókn í Árbæjarsafnið og upplifa hvernig

jólin voru í gamla daga – heimilisfólk þurfti að gera allt sjálf. Þau fá flösku – rjómi
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settur í flösku – þvegnir smásteinar settir í flösku – tappi settur á flösku – flaska látin

ganga hringinn og hrist. Rjómi = smjör.

● Landnámssýningin 821+- í Aðalstræti

● Náttúruminjastofa Kópavogs.

● Landhelgisgæslan – þyrluskýli við flugvöllinn.

● Reykjanes – Íslendingur (víkingaskip) / Skessuhellirinn /

● Þekkingarsetrið í Sandgerði og fjaran

Viðburðir og félagslíf

● Birgitta Haukdal kom og las fyrir börnin upp úr nýútkominni bók sinni.

● Sinfóníuhljómsveit Íslands bauð okkur að sjá og hlusta á færeyska verkið „Að veiða

vind“.

● Fjölskyldu kaffi var haldið þriðjudaginn 3. maí.

● Söngvakeppnin - Hjallavision

● Vorhátíð foreldrafélagsins var haldin á skólaslitdeginum 8.júní.

Mat á starfi vetrarins

5 ára starfið er brúin milli skólastiga og ætlað að undirbúa börnin fyrir það sem koma skal í 1.

bekk. Skrift og að vinna með speglun tókst ágætlega. Börnin tileinkuðu sér flest þekkingu á

formum, á tölum, á stöfum og hljóðum, á odda- og sléttum tölum.

Klukkuvinnan var hugsuð sem kynning og fyrstu skrefin og árangur vinnunar ekki mæld

sérstaklega – heldur frekar sem kveikja.

Ársskýrsla 6 ára kjarna

Í lok skólaárs á 6 ára kjarna voru nemendur 26, 17 drengir og 8 stúlkur. Kjarnakennarar voru

þær Bryndís Hrönn Gunnarsdóttir og Tinna Ingvarsdóttir. Arnór Gunnarsson var stuðningur

með einum dreng sem er með einhverfugreiningu. Sigrún Lijla Færseth hafði einnig aðkomu

að hópnum og tók 3 drengi í félags og einstaklingsþjálfun. Mikil og góð samvinna var á milli

stúlkna og drengja kjarna og unnu þau náið og þétt saman. Einnig var unnið mikið með 7 ára

kjörnum og voru smiðjur aldurs og kynjablandaðar sem gaf okkur góð tækifæri til að vinna

með styrkleika allra barna í hópunum.

Helstu áherslur árgangsins:
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Kennsluhættir - áherslur í kennslu

Helstu áherslur okkar í vetur voru í íslensku, stærðfræði og þemaverkefnin okkar. Lögð var

áhersla á samþættingu verkefna. Unnum með handbók LtL (leið til læsis)  fjölbreyttar

kennsluaðferðir, stöðvavinna var ríkjandi og undir skipting í hópavinnu.

Þar sem flest okkar barna hafa fengið stafainnlögn á 5 ára kjarna miðaðist lestrarkennsla í 6

ára kjarna með það fyrir augum og byggðum við ofan á fyrri þekkingu barnanna.  Markviss

lestrarkennsla fór þó fram þar sem lögð voru inn 4 hljóð á viku eða eitt á dag í 4 daga. Mörg

af fimm ára börnunum okkar eru komin vel af stað í lestri þegar þau hefja grunnskólanám á

sex ára kjarna og því kjörið tækifæri til að halda áfram þeim góða grunni og byggja ofan á og

fest hljóðin betur og æfa þau á fjölbreyttan hátt.

Unnið er samkvæmt hljóða aðferðinni, þar sem unnið er með tengsl starfs og hljóðs en

hugmyndir úr öðrum kennsluaðferðum voru einnig nýttar.

Þemaverkefni

Þemaverkni vetrarins voru 5 í vetur og voru þau samþætt við íslensku, samfélagsfræði og

náttúrufræði.  Í þemaverkefnum vinna kjarnarnir saman og því blandast börnin á milli kjarna

og fá tækifæri til að vinna með fleirum.

Nafn á verkefni:

Ólíkar fjölskyldur

Stutt lýsing á verkefninu:

Að nemendur kynnist fjölbreyttum fjölskyldum. Við erum ekki öll eins en allir hafa sama rétt

á að vera hamingjusamir. Við munum sýna myndir af ólíkum fjölskyldum og ræða saman um

þær.  Gera hver sína fjölskyldu, klippa einstaklingana út og búa vil hús sem hver og einn

nemandi gerir og límir fjölskylduna sína inni í húsið. Mikilvægt er að leggja áherslu á að

fjölskyldur þurfa ekki allar að vera eins og til eru margs konar fjölskylduform.

_____________________________

Nafn á verkefni:

Árstíðir

Stutt lýsing á verkefninu:
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Árstíðir tengjast tíma og einkennast af vissum hlutum í hugum okkar allra. Með þessu

verkefni viljum við kynna börnunum fyrir hvernig hver árstíð fyrir sig tengist einföldum

hlutum eins og fatnaði (hvernig við klæðum okkur), til lita og síðan þátta eins og hátíða.

Hver árshátíð hefur sín einkenni, lit, fatnað, tíma og hátíðir sem rætt verður sérstaklega og

unnið með. Skoðum við sérstaklega náttúruna og hvernig hún breytir um búning með hverri

árstíð og hvaða áhrif það hefur á hvernig við klæðum okkur.

Verkefnin sem unnin eru munu tengjast myndlist, umhverfismennt, menningararfi og tónlist.

Tónverkið Árstíðir eftir Vi Valdi verður kynnt fyrir nemendum, sérstaklega á meðan annarri

verkefnavinnu stendur. Hér viljum við samþætta námsgreinarnar til þess að börnin nái

heilstæðum skilningi öllum þeim þáttum sem tengjast árstíðunum.

__________________________________________

Nafn á verkefni:

Álfar og tröll

Stutt lýsing á verkefninu:

Álfar og tröll er verkefni sem er samþætt af íslensku, samfélagsfræði, textíl, leiklist og

myndlist. Börnin kynnast hinum ýmsu ævintýrum og sögum um tröll og vinna fjölbreytt

verkefni í tengslum við það.

Markmið:

Að börn:

● kynnist ævintýrum

● kynnist uppbyggingu á ævintýrum

● kynnist sögugerð, upphaf, miðja og endi

● þjálfist í hlustun og geti tekið þátt í umræðum

● geti búið til sameiginlegt ævintýri

● getið teiknað mynd eftir texta

● geti saumað einfalda mynd í java

● geti búið til dúsk

___________________________________________

Nafn á verkefni:

46



Ársskýrsla 2021 - 2022

Húsdýrin okkar

Stutt lýsing á verkefninu:

Heildstætt verkefni um húsdýrin okkar, afkvæmi þeirra og sveitalífið. Við kynnumst dýrinu,

hljóði þess, hvers konar fæðu það neytir, heiti líkamshluta, nöfn kvendýra, karldýra og

afkvæma og fjölda þeirra.

Við fræðumst um dýrið, búum til bók um 4 húsdýr, vinna saman í hópavinnu og búa til

veggspjald með einföldum texta og myndum, hópurinn heldur kynningu á veggspjaldinu sínu.

Markmið:

Að börn:

● þekki ýmis heiti hjá nautgripum, svínum, hestum, köttum og hundum

● þekki líkamsheiti þeirra

● þekki fæðu þeirra

● átti sig á afurðum þeirra sem við á

● þekki hljóð þeirra

● þekki híbýli þeirra

● geti búið til veggspjald með einföldum texta og myndum

● geti komið fram og kynnt veggspjaldið sitt

___________________________________________

Vorferðarsmiðja - Vatnaskógur

● Kynnast Vatnaskógi

● Æfingar fyrir skemmtiatriði

● Búa  til tösku

_____________________________

Námsmat

Allt námsmat vetrarins birtist í Mentor og koma allar upplýsingar um námsframvindu

barnanna þar. Fjölskylduviðtöl eru haldin tvisvar á ári þar sem farið er yfir stöðu barnanna

bæði námslega sem - og félagslega. Það er mikið um símmat og leiðsagnarmat, einnig eru

einstaka kannanir í íslensku og stærðfræði - það eru ekki lokapróf í 1. bekk.
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Í október var lagt fyrir lesskimunarprófið Leið til læsis og unnið var með niðurstöðurnar og

skipt í hópa samkvæmt þeim. Lesfimipróf frá Menntamálastofnun var lagt fyrir í sept, janúar

og maí.

Upplýsinga- og tæknimennt

Það er ekki mikið um upplýsinga- og tæknimennt í 1. bekk

Börnin fá að nota spjaldtölvur og fara í námsleiki. Einnig skoða þau síður hjá mms.is og

skoða upplýsingar um Húsdýrin.

Þróunarstarf og nýbreytni

Við lögðum af stað með formteikningu sem þróunarverkefni í vetur. Við unnum með

fyrirmælaæfingar og fyrirfram

ákveðin form og línur.

Formteikning

Blöndun

Í vetur höfum við unnið með

kynin í blöndun á hverjum degi,

þar unnum við með allskonar

verkefnavinnu og farið saman í

leiki og sungið saman. Einnig

höfum við verið mikið saman úti.

Vettvangsferðir

6 ára börn nutu þess að fara í

vettvangsferð í Hörpu og upplifa

tónlistarævintýrið “Veiða vind”.

Seiðandi danstónlist, kraftmikið

slagverk og riddaraleg lúðraköll

einkenna þetta framúrskarandi barnaverk. Kynnir og sögukona á tónleikunum var Halldóra

Geirharðsdóttir og hljómsveitarstjóri var Bernharður Wilkinson.

Við fórum í menningarferð til Hafnarfjarðar þar sem við fórum á kaffihús og fengum

smákökur og kakó. Síðan fórum við á bókasafnið í sögustund og að lokum í Hellisgerði að

skoða jólaljósin. Farið var í Hönnunarsafni í maí á sýninguna Sundlaugar - fengum leiðsögn.
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Viðburðir og félagslíf

Það var aðeins einu sinni fjölskyldukaffi í apríl þar sem það var heimsfaraldur og ekki gafst

tækifæri á að bjóða foreldrum í hús. Einnig var haldin vorhátíð í fyrsta sinn með foreldrum í 2

ár vegna þessa.

Mat á starfi vetrarins

Veturinn hefur gengið mjög vel,

● Þema verkefnin hafa öll gengið vel. Við breyttum þeim frá fyrra ári, hefðum þurft

lengri tíma með seinasta verkefni um húsdýrin.

● Smiðjur gengu mjög vel og verkefnin voru fjölbreytt.

● Íslenska; okkur fannst gott að vinna með LtL verkefnin - bjuggum til stóran

verkefnabanka á haustönn - einnig unnum við með hlustun og lásum mikið fyrir

börnin. Og unnum mikið með sögugerð.

● Skrift - æfð var skrift bæði á auðum blöðum og í skriftarbók.

● Stærðfræði; unnum mikið af verkefnum af stærðfræðivefum og bjuggum til stóran

verkefnabanka - unnum mikið á plássi með töflu og töflutúss og fórum í

stærðfræðileiki. Einnig var notast við Sprota 1a og 1b en bókin stýrði ekki kennslunni.

● List -og verkmenntir voru samþættar inn í þemaverkefni t.d. smíði, heimilisfræði,

myndlist, textíl og sköpun.

● Þau voru í myndmennt á haustönn - mikið unnið úti

● Börnin voru í sundi á vorönn

Ársskýrsla 7 ára kjarna

Í lok skólaárs á 7 ára kjarna voru nemendur 29, 14 drengir og 15 stúlkur. Kjarnakennarar voru

þær Anna Fríða Stefánsdóttir og Silja Hinriksdóttir. Dóra Margrét Bjarnadóttir var stuðningur

með drengjahópnum þar sem samsetning hópsins krafðist þess. Nokkur fjöldi drengja með

náms og heðgunarvanda sem þurfti að styðja við sérstaklega.  Sigrún Lijla Færseth hafði

einnig aðkomu að hópnum og tók 4 drengi í félags og einstaklingsþjálfun. Mikil og góð

samvinna var á milli stúlkna og drengja kjarna og unnu þau náið og þétt saman. Einnig var

unnið mikið með 6 ára kjörnum og voru smiðjur aldurs og kynjablandaðar sem gaf okkur góð

tækifæri til að vinna með styrkleika allra barna í hópunum.
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Veturinn hefur gengið mjög vel,

● Þemaverkefnin hafa öll gengið mjög vel en við breyttum þeim ansi mikið. Bæði

kennsluáætlunum og einnig áherslum. Við ætluðum okkur að nota spjaldtölvur í

þemaverkefnin en þar sem þeir eru flestir orðnir ansi lélegir þá sáum við ekki að þeir

gætu nýst okkur.

● Smiðjur gengu mjög vel og verkefnin voru fjölbreytt.

● Íslenska: Unnum mikið með sögugerð og lesskilningsverkefni. Einnig voru börnin

mikið í stöðvavinnu þar sem við kennarar höfðum útbúið stóran verkefnabunka á

haustönn sem nýttist okkur í allan vetur.

● Skrift - æfð var skrift bæði á auðum blöðum og í skriftarbók.

● Stærðfræði; notuðumst mikið með stöðvavinnu í stærðfræði þar sem við útbjuggum

stóran verkefnabunka á haustönn sem nýttist okkur í allan vetur. Einnig var notast við

Sprota 2a og 2b en bókin stýrði ekki kennslunni.

● List -og verkmenntir voru samþættar inn í þemaverkefni t.d. smíði, heimilisfræði,

myndlist, textíl og sköpun.

● Þau voru í myndmennt á haustönn - mikið unnið úti

● sund á vorönn

Þemaverkefni

Þemaverkni vetrarins voru 4 í vetur og voru þau samþætt við íslensku, samfélagsfræði og

náttúrufræði.  Í þemaverkefnum vinna kjarnarnir saman og því blandast börnin á milli kjarna

og fá tækifæri til að vinna með fleirum.

Verkefni 1

Komdu og skoðaðu land og þjóð

Markmið:

● að kynna landið Ísland

● þekkja skjaldamerki Íslands

● kynna nokkra náttúru- og sögustaði Íslands t.a.m. Reykjavík, Þingvelli, Gullfoss og

Geysi

● kynna börnum fyrir frægum Íslendingum til dæmis Vigdísi Finnbogadóttur, Jón

Sigurðsson ofl

● læra um eldfjöll og virkni þeirra
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● kynnist villtum dýrum

● kynnist nokkrum fuglategundum í kringum nágrenni okkar Vífilsstaði

● noti spjaldtölvur við verkefnavinnu/ búa til bók book creator

● æfist í að koma fram og kynna verkefni/tjáning

● geti samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu eða frásögn

● geti dregið rétt til stafs

● geti aflað sér upplýsinga úr ýmsum gagnabrunnum svo sem bókum og á rafrænu

formi

● geti lesið úr táknmyndum og myndrænu efni

● geti sagt frá eftirminnilegum atburði

● geti beitt skýrum og áheyrilegum framburði

Námsmat/leiðsagnarmat

Kennari fylgist með skilning og virkni nemenda á viðfangsefni og metur hvort nemandi hafi

náð markmiðum. Einnig metur kennari vandvirkni, samvinnu og áhuga.Taka þarf tillit til

ólíkra þarfa nemenda eftir stöðu þeirra í lestri, fjölda orða og lengd verkefna stytt fyrir þá sem

þess þurfa.

Verkefni 2

Líkaminn

Markmið:

Að börn fræðist um líkama sinn. Skilji hvernig líkaminn er byggður upp. Skilji starfsemi

líkamans með áherslu á bein og vöðva, og líffæri og skynfæri. Læri að hver og einn

einstaklingur er frábær eins og hún/hann er.

Við lásum saman bókina Komdu og skoðaðu líkamann og unnum út frá henni, með umræðum

og verkefnavinnu. Kennari mat verkefnavinnu út frá virkni og áhuga nemanda.

Verkefni 3

Risaeðlur

Meginmarkmið verkefnis

Er að börn fræðist um risaeðlur. Geti notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga og  hlustað á

og rætt hugmyndir annarra. Einnig að þau geti tekið þátt í samstarfi og samræðu í

jafningjahópi
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Helstu þættir í risaeðluverkefninu sem unnið verður með eru: fæðan, afkvæmi, umhverfi,

daglegt líf og endalok. Börnin búa til sína eigin bók um risaeðlu og útbúa sameiginlega

veggmynd.

Námsmat/leiðsagnarmat

Kennari fylgist með skilning og virkni nemenda á viðfangsefni og metur hvort nemandi hafi

náð markmiðum. Einnig metur kennari vandvirkni, samvinnu og áhuga.Taka þarf tillit til

ólíkra þarfa nemenda eftir stöðu þeirra í lestri, fjöldi orða og lengd verkefna stytt fyrir þá sem

þess þurfa.

Verkefni 4

Villt dýr

Meginmarkmið verkefnis var að börnin læri um villt dýr á Íslandi. Áhersla var lögð á að börn

þekktu útlit, fæðu, heimkynni og lífshætti þeirra. Samþætting við aðrar námsgreinar eins og

íslensku, myndlist, náttúrufræði, samfélagsfræði og upplýsingamennt.

Vinnuferli og viðfangsefni

Börnin fengu kynningu á helstu villtum dýrum á Íslandi. Unnið var í paravinnu þar sem hvert

par valdi eitt villt dýr og fékk tækifæri að leita að helstu upplýsingum um það í bókum og á

veraldarvefnum. Unnið var í forritinu Book creator og búin var til bók um dýrið með

staðreyndum og myndum. Hvert par samdi einnig ljóð um dýrið sitt sem þau afhentu síðan

gangandi vegfarendum á Degi íslenskrar tungu sem við köllum Ljóð í lófa. Börnin nýttu

einnig listræna hæfileika sína og bjuggu til sitt dýr úr leir. Í lok verkefnisins kynntu hvert par

sitt dýr og svöruðu spurningum frá samnemendum sínum.

Umfang og mat

Stuðst var við leiðsagnarmat við þetta verkefni þar sem kennari fylgdist með skilning og

virkni nemenda á viðfangsefni og mat hvort nemandi hafi náð markmiðunum. Einnig mat

kennari vandvirkni, samvinnu og áhuga. Taka þarf tillit til ólíkrar þarfir nemenda eftir stöðu

þeirra í lestri, fjöldi orða og lengd verkefna stytt fyrir þá sem þess þurfa.

Námsmat

Notast er við mentor og koma allar upplýsingar um námsframvindu barna þar.

Það er metið um áramót og á vorin.
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Það eru fjölskylduviðtöl 2svar á ári þar sem farið er yfir stöðu barns bæði námslega og

félagslega. Það er mikið um símmat og leiðsagnarmat, einnig eru einstaka kannanir í íslensku

og stærðfræði.

Þróunarstarf og nýbreytni

Í vetur fóru 7 ára börn í forritunarsmiðju.

Hæfniviðmið:

➢ Að nemandi skilji megintilgang forritunar (Geti svarað spurningunni: Hvað er

forritun?)

➢ Að nemandi sýni frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn.

➢ Vinna saman í hóp og taka tillit til mismunandi skoðana annara.

➢ Gera sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum hugbúnaði og forritum (í

þessu tilfelli Scratch og WeDo 2.0)

➢ Læri að nýta sér rafrænt og gagnvirkt námsefni/hugbúnað við að leysa ákveðið

verkefni.

➢ Notað hugbúnað/forrit til að miðla eigin sköpun.

➢ Læri af mistökum, sýni þrautseigju, betrumbæti verk sitt og reyni að gera betur næst.

“Æfingin skapar meistarann/gengur betur næst”

➢ Fer eftir þeim fyrirmælum sem lagt er upp með og skilar verkefnum á réttum tíma.

Vettvangsferðir

Ekki var mikið um vettvangsferðir vegna Covid. Við fórum þó í menningarferð til

Hafnarfjarðar í desember þar sem við fórum á kaffihús og fengum smákökur og kakó. Síðan

fórum við á bókasafnið í sögustund og að lokum í Hellisgerði að skoða jólaljósin.

Vorferðin okkar í Vatnaskóg var svo auðvitað toppurinn á lok skólaársins.

Viðburðir

Það var aðeins einu sinni fjölskyldukaffi í apríl þar sem það var heimsfaraldur og ekki gafst

tækifæri á að bjóða foreldrum í hús. Einnig var haldin vorhátíð í fyrsta sinn með foreldrum í 2

ár vegna þessa.

● Tónlist með Hildi og Betu.

● Tónlist Tónarnir með Hildi og Heiðu.
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Íþróttir og sund:

Börnin voru í íþróttum tvisvar í viku í allan vetur þar sem kennt var bæði úti á skólalóðinni

okkar og í Ásgarði.  Þeir voru svo í sundi einu sinni í viku eftir áramót.

Ársskýrsla 8 ára kjarna

Í lok skólaárs á 8 ára kjörnum voru nemendur 18, 11 stúlkur og 7 drengir. Kjarnakennarar

hópanna voru Helga Hjarðar og Eva Lind Ingadóttir. Þar sem 8 ára drengir voru þetta fáir var

samkennsla á miili 8 og 9 ára drengja. Í drengjahópnum eru einstaklingar sem þurfa aðstoð

bæði námslega og félagslega og því var Bettý þroskaþjálfi stuðningur við hópinn.

Mikil og góð samvinna var á milli stúlkna kjarna og drengja kjarna og unnu börnin mörg

verkefni saman. Smiðjur og þemaverkefnin eru unnin í kynjablönduðum hópum og náðist

góður starfsandi og vinátta á milli hópanna.

Kennsluhættir: Stuðst var við fjölbreytta kennsluhætti til að komast á móts við hvert einasta

barn. Kennslubækur frá menntamálastofnun voru nýttar ásamt lifandi efnivið og tengingu við

daglega reynslu. Einnig voru notuð plöstuð verkefni til að auka þekkingu á einstaka

námsefni. Hjálpargögn eins og númikon, cusiner, talnagrindur, kennslupeningar, steinar og

brotaspjöld voru nýtt til stuðnings við stærðfræðikennslu. Í íslensku var stafrófið uppi á vegg

til að rifja upp, hugarkort gerð fyrir málfræði.

Reynt var við bestu getu að komast á móts við öll börn með einstaklingsmiðaðri kennslu, og

hver og einn fór á sínum hraða í gegnum námið.

Blöndun: Blöndun gekk betur eftir áramót hjá 8 ára börnum þar sem Covid setti ekki eins

mikið strik í reikninginn.  Hópavinna var í þemaverkefnunum og einnig farið í

vettvangsferðir saman. Með hækkandi sól varð meiri samvinna úti sem og inni.

Uppbótarvinna: Umræður á plássi, kjarkæfingar t.d. að koma fram, syngja og dansa. Æfðu

kjarkinn sinn með Söngvakeppni GBR þar sem börnin sungu og dönsuðu fyrir hvert annað.
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Vorferð og vettvangsferðir: Farið var í vorferð dagana 18.-20. maí að Lýsuhól á

Snæfellsnesi. Börnin voru undirbúin fyrir ferðina með sögunni af Bárði og kynntust helstu

staðháttum í nærumhverfi staðarins. Farin var ferð að Strandakirkju eftir lesturinn á sögunni

Galdarastafir og græn augu sem á sér stað á þeim sögulega stað.

Okkur var boðið í Skipasmiðju á torgið í Garðabæ þar sem börnin bjuggu til ólík skip úr

pappakössum og máluðu.

Við fórum þó nokkrar ferðir á bókasafnið sem börnunum fannst skemmtilegt, þar skiptu

börnin út bókum og fengu leiðsögn um safnið.

Skapandi verkefni: Kertagerð, grímugerð úr gifsi, óróagerð, hönnun á pilsum,

reikistjörnurnar, leikrit, krosssaumur

Þemaverkefni:

Verkefni 1.

Iðunn og eplin: Verkefnið unnið með það að leiðarljósi að börnin:

læri um goðafræði, helstu nöfn þeirra og helstu áherslu í trú. Út frá sögunni er sett upp leikrit

þar sem öll börn hafa sitt hlutverk og stuðst er við formlegt íslenskt tal.

Að börnin þjálfist að lesa eftir handriti með góðri íslenskri tungu ásamt því að koma fram.

Að börn efli lesskilnig sinn í verkefni úr bókinni Iðunn og eplin og æfist að lesa milli línanna.

Trúarbrögð: Verkefnið unnið með það að leiðarljósi að börnin:

● læri um mismunandi trúarbrögð; búddha, íslam, kristna trú, gyðingdóm og hindúatrú.

● þekki trúarbrögð, beri virðingu fyrir þeim og átti sig á ólíkum viðhorfum og

menningu.

● noti mismunandi aðferðir t.d.  ritun, myndmennt, til að nálgast efnið og skila því frá

sér.

● öðlist aukna færni m.a. í íslensku, ritun .

Mikilvægt er að þau átti sig á að við erum öll með mismunandi lífsgildi og

menningarbakgrunn.

Barnasáttmálinn: Verkefnið unnið með það að leiðarljósi að börnin:

● Skilji muninn á réttindum og forréttindum og geta greint þar á milli.

● Vita hvað Barnasáttmálinn er og þekkja nokkur af helstu réttindum barna.

● Átta sig á að allir eru einstakir.

● Teikna og mála fjölskyldumynd.
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● Átta sig á því að með menntun og skólagöngu öðlast fólk ýmsa færni og þekkingu

sem hjálpar því í lífinu.

● Nota spjaldtölvur við verkefnavinnu/ búa til bók book creator.

● Æfast í að koma fram og kynna verkefni/tjáning.

Himingeimurinn: Verkefnið unnið með það að leiðarljósi að börnin:

● geti lýst áhrifum sólarljóss á umhverfi sitt, hitastig og lífríki

● þekkja að jörðin er hluti af stóru sólkerfi; reikistjörnum, sól og tunglum

● geta lýst á einfaldan hátt hvernig hreyfingar jarðar orsaka dag og nótt, árstíðir og

sjávarföll

● þekkja að jörðin er byggð upp af nokkrum lögum og geta ályktað um hitastig og

þrýsting þegar innar dregur.

● skoði tungl og stjörnur með berum augum og í gegnum sjónauka

● geri athuganir með skugga sem sýna að lögun skugga breytist yfir daginn

● geti tengt dægra- og árstíðaskipti við hreyfingu sólar og jarðar

● þekki mælieininguna ljósár.

● búi í samvinnu til líkan af sólkerfinu

● þekki að tunglið orsakar sjávarföll

● þekki að jörðin er byggð upp af kjarna, möttli, jarðskorpu og lofthjúp

● þekki muninn á sól og reikistjörnunum

● geri athuganir á útliti tunglsins í einn tunglmánuð

● ræði um lífsskilyrði á öðrum plánetum og tunglinu

● ræði um geimferðir út frá sögu tunglferða mannsins, mögulegri þróun og

tækninotkun.

Lýðræði og mannréttindi: Barnasáttmálinn ræddur og krifjaður í stóra verkefninu okkar í

febrúar.

Viðburðir og félagslíf: Þar sem covid setti strik í reikninginn fyrir áramót var lítið um

félagslíf. Eftir áramót var fjölskyldumorgun þar sem langþráður hittingur loksins náðist og

áttum við yndislega stund með börnum og foreldrum þeirra.
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Upplýsinga og tæknimennt: Í verkefninu Barnasáttmálinn voru verkefni sett inn í iBook

creator þar sem börn fengu æfingu að búa til rafrænar bækur, leita upplýsinga á netinu ásamt

úr bókum og setja sínar upplýsingar í rafræna bók. Einnig var vikulega æfing í fingrafimi á

mms.is

Þróunarstarfs og nýbreytni: Í upphafi skólaárs var búið til í sameiningu hugarkort um

íslensku og stærðfræði sem hvert barn síðan setti inn í bókina sína til að rifja upp í

verkefnavinnu þar sem öll helstu markmið vetrarins voru.

Hvað gekk sérstaklega vel: Það gekk vel að halda utan um kennslu og börn á covid tímum

og börnin áhugasöm og iðin við námið. Vorferðin gekk vel og var ánægjuleg og frábært að sjá

stóran hóp barna uppskera jákvæð samskipti, sýna tillitsemi og kurteisi en umfram allt

hugrekki og kjark.  Karnival smiðjan var mjög skemmtileg, lífleg og gekk mjög vel.

Lestrarátak drengja gekk einstaklega vel, náðum miklum áhuga á lestri og tóku þeir

töluverðum framförum.

Námsmat: Notast var við símat verkefna, sjálfsmat og vinnu nemenda hverju sinni. Einnig

voru gerðar kannanir nokkum sinnum á önn. Staða nemenda var metin fyrir áramót og í lok

skólaárs þar sem tekið er tillit til hvers nemanda og hans stöðu í náminu. Staða hvers og eins

nemenda er gefin upp í Mentor þar sem foreldrar geta áttað sig á stöðu barnsins í hverri

námsgrein fyrir sig.

Ársskýrsla 9 ára kjarna

Í lok skólaársins á 9 ára kjörnum voru 22 nemendur, 15 stúlkur og 7 drengir. Kjarnakennarar

voru þær Eva Lind Ingadóttir og Sigríður Ósk Reynaldsóttir. Bettý Gunnarsdóttir þroskaþjálfi

var með hópnum þar sem nokkrir drengir, úr 8 og 9 ára, þurftu á frekari stuðning og þjálfun

að halda. Sigrún Lilja Færseth kom inn í stúlknahópinn til stuðning við 2 stúlkur sem gliíma

við mikla námsörðugleika. Hún var hópnum innan handar og kom inn með góða fræðslu til

að auka á víðsýni og félagslega færni innan hópsins. Virkilega góð fræðsla um hvað það er að

vera með einhverfu og hvernig gott er að mæta svoleiðis einstaklingum.
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Kennsluhættir: Stuðst var við fjölbreytta kennsluhætti til að komast á móts við hvert einasta

barn. Kennslubækur frá menntamálastofnun voru nýttar ásamt lifandi efnivið og tengingu við

daglega reynslu. Einnig voru notuð plöstuð verkefni til að auka þekkingu á einstaka

námsefni. Hjálpargögn eins og númikon, cusiner, talnagrindur, kennslupeningar, steinar og

brotaspjöld voru nýtt til stuðnings við stærðfræðikennslu. Í íslensku var stafrófið uppi á vegg

til að rifja upp, hugarkort gerð fyrir málfræði.

Reynt var eftir bestu getu að komast á móts við öll börn með einstaklingsmiðaðri kennslu,

eins og sum börn gerðu t.d 5 dæmi á meðan önnur gerðu 15.  Stöðvavinna var stórhluti að

kennsluaðferðum okkar í vetur og reynt er að fylgja eftir hverjum og einum nemanda þar sem

hann er staddur í námsferli sínu og styðja við hann  Nemendur vinna einir eða í litlum hópum

og er markmiðið að börn nái góðum árangri í lestri og lesskilningi. Það er gert með því að

efla málaumhverfið í skólanum, kenna nemendum markvissar aðferðir til að tengja saman

lykilatriði, kortleggja atriði og endurbirta námsefni og orð á fjölbreyttan hátt. Áhersla er lögð

á samvinnu og samvirkar kennsluaðferðir. Nemendur læra hlið við hlið en um leið fá þeir

ögrandi verkefni við hæfi hvers og eins. Gengið er út frá því að námsþörfum allra nemenda sé

mætt í almennri kennslu.  Í kennslu er lagt upp úr sýnikennslu og stuðningi og nemendur læra

ný vinnubrögð. Lestrarnámið býður upp á samskipti, hlutbundna vinnu, skapandi hugsun og

tjáningu.

Bækur sem var stuðst við í íslensku voru:

Lesrún 2

Ritrún 3

Skinna 1

Loftur og gullfiskarnir

Orðaskyggnir 2

Málsgreinar og mas hefti af skólavefnum

Litabækurnar af skólavefnum

Málfræði, stærrri verk af skólavefnum

Fingrafimi inn á mms.is

Skrift 4

Ljóðaverkefni gerð af Sturla

Stærðfræði
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Nemendur er hvattir til virkrar þátttöku í stærðfræðinámi sínu, þar sem þeir rannsaka, setja

fram tilgátur og leita lausna. Nemendur vinna í litlum námshópum þar sem hverjum og einum

einstakling er mætt á hans forsendum og allt nám miðast við hæfi hvers og eins og að hver og

einn nemandi nái sem bestum árangri miðað við eigin forsendur.

Kennari leitast eftir að skapa þannig námsumhverfi fyrir börn að það sé áhugavekjandi,

hvetjandi og skiptist jafnt á milli þess að vera sjálfstæðar verkefnastöðvar ásamt

kennarastýrðum verkefnastöðvum.

Bækur sem var stuðst við í stærðfræði voru:

Sproti 4a og 4b

Ýmis orðadæmi unnin af starfsfólki Barnaskólans

Rúmfræðihefti af skólavefnum

Blöndun: Blöndun gekk betur eftir áramót hjá 9 ára börnum þar sem Covid setti ekki eins

mikið strik í reikninginn.  Hópavinna var í stóru verkefnunum, smiðjum og einnig farið í

vettvangsferðir saman. Með hækkandi sól var meira samvinna úti sem og inni.

Uppbótarvinna: Umræður á plássi, kjarkæfingar t.d. að koma fram, syngja og dansa. Æfðu

kjarkinn sinn með Söngvakeppni Barnaskólans “Hjallavision” þar sem börnin sungu og

dönsuðu fyrir hvert annað. Tókum tvær vikur og byrjuðum morgnana að sitja hlið við hlið í

hring og heilsast og horfa í augun, efla kynin saman.

Vettvangsferðir: Farið var í vorferð dagana 18.-20. maí að Lýsuhól á Snæfellsnesi. Börnin

voru undirbúin fyrir ferðina með sögunni af Bárði og kynntust helstu staðháttum í

nærumhverfi sögunnar.

Farin var ferð að Strandakirju eftir lesturinn á sögunni Galdarastafir og græn augu sem á sér

stað á þeim sögulega stað.

Við fórum þó nokkrar ferðir á bókasafnið sem börnunum fannst skemmtilegt, þar skiptu þau

út bókum og fengu leiðsögn um safnið frá bókasafnsfræðingum safnsins.

Skapandi verkefni: Mörg og misjöfn verkefni voru unnin eins og t.d grímugerð úr gifsi,

óróagerð, hönnun á pilsum, book creator, krosssaumur, hreiðursgerð og dýr úr gifsi.
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Litla upplestrarkeppnin:

Á vordögum tóku börnin á 9 ára kjarna þátt í  “Litlu upplestrarkeppninni “  börnin hafa verið

að æfa sig í upplestri í vetur og snýst keppnin einmitt um það að hver og einn nemandi

keppist um að verða betri lesari  og eins öruggari í að koma fram fyrir áheyrendur og flytja

efni. Börnin æfa sig í samlestri, keðjulestri, einstaklingslestri og söng.

Markmið keppninnar er:

● Að börnin þjálfist í upplestri.
● Að börnin sjái og finni að æfingin skapar meistarann. Með æfingum og þjálfun verður

þú betri á morgun en þú varst í gær.
● Að börnin bæti sig í tjáningu og eins að koma fram og túlka texta fyrir áhorfendur.
● Að eiga góða og skemmtilega samverustundir saman þar sem bæði kynin vinni að

sama markmiði.
Uppskera vetrarins var svo þegar foreldrum var boðið á sal skólans og börnin lásu ljóð,

þulur og sögubrot eftir íslenska höfunda við mikinn fögnuð foreldra. Ríkuleg uppskera hjá

öllum börnum og persónulegir sigrar hjá mörgum einnig.

Þemaverkefni

Þemaverkefni vetrarins voru 4 talsins og voru þau samþætt íslensku, samfélagsfræði og

náttúrufræði.

Verkefni 1

Bítlarnir:

Tónlistarverkefni um Bítlana hin einu sönnu

Unnið í hópavinnu 4 hópar 3-4 börn saman í hóp.

Kennari velur í hópana (mikil fráföll v. covid)

Markmið með verkefninu var;

● að börnin kynnist Bítlunum og tónlistinni þeirra

● að börnin rýni í texta við lög þeirra og skoði um hvað þeir fjalla

● að börnin læri að vinna verkefni á i-pad í “ Book creator “

Börnin öfluðu sér upplýsingar um hljómsveitina og notuðu til þess tölvur og spjaldtölvur.

Eftirfarandi spurningar lágu til grundavallar upplýsingaleitinni.

● Hvað heitir hljómsveitin og hvenær var hún stofnuð

● Hvað heita meðlimir hljómsveitarinnar

● Bernska, uppeldi, fjölskylda drengjanna í hljómsveitinni
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● Skólaganga,

● Þekkt lög, textar

● Velja eitt lag, segja frá því, um hvað fjallar það, er einhver boðskapur í textanum

● Sérstaða er eitthvað sem er sérstakt við hljómsveitina

● Hvernig endaði ferillinn hjá þeim.

● Hvað eru meðlimirnir að gera núna.

● Eru þeir allir á lífi

Börnin unnu verkefnið í Book creator, þar sem þau skrifuðu texta um hljómsveitina, settu inn

myndir og myndbönd. Það sem var mjög skemmtilegt var að börnin tóku viðtöl við foreldra

sína eða ömmur og afa og fengu þar með að heyra hvað þau vissu um þessa frægu hljómsveit.

Þar komu allskonar óvæntar upplýsingar sem krydduðu verkefni barnanna.

Verkefni 2

Fuglar:

Markmið:

● Að börnin fræðist um helstu fugla sem lifa á Íslandi, t.d. vatnafugla, sjófugla,

spörfugla, ránfugla og vaðfugla.

● Hvað einkennir fuglategundirnar.

● Að fræðast um hvers vegna sumir fuglar búa hér á landi allt árið en aðrir fara til

heitari landa. Staðfugl eða farfugl.

● Að börnin læri hver helsta fæða fuglana sé.

● Að börnin fræðist um hvar fuglarnir verpa og hve mörgum eggjum þeir verpa.

● Að börnin þekki sameiginleg einkenni fugla.

Verkefni:

● Gerum orðabanka sem við notum á ýmsa vegu t.d. við sögu og ljóðagerð.

● Hugarkort um helstu tegundir fugla sem lifa hér á landi.

● Gerum fuglabók þar sem við söfnum í ýmsum verkefnum. Forsíða bókarinnar

er fuglinn sem hvert barn velur sér sem sinn fugl.

● Skýrsla um fuglinn sinn, hvaða tegund, hvar verpir hann, hvaða fæðu borðar

hann, meðgöngutími, fjöldi afkvæma, helstu útlitseinkenni og fl.

● Sögugerð. Fuglinn minn.
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● Ljóðagerð. Fuglinn minn

● Gerum hreiður og egg úr pappamassa.

● Stærðfræðidæmi  hvað munar mörgum grömmum á t.d. eggi álftarinnar og

eggi lóunar?

● Vettvangsferð niður að Vífilsstaðarvatni þar sem fuglalífið er skoðað.

Lin- og liðdýr:

Kveikja að verkefninu;

Vettvangsferð, byrjum á að fara á nátturugripasafnið í Kópavogi. Skoðum safnið og fengum

leiðsögn safnvarðar.

Bókavinna um lið og lindýr: einstaklingsvinna.

Markmið:

- Að börnin fræðist um lið- og lindýr og mikilvægi þeirra í hringrás lífsins.

- Að börnin læri hver helsti munur lin og liðdýra er þ.e. liðdýr eru með liðskiptan bol

og fætur og með ytri stoðgrind. Lindýr hins vegar eru með mjúkan líkama og sumir

flokkar þeirra eru með kalkskel.

- Að börnin fræðist um algengustu líffæri lið og lindýra.

- Að börnin læri að liðdýr eru stærsta fylking dýra í heiminum.

- Að börnin sjái hversu fjölbreytt sjávarlífið er.

- Æfist í að finna aðalatriði í texta og nýta sér hann.

- Að börnin æfist í ritun.

- Æfist í að vinna með fjölbreyttan efnivið í textíl.

Verkefni 3

Hvað kosta jólin:

Markmið: Efla skilning og þekkingu barnanna á því hvað jólahald í dag kostar sé kröfunum

ekki stillt í hóf.

Vinnan: Unnið var í fjórum hópum og  dregið var í hópana. Verkefnið spannaði um 2 vikur.

Unnið var með klippimyndir, málað, teiknað og litað. Klippimyndirnar voru svo settar á A4

karton sem  síðan var safnað saman í bók. Börnin gerðu líka jólatré úr maskinupappir sem

þau máluðu og skreyttu og skrifuðu upplýsingar um ýmsa kostnaðarliði t.d. í jólakúlunum.
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Vinnuferlið:

Byrja með kveikju. Síðan er skipt í hópa og hópstjóri valinn hann ber ábyrgð á góðum

vinnubrögðum og vinnusemi í hópnum. Kennari og hópstjóri vinna saman ef þarf að leysa

mál sem koma upp. Allir byrja á að gera fyrsta liðinn fjölskylduna en síðan ræður hópurinn í

hvaða röð hinir liðirnir koma. Vinnunni má skipta niður í 5 liði.

1. Búa til fjölskyldu

2. Maturinn um jólin

3. Jólagjafir

4. Jólatré

5. Fatnaður

Vinnulok:

Börnin útbúa bækur með afrakstrinum. Einnig gera þau jólatré með tilheyrandi skrauti sem

prýðir veggi kjarnans. Börnin skila síðan matsblaði til kennara í lok vinnunnar.

Kveikjan:

Nokkrum dögum áður en vinnan hófst báðum við börnin um að safna og geyma bæklinga og

auglýsingar þar sem var að finna tilboð og verð á matvörum, gjafavörum og jólahugmyndum

hvers konar sem byrjar yfirleitt að streyma inn um bréfalúgurnar nokkrum vikum fyrir jól.

Viðburðir og félagslíf: Þar sem covid setti strik í reikninginn fyrir áramót var lítið um

félagslíf. Eftir áramót var foreldramorgun þar sem langþráður hittingur loksins náðist.

Upplýsinga og tæknimennt: Í verkefninu Bítlarnir og Fuglar voru verkefni sett inn í iBook

creator þar sem börn fengu æfingu að búa til rafrænar bækur, leita upplýsinga á netinu ásamt

úr bókum og setja sínar upplýsingar í rafræna bók.  Einnig var vikulega æfing í fingrafimi á

mms.is

Þróunarstarfs og nýbreytni: Í upphafi skólaárs var búið til í sameiningu hugarkort um

íslensku og stærðfræði sem hvert barn síðan setti inn í bókina sína til að rifja upp í

verkefnavinnu þar sem öll helstu markmið vetrarins voru.

Hvað gekk sérstaklega vel: Það gekk vel að halda utan um kennslu og börn á covid tímum

og börnin áhugasöm og iðin við námið. Vorferðin var ánægjuleg og frábært að sjá stóran hóp

barna vera snjöll í samskiptum, tillitsöm og kjörnuð, alveg til fyrirmyndar.
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Karnival smiðjan var mjög skemmtileg, lífleg og gekk mjög vel.

Lestrarátak drengja gekk einstaklega vel og  náðist að auka áhuga þeirara á lestri með

markvissum heimsóknum á bókasafnið sem og að keppast við að búa til mjög langan

lestrarorm.

Námsmat: Notast var við símat verkefna, sjálfsmat og vinnu nemenda hverju sinni. Einnig

voru gerða kannanir nokkum sinnum á önn. Staða nemenda var metin fyrir áramót og í lok

skólaárs þar sem tekið er tillit til hvers nemanda og hans stöðu í náminu. Staða hvers og eins

nemenda er gefin upp í Mentor þar sem foreldrar geta áttað sig á stöðu barnsins í hverri

námsgrein fyrir sig.

Ársskýrsla 11 ára kjarna

Í lok skólaársins á 11 ára kjarna voru 17 nemendur, 8 stúlkur og 9 drengir. Kjarnakennari var

Narfi Ísak Geirsson, Edda Rósa Gunnarsdóttir var hópnum til stuðnings hluta úr degi. Sigrún

Lilja Færseth kom inn í hópinn til stuðnings við eina stúlku og hópinn í heild. Hún var

hópnum innan handar og kom inn með góða fræðslu til að auka á víðsýni og félagslegafærni

innan hópsins. Virkilega góð fræðsla um hvað það er að vera með ákveðnar greiningar og

hvernig gott er að mæta svoleiðis einstaklingum og sýna þeim umburðalyndi og einblína á

jákvætt viðhorf.

Helstu áherslur árgangsins:

Helstu áherslu árgangangsins var íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði og lífsleikni.

Fjölbreyttar áherslur hafa verið í kennslu, hvatt til sjálfstæðra vinnubragða, hópavinnu og

leitarnáms. Kennt var í litlum hópum, bæði í kynjaskiptum og kynja blönduðum hópum.

Kennsluhættir - áherslur í kennslu

Í íslensku voru verkefni bæði unnin saman með kennara og nemendur unnu svo sjálfstætt eða

með vinnufélaga. Notast var við námsbækurnar Málrækt 2, Smellur 2, Orðspor 2 og Verkefni

við réttritunarorðabók 3 ásamt verkefnum sem kennari útbjó. Nemendur höfðu tíma fyrir

yndislestur, í bókum sem fengið var lánuð á bókasafni, og einnig var tími fyrir samlestur með

kennara, lesið var í Skræðu og í Maðurinn hugur og heilsa.
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Í stærðfræði var búin til áætlun í Stiku 2a og b sem nemendur unnu í á sínum hraða og hver

og einn mat það hvaða verkefni hann þyrfti að leggja meiri áherslu á en annað allt út frá því

hvar hann var staddur í faginu og þyrfti að æfa sig í.

Í samfélagsfræði unnum við mikið saman í námsbókinni og verkefnabókinni Ísland hér

búum við og þegar komið var að hverjum landsfjórðungi fyri sig voru nemendum skipt niður í

hópa eða pör. Hver hópur eða par vann svo sinn landsfjórðung og gerðust sérfræðingar í

landsfjórðunginum. Útbjuggu plakat þar sem fram kom merkilegir staði á staðnum, helstu

auðlindir, atvinnulíf, saga frá staðnum og svo útbjuggu þau ferð sem væri spennandi að fara í

á staðnum.

Í lífsleikni fór mest fram í samtali og umræðum. Við notuðum Hjallaorðin og ræddum hvað

þau þýddu. Einnig fræddust nemendur um Geðorðin 10 og útbjuggu bók sem þeir skrifuðu

niður Geðorðin og setningar tengdum þeim. Einnig var farið í leiki til að æfa félagstengsl.

Þemaverkefni

Nafn á verkefni:

Lífríki í sjó

Stutt lýsing á verkefninu:

Að nemendur kynnist lífríkinu í sjó og fræðist um þau dýrin sem þar lifa og kringum hafið.

Byrjað var á að fá umræðu með nemendum um það sem lifir og býr í sjónum. Nemendur

voru svo dregin í hópa og hver hópur fékk úthlutuðum mismunandi þætti. Til að mynda:

- Hafsjór, landslag hafsins, eldgos og jarðhiti á hafsbotni.

- Ströndin, mismunandi fjörur, flóð og fjara, aðstæður í fjörunni.

- Gróður hafsins og setla

- Fiskar í fjöru og fjörudýrin hrygglausu

- Leirur og sandfjörur

- Selir og fuglar við ströndina

- Mengun

- Landgrunn og úthöf, hafið sjálft, hafís

- Svifþörungar, dýrasvif, hryggleysingjar út á sjó

- Fiskar í sjó

- Hvalir
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Hver hópur átti svo að ákveða einn ritara, sem myndi sjá um að skrifa textan fyrir verkefnið,

fyrir hópinn, einn gagnaaflara, sem myndi finna upplýsingar um verkefnið, og svo einn

hönnuð, sem myndi sjá um að hanna útlit á verkefninu. Teikna myndir eða finna myndir fyrir

verkefnið og í hvernig formi verkefnið myndi vera skilað frá sér.

_____________________________

Nafn á verkefni:

Ísland hér búum við

Stutt lýsing á verkefninu:

Nemendum var skipt niður í tvo þriggja manna hópa og fimm tveggja manna hópa.

Nemendur drógu landsfjórðung og áttu að kynna sér sinn fjórðung vel. Útbúa plakat þar sem

átti að koma fram merkilegir staðir, atvinnulíf, auðlindir og saga frá staðnum. Einnig átti að

útbúa ferðapakka þar sem nemendur áttu að útbúa spennandi ferð um svæðið sitt. Nemendur

áttu svo að kynna plakatið fyrir bekkjarfélögum sínum. Nemendur fylltu svo út matsblað þar

sem þeir voru að meta sína vinnu og einnig vinnu félaga sinna.

Vorferð

Vorferð í Vestmannaeyja þar sem reyndi á kjarkinn að fara á ókunnan náttstað með skólanum

í þrjár nætur. Í ferðinni okkar nýtum við kraftinn og kjarkinn og fórum í tuðrusiglinu og langa

kraftgöngu um eyjuna. Sett var upp kvöldvöku að frumkvæði nemenda og allir voru virki í að

ganga frá eftir sig og hafa svæðið snyrtilegt.
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10 ára drengur sprangar í Vestmannaeyjum með dyggri aðstoð kennara

Námsmat - hvernig námsmat er notast við og hvar birtist það

Notast er við mentor og koma allar upplýsingar um námsframvindu barna þar.

Það er metið um áramót og á vorin.

Það eru fjölskylduviðtöl 2svar á ári þar sem farið er yfir stöðu barns bæði námslega og

félagslega.

Það er mikið um símmat og leiðsagnarmat, einnig eru einstaka kannanir í íslensku og

stærðfræði - það eru lokapróf í stærðfræði og íslensku, annars lokaverkefni í öðrum greinum

og/eða símat. Einnig hafa börnin notað sjálfsmat og jafningjamat í verkefnavinnu.

Upplýsinga- og tæknimennt

Í upplýsinga- og tæknimennt hefur verið unnið með eftirfarandi hætti:

➢ Tjáning og miðlun

➢ Skapandi og gagnrýnin hugsun

➢ Sjálfstæði og samvinnu

➢ Nýting miðla og upplýsinga

➢ Ábyrgð og mat á eigin námi.
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➢ Að nemandi skilji megintilgang forritunar og læri grunnatriði forritunar

➢ Að nemandi sýni frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn.

➢ Vinna saman í hóp og taka tillit til mismunandi skoðana annarra.

➢ Gera sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum hugbúnaði, forritum og

tölvuhakki

➢ Læri að nýta sér rafrænt og gagnvirkt námsefni/hugbúnað við að leysa ákveðið

verkefni.

➢ Notað hugbúnað/forrit til að miðla eigin sköpun.

➢ Læri af mistökum, sýni þrautseigju, betrumbæti verk sitt og reyni að gera betur næst.

“Æfingin skapar meistarann/gengur betur næst”

➢ Fer eftir þeim fyrirmælum, sýnir náminu áhuga og jákvæðni. Skilar verkefnum á

réttum tíma.

➢ Velti fyrir sér siðferðilegum hugtökum eins og: Einkalíf, friðhelgi, trúnaður og traust -

og þá sérstaklega í tengslum við tækni, gjörðir okkar og samskipti við aðra á

internetinu.

Þróunarstarf og nýbreytni

Segja má að kennsla á miðstigi hér í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ sé þróunarstarf

og nýbreytni en þetta er í annað sinn sem 11 ára kjarna er kennt við skólann síðan Vífilsskóli

var og hét. Hér hefur mikil vinna farið fram við að tengja starf skólans við hækkandi aldur

barnanna og við að finna aldurs samsvarandi verkefni fyrir þau.

Blöndun

Við höfum verið dugleg í blöndun. Unnið saman í verkefnavinnu og farið saman í leiki og

sungið saman. Einnig höfum við verið mikið saman úti.

Vettvangsferðir - hvert var farið, upplifun og markmið

Öll börn á miðstigi byrjuðu í þróunarverkefni í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur um

myndlæsi. Þá var farið til Reykjavíkur með rútu og safnið heimsótt í nokkur skipti á

haustönn. Fyrir jól var farið í heimsókn í Perluna og farið á veitingastað í Nauthólsvík. Farið

var mánaðarlega í Bókasafn Garðabæjar, þar sem börnin völdu sér bækur til að lesa í

skólanum í yndislestri. Gott samstarf er við bókasafn Garðabæjar og ánægjulegt að fá

leiðsögn um safnið og aðstoð við að leita að bókum við hæfi.
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Viðburðir og félagslíf

Það var aðeins einu sinni fjölskyldu kaffi í apríl þar sem það var heimsfaraldur og ekki gafst

tækifæri á að bjóða foreldrum í hús. Einnig var haldin vorhátíð í fyrsta sinn með foreldrum í 2

ár vegna þessa. Á skólaslitum í vor gátum við þó boðið foreldrum í hús og átt notalega

samveru þar sem farið var yfir veturinn, námsmat afhent sem og verkefni vetrarins.

Mat á starfi vetrarins

Veturinn hefur gengið að öllu leyti bara nokkuð vel fyrir sig

● Þema verkefnin hafa öll gengið vel. Stefnum á að hafa fleiri slík á næstu árum, meiri

samþættingu milli námsgreina.

● Smiðjur gengu mjög vel og verkefnin voru fjölbreytt.

● Íslenska; börnin voru dugleg að fara í bókasafn bæjarins, unnu í málfræði,

stafsetningu, sögu- og ljóðagerð, mikið var lesið fyrir börnin í vetur.

● Skrift - æfð var skrift bæði í stílabók og í skriftarbók.

● Stærðfræði; unnum í Stiku 2a og 2b, unnum með kaflapróf og lokapróf. Unnum mörg

rafræn próf. Einnig útbjuggum við súlurit yfir eina viku þar sem við vigtuðum

matarafganginn og settum inn í súlurit sem við hengdum upp á vegg.

● List -og verkmenntir voru samþættar inn í þemaverkefni t.d. smíði, heimilisfræði,

myndlist, textíl og sköpun. Einnig kom Sif myndlistarkennari og var með fasta tíma á

vorönn, einu sinni í viku.

● Börnin voru í úti íþróttum og fengu tækifæri til að nýta Ásgarð og Miðgarð.

● Sund var á haustönn og var sundlaugin á Hrafnistu í Hafnarfirði notuð undir þá

kennslu.

Ársskýrsla 12 ára kjarna

Í lok skólaársins á 12 ára kjarna voru 15 nemendur, 8 stúlkur og 7 drengir. Kjarnakennari var

Anna Margrét Ólafsdóttir og Sturla Þorsteinsson var stuðningur við hópinn og aðstoðaði þau

börn sem þurftu auka aðstoð í náminu.

Helstu áherslur árgangsins:

Helstu áherslur árgangsins og kennslunnar hefur verið að þróa námsefni í takt við hækkandi

aldur barna í skólanum. Íslenska, stærðfræði, enska, danska, samfélagsfræði og

kynjanámsskrá Hjallastefnunnar hafa verið í forgrunni. Fjölbreyttar áherslur hafa verið í
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kennslu, hvatt til sjálfstæðra vinnubragða, hópavinnu og leitarnáms. Á miðstigi eru hóparnir

litlir og kennt í kynjablönduðum hópum.

Áherslur í kennslu - Kennsluhættir:

Í íslensku voru verkefni unnin með kennara og börnin unnu sjálfstætt eða með vinnufélaga.

Notast var við námsbækurnar Málrækt 3, Smellur 3, Orðspor 3 og Verkefni við

réttritunarorðabók 3 ásamt verkefnum sem kennari útbjó. Nemendur höfðu tíma fyrir

yndislestur, í bókum sem fengið var lánuð á bókasafni, og einnig var tími fyrir samlestur með

kennara.

Í stærðfræði var búin til áætlun í Stiku 3a og b sem nemendur unnu í á sínum hraða og hver

og einn mat það hvaða verkefni hann þyrfti að leggja meiri áherslu á en annað allt út frá því

hvar hann er staddur í faginu og þarf að æfa sig í.

Í samfélagsfræði unnu börnin í námsbókinni Evrópa og unnu lokaverkefni í hópum.

Í lífsleikni var mest unnið í samtali, umræðum og leikjum. Kynjanámsskrá Hjallastefnunnar

var leiðarljós í gegnum allan veturinn og hjallaorðin voru rædd. Börnin fræddust um

Geðorðin 10 og útbjuggu bók sem þau skrifuðu niður Geðorðin og setningar tengd þeim. Þá

var heimspekibókin Valur notuð mikið og einstaka sögur úr henni ræddar, ásamt spili sem

ætlað er til heimspekilegra samræðna við börn.

Þemaverkefni -  stóru verkefnin

Nafn á verkefni:

Lífríki í sjó

Stutt lýsing á verkefninu:

Að nemendur kynnist lífríkinu í sjó og fræðist um þau dýrin sem þar lifa og kringum hafið.

Byrjað var á að fá umræðu með nemendum um það  sem lifir og býr í sjónum. Nemendur

voru svo dregin í hópa og hver hópur fékk úthlutað mismunandi þætti. Til að mynda:

- Hafsjór, landslag hafsins, eldgos og jarðhiti á hafsbotni.

- Ströndin, mismunandi fjörur, flóð og fjara, aðstæður í fjörunni.

- Gróður hafsins og setla

- Fiskar í fjöru og fjörudýrin hrygglausu

- Leirur og sandfjörur

- Selir og fuglar við ströndina
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- Mengun

- Landgrunn og úthöf, hafið sjálft, hafís

- Svifþörungar, dýrasvif, hryggleysingjar út á sjó

- Fiskar í sjó

- Hvalir

Hver hópur átti svo að ákveða einn ritara, sem myndi sjá um að skrifa textan fyrir verkefnið,

fyrir hópinn, einn gagnaaflara, sem myndi finna upplýsingar um verkefnið, og svo einn

hönnuð, sem myndi sjá um að hanna útlit á verkefninu. Teikna myndir eða finna myndir fyrir

verkefnið og í hvernig formi verkefnið myndi vera skilað frá sér.

_____________________________

Nafn á verkefni:

Evrópa

Stutt lýsing á verkefninu:

Að nemendur kynnist Evrópu og fræðist um einstaka lönd heimsálfunnar. Byrjað var á

verkefnavinnu í kennslubókum, samlestri úr lesbók og kortalestri.  Börnin fóru þá í

vinnuhópa og hver hópur fékk úthlutað einum hluta Evrópu og völdu svo eitt land sem átti að

kynnast vel og búa til upplýsingabækling um landið.  Þar þurfti að koma fram:

- stærð lands í km²

- Lýsing á landslagi; sléttur, vötn, fjöll o.fl.

- Tungumál landsins

- Fáni landsins

- Trúarbrögð

- Höfuðborg

- Þekkt persóna frá landinu, t.d. rithöfund, söngvara/hljómsveit, stjórnmálamann og

helstu staðreyndir um manneskjuna, hvenær og hvar hún er fædd, hvað hún vinnur við

og hvers vegna hún er fræg.

- Gjaldmiðill landsins

Hver hópur átti sá um að skipta verkefnum niður á alla meðlimi hópsins og kynna verkefnið í

sameiningu fyrir samnemendum og sýna lokaafurð sem var bæklingur.
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Námsmat -  hvernig námsmat er notast við og hvar birtist það ?

Notast er við mentor og koma allar upplýsingar um námsframvindu barna þar. Það er metið

um áramót og á vorin.

Það eru fjölskylduviðtöl 2svar á ári þar sem farið er yfir stöðu barns bæði námslega og

félagslega.

Það er mikið um símmat og leiðsagnarmat, einnig eru einstaka kannanir í íslensku og

stærðfræði - það eru lokapróf í stærðfræði og íslensku, annars lokaverkefni í öðrum greinum

og/eða símat. Einnig hafa börnin notað sjálfsmat og jafningjamat í verkefnavinnu.

Upplýsinga- og tæknimennt

Í upplýsinga- og tæknimennt hefur verið unnið með eftirfarandi hætti:

➢ Tjáning og miðlun

➢ Skapandi og gagnrýnin hugsun

➢ Sjálfstæði og samvinnu

➢ Nýting miðla og upplýsinga

➢ Ábyrgð og mat á eigin námi.

➢ Að nemandi skilji megintilgang forritunar og læri grunnatriði forritunar

➢ Að nemandi sýni frumkvæði og tekið þátt í samvinnuverkefnum undir leiðsögn.

➢ Vinna saman í hóp og taka tillit til mismunandi skoðana annarra.

➢ Gera sér grein fyrir ólíkum aðferðum við notkun á ýmsum hugbúnaði, forritum og

tölvuhakki

➢ Læri að nýta sér rafrænt og gagnvirkt námsefni/hugbúnað við að leysa ákveðið

verkefni.

➢ Notað hugbúnað/forrit til að miðla eigin sköpun.

➢ Læri af mistökum, sýni þrautseigju, betrumbæti verk sitt og reyni að gera betur næst.

“Æfingin skapar meistarann/gengur betur næst”

➢ Fer eftir þeim fyrirmælum, sýnir náminu áhuga og jákvæðni. Skilar verkefnum á

réttum tíma.

➢ Velti fyrir sér siðferðilegum hugtökum eins og: Einkalíf, friðhelgi, trúnaður og traust -

og þá sérstaklega í tengslum við tækni, gjörðir okkar og samskipti við aðra á

internetinu.
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Þróunarstarf og nýbreytni

Segja má að kennsla á miðstigi hér í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Garðabæ sé þróunarstarf

og nýbreytni en þetta er í fyrsta sinn sem 12 ára kjarna er kennt við skólann síðan Vífilsskóli

var og hét. Hér hefur mikil vinna farið fram við að tengja starf skólans við hækkandi aldur

barnanna og við að finna aldurs samsvarandi verkefni fyrir þau.

Vettvangsferðir - hvert var farið, upplifun og markmið

Öll börn á miðstigi byrjuðu í þróunarverkefni í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur um

myndlæsi. Þá var farið til Reykjavíkur með rútu og safnið heimsótt í nokkur skipti á

haustönn. Einnig fóru börnin í Regnbogasmiðju á Hönnunarsafni Íslands. Þá nýttum við

okkur strætó og rútu Barnaskólans í Reykjavík og heimsóttum vinaskóla í Reykjavík og

buðum þeim til okkar. Þetta var endurtekið 4 sinnum yfir vorönn og endar með að börn

þessara skóla fari saman á Reyki í Hrútafirði í skólabúðir og vorferð. Fyrir jól var farið í

heimsókn í Perluna og farið á veitingastað í Nauthólsvík. Farið var mánaðarlega í Bókasafn

Garðabæjar. Farið var í fjögurra nátta vorferð í lok maí í skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði.

Viðburðir og félagslíf - kjarnakvöld - fjölskyldu kaffi.

Það var aðeins einu sinni fjölskyldukaffi í apríl þar sem það var heimsfaraldur og ekki gafst

tækifæri á að bjóða foreldrum í hús. Einnig var haldin vorhátíð í fyrsta sinn með foreldrum í 2

ár vegna þessa.

Mat á starfi vetrarins

Veturinn hefur gengið vel,

● Þema verkefnin hafa öll gengið vel. Stefnum á að hafa fleiri slík á næstu árum, meiri

samþættingu milli námsgreina.

● Smiðjur gengu mjög vel og verkefnin voru fjölbreytt.

● Íslenska; börnin voru dugleg að fara í bókasafn bæjarins, lásu mikið, unnu í málfræði,

stafsetningu, sögu- og ljóðagerð, mikið var lesið fyrir börnin í vetur.

● Skrift - æfð var skrift bæði á auðum blöðum og í skriftarbók.

● Stærðfræði; unnum í Stiku 3a og 3b, unnum með kaflapróf og lokapróf. Unnum mörg

rafræn próf. Einnig gerðu börnin tölfræðiverkefni sem þau gerðu kynningu úr og æfðu

sig að nota töflureikna og að setja upp súlurit.

● List -og verkmenntir voru samþættar inn í þemaverkefni t.d. smíði, heimilisfræði,

myndlist, textíl og sköpun. Einnig kom Sif myndlistarkennari og var með fasta tíma á

vorönn, einu sinni í viku.
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● Börnin voru í úti íþróttum og fengu tækifæri til að nýta Ásgarð og Miðgarð.

● sund var á haustönn og var sundlaugin í Hrafnistu í Hafnarfirði notuð undir þá

kennslu.

Enska

Enska  5 - 7 ára

Byrjað er að kenna ensku strax á 5 ára kjarna þar sem einblínt er á að byggja upp jákvætt

viðhorf og  áhuga á ensku. Eftir því sem börnin eldast eykst enksukennsla markvisst og fær

kennslan aukið vægi. Við leggjum áherslu á að örva nemendur til að nota málið á einfaldan

hátt  í leik og starfi. Við kennum í stuttum lotum í gegnum söng og leik og teljum mikilvægt

að nemendur fái möguleika á að hlusta á enska tungu og læri þannig blæbrigði og hljóm

tungumálsins.

Lagt er áhersla á hlustun, talað mál, myndmál og samskipti í yngstu bekkjunum. Notast er við

söng, leiki og munnlegar æfingar. Alltaf er byrjað á halló lagi og endað á kveðju lagi.

Loturnar okkar sex eru:

1: Tölur og kveðjur

2: Fjölskyldan, vinir og tilfinningar

3: Litir og ávextir

4: Föt, árstíðir og veður

5: Sagnorð og hreyfing

6: Dýr og náttúra

Enska 8 og 9 ára

Kennsluhættir: Stuðst var við einstaklingsmiðaðar kennsluleiðir til þess að komast á móts við

hvert einasta barn. Mikil áhersla er lögð á talað mál og hlustun, en nemendur æfa einnig

skrifað mál. Notast var við krossgátur, umræður, leiki, föndur, myndræna tjáningu, sögugerð

og stöku sinnum vinnublöð.  Í vetur fóru 8 og 9 ára börn í ensku tvisvar í viku.

Uppbótarvinna: Mikið er lagt upp úr hversdagslegu spjalli á ensku og byrjar og endar hver

tími á mottu. Hugleiðsla og hreyfing á ensku er líka innleitt með hjálp streymisveita. Leikir

eru nýttir til þess að dýpka námsefnið, má þar nefna Símon segir, stólaleikinn og hver er á

bak við mig?
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Skapandi verkefni: Nemendur bjuggu til samstæðuspil úr orðaforða um föt og spiluðu svo 2-3

saman. Nemendur bjuggu líka til sögur: skrímslasögur úr orðaforða mannslíkamans, frjálsar

sögur úr orðaforða tilfinninga og að lokum leikrit úr orðaforða sem tengdist formum.

Þemaverkefni í ensku í vetur voru eftirfarandi:

Lota 1: Heilsa og kveðja, tölur og ávextir

Lota 2: Litir og föt

Lota 3: Fjölskyldan

Lota 4: Líkaminn

Lota 5: Tilfinningar

Lota 6: Form

Enska 11 ára

Kennsluhættir: Stuðst var við einstaklingsmiðaðar kennsluleiðir til þess að komast á móts við

hvert einasta barn. Mikil áhersla er lögð á talað mál og hlustun, en nemendur æfa einnig

skrifað mál og upplýsingatækni. Öll stærri verkefnin eru svo kynnt fyrir hópnum. Notast er

við verkefnamiðaða vinnu. Í vetur fóru 11 ára börn í ensku tvisvar í viku 60 mín í senn.

Uppbótarvinna: Jólaverkefni, ferðaverkefni, kahoot spurningakeppni, krossgátur, bingó,

umræður o.fl.

Þemu:

Í hverju verkefni velja nemendur sér viðfangsefni sem tengist þema hverjar lotu. Í flestum

tilvikum vinna 3-4 einstaklingar saman af sameiginlegu verkefni. Unnið er í Google docs,

Google sites og Google slides. Mikil áhersla er lögð á samstarf, samskipti og ferli nemenda. Í

byrjun hverjar lotu kynnir kennarinn viðfangsefnin vel og sér til þess að allir skilji þemað vel,

stundum eru minni verkefni sett fram til þess að dýpka efni kynninga. Að lokum er svo

verkefnið kynnt fyrir kjarnanum.

Lota 1: Íþróttir
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Markmið: Að auka orðaforða, bæði í skrifuðu og töluðu máli og upplýsingatækni tengdum

íþróttum.

Framkvæmd: Þetta var eina þema ársins sem byggði ekki á stærra verkefni. Nemendur

skólans þurfa oft smá tíma til þess að komast af stað eftir sumarfrí og því óraunverulegt

markmið að fara beint í stór verkefni. Notast var við stutt vinnublöð, sem tengdust orðaforða

námsefnisins. Lotan endaði svo með sögugerð og þurftu sögurnar að fjalla um þemað.

Lota 2: Uppfinningar

Markmið: Að auka skapandi hugsun, samstarf, orðaforða tengdum uppfinningum og ígrunda

tilgang uppfinninga.

Framkvæmd: Hér höfðu nemendur val að skrifa um uppfinningu sem var þegar til eða finna

upp sína eigin, þau kusu öll um að skrifa sína eigin. Allir fengu sitt hlutverk og var

uppfinningunum miðlað bæði í gegnum skrifað mál og myndræna tjáningu.

Lota 3: Faggreinar og vinna

Markmið: Að auka skilning á atvinnugreinum, læra helsta orðaforða um atvinnu, læra á

Google slides, æfa samstarf og kynningar á ensku.

Framkvæmd: Nemendur velja sér eina atvinnugrein og búa til 5-6 mín. langa kynningu um

efnið. Þar sem þetta var fyrsta verkefnið í Google Slides, var tekin tíma í að kenna nemendum

helstu eiginlega þess.

Lota 4: Matarmenning

Markmið: Að auka skilning á matarmenningu mismunandi svæða og landa í heiminu. Einnig

að læra helsta orðaforða, æfa samvinnu og markmiðsfærni.

Framkvæmd: Nemendur búa til myndspjöld tengdum þeirra matarmenningu og bæði skrifa

og finna myndir úr menningunni. Áður en verkefnið byrjar, sitja þau sér skýr markmið.

Lota 5: Dýr í útrýmingarhættu

Markmið: Að auka orðaforða um framandi dýr og auka vitund um náttúruna.

Framkvæmd: Nemendur búa til kynningu um það dýr sem þau völdu sér og útskýra helstu

ástæður fyrir því að dýrið er í útrýmingarhættu.
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Lota 6: Að búa til sitt eigið fyrirtæki

Markmið: Að æfa skapandi hugsun, innsæi og tengja námsefni hversdaglega lífinu.

Framkvæmd: Nemendur búa til sitt eigið fyrirtæki með frjálsu vali. Hugmyndavinnan byggist

á því að hugsa um helstu þætti sem tengjast því að stofna fyrirtæki. Að lokum gera nemendur

svo heimasíðu með Google sites.

Enska 12 ára

Kennsluhættir: Stuðst var við einstaklingsmiðaðar kennsluleiðir til þess að komast á móts við

hvert einasta barn. Mikil áhersla er lögð á talað mál og hlustun, en nemendur æfa einnig

skrifað mál og upplýsingatækni. Öll stærri verkefnin eru svo kynnt fyrir hópnum. Notast er

við verkefnamiðaða vinnu. Í vetur fóru 12 ára börn í tvisvar í viku í ensku 60 mín í senn.

Uppbótarvinna: Kahoot spurningakeppnir, útikennsla og umræður.

Ferðabæklingur

Markmið: Að öðlast færni í menningarfræði, læra nýjan orðaforða um mismunandi

menningu, virkja upplýsingatækni, æfa samvinnu og talað mál.

Framkvæmd: Nemendum er fyrst sýnd dæmi um ferðabækling og fer umræða á stað um

námsefnið. Síðan velja nemendur einn stað að skrifa um og byrja safna upplýsingum um sitt

sérsvið. Nemendur fá tékklista til þess að þau viti hvað skal vera í verkefninu. Eftir að búið er

að safna öllum upplýsingum, fá nemendur frjálst val um hvernig bæklingurinn skuli líta út.

Að lokum er verkefnið svo kynnt í Google slides og bæklingum dreift til bekkjarins.

Fæðukeðjan

Markmið: Að læra um fæðukeðjuna og helsta orðaforða tengdum henni. Að sýna fram á

skilning á efninu með myndrænni tjáningu.

Framkvæmd: Fyrst fá nemendur kynningu frá kennara um fæðukeðjuna og nemendur fá færi

á að spyrja frekar um efnið eða tjá sig um það. Áður en stóra verkefnið byrjar gera nemendur

lítið verkefni. Því næst velja þau sér vinkonur og vini að vinna með. Veggspjöld eru svo
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unnin sem sýna fæðukeðjuna og dæmi um eitt dýr í hverju skrefi hennar. Að lokum sýna allir

hópar kjarnanum sínum svo veggspjaldið.

Að búa til eigin íþrótt

Markmið: Að nemendur öðlist skilning á íþróttum í gegnum skapandi hugsun. Mikilvægt er

að allir átti sig á takmarki íþrótta og hvaða reglur þurfi að vera til staðar. Hér er líka verið að

þjálfa samvinnu og að nota fyrri þekkingu sér til hjálpar í skapandi starf.

Framkvæmd: Kennari sýnir myndband sem inniheldur óhefðbundnar íþróttir og byrjar

umræðu meðal nemenda. Því næst er þeim skipt í hópa og byrjuð er hugmyndavinna.

Nemendur þurfa að búa til helstu reglur, siði og stigagjöf íþróttarinnar, t.d. lið, velli, dómara,

verkfæri eða bolta, númer leikmanna og ákveða hversu margir spila íþróttina. Þegar

hugmyndavinnan er búin hanna nemendur búninga og merki fyrir liðið sitt ef tími gefst.

Nýjar atvinnugreinar

Markmið: Að tengja námsefnið við hverdagsleikan og búa til tilgang. Nemendur læra að nota

fyrri þekkingu til þess að búa til nýja íþrótt. Einnig er verið að æfa orðaforða sem tengist

íþróttum og samvinnu.

Framkvæmd: Kennarinn kynnir nýjar atvinnugreinar fyrir nemendum og byrjar umræður.

Nemendur velja sig sjálf í hópa og byrja hugmyndavinnu. Þegar öll atriðin á tékklistanum eru

búin, byrja nemendur að hanna velli, búninga og annað sem tengist íþróttinni. Að lokum sýna

nemendur svo hönnunina sína.

Að búa til borg

Markmið: Að öðlast þekkingu á menningu annara og nota þá vitneskju til þess að búa til nýja

borg. Orðaforði sem tengist samfélögum, menningarleg vitund og skapandi hugsun eru æfð í

þessu verkefni.

Framkvæmd: Kennari sýnir myndband sem inniheldur alla helstu þætti sem eru í borgum.

Nemendur skipta sér svo niður í hópa sjálf og byrja skrifa niður helstu hugmyndirnar sínar. Í
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hugmyndavinnunni þarf að koma fram hvaða landi borgin tilheyrir, hvaða tungumál eru töluð,

hversu margir búa þar, hvernig veðrið er, hvernig byggingarnar eru, nöfn á helstu stöðum

borgarinnar, hvernig fólk kemst milli staða og mállýskur borgarinnar. Þegar hugmyndavinnan

er búin búa nemendur svo til pappírsborgir úr endurunnum pappa og mála svo borgina.

Auglýsing:

Markmið: Að læra nota fyrri þekkingu úr dægurmenningu til þess að búa til auglýsingu,

vörumerki og samtöl. Verkefnið er að mörgu leyti framhald af verkefni frá seinasta ári, þar

sem nemendur bjuggu til sitt eigið fyrirtæki. Nemendur æfa líka skapandi hugsun og

samvinnu.

Framkvæmd: Kennarinn sýnir nokkrar vel gerðar auglýsingar og byrjar umræður. Nemendur

fá færi á að spyrja og tjá sig um efnið. Því næst skipta þau sér sjálf í hópa og byrja

hugmyndavinnuna. Helstu snjalltæki skólans eru notuð til þess að taka upp og klippa efnið

saman. Að lokum er svo sýning á auglýsingunum þar sem nemendur fá tækifæri til þess að

sýna verkin sín og tjá sig um ferlið.

Danska

Danska var kennd í Barnaskólanum í vetur í 7.bekk. Stuðst var við bækurnar Start og Smart

sem kennsluefni.

Markmið kennslunnar er að efla jákvæðni gagnvart tungumálinu og námsgreininni, þá verður

námið áhugaverðara og skemmtilegra fyrir nemendur og kennara. Lögð er áhersla á að kynna

Danmörku og menningu landsins. Unnin eru margvísleg verkefni bæði í formi leikja,

framsagnar, skriflegra og munnlegra verkefna. Kenndar eru þrjár kennslustundir á viku.

Myndlist

Hver og einn hópur fær myndlistarkennslu einu sinni í viku annað hvort fyrir eða eftir áramót.

Þar kennir myndlistarkennari hópnum og vinnur með ólík viðfangsefni eftir aldri og þroska.

Í myndlist í vetur hafa börn unnið ýmis verkefni í myndlist. Áherslan var á Náttúrulist,

súrrealisma (óraunveruleika) og ævintýri. Þau unnu ýmis útilistaverk og fræddust
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um hvaðan listrænn efniviður kemur, eins og t.d að við fáum liti úr ólíkum steinum og

plöntum. Börnin skoðuðu nokkur þekkt náttúrulistaverk og unnu með innsæið og

ímyndunaraflið í listsköpun sinni. Börnin fræddust einnig um listamanninn Salvador Dalí og

unnu verk út frá stefnu Súrrealismans. Þau fóru í hugleiðslu ferðalög, þar sem þau ímynduðu

sér að þeir væru í draumaheimi þar sem allt væri hægt. Þau unnu ýmis verkefni í kringum

spurninguna “Hvað ef…?”. Þau teiknuðu hendur og unnu út frá því allskonar ævintýraheima

og ótrúlegar verur og dýr sem við mörg höfum aldrei séð áður. Myndverk þar sem blómin

uxu niður úr skýjunum, sykurpúða rigning o.s.f.v.

Í myndlist í vetur var unnið með uppstillingar, myndbyggingu og náttúrulist. Unnið með

línur,form, klippimyndir, teikningu, ljós og skugga, og kynnst ólíkum efniviði. Mikið er lagt

upp úr virkri þátttöku og börnin þjálfuð í skapandi- og gagnrýnni hugsun, Einnig var unnið

með innsæið og ævintýri í frjálsri sköpun og flæði.

Miðstigi skólans var boðið taka þátt í skapandi verkefni á vegum Listasafns Reykjavíkur sem

fólst í að kenna börnum myndlæsi. Börnin fóru í heimsóknir á safnið og fengu fyrirlestra

senda frá starfsfólki safnsins.
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12 ára drengir lesa úr málverki á Listasafni Reykjavíkur

Tónlist

Hver og einn árgangur 5 -  12 ára fer í tveggja vikna tónlistarlotu undir styrkri stjórn þeirrar

Hildar Guðný Þórhallsdóttur og Þórdísar Heiðu tónmenntakennara. Í gegnum leik og söng

kenna þær börnunum, hlustun, hrynþjálfun, takt, dans, nótnalestur, tónlistarsögu, tónfræði,

meðhöndlun hljóðfæra og flutning á tónverkum. Verkefnin og viðfangsefnin eru mismunandi

eftir aldri og þroska nemenda. Hinsvegar byggja þær smiðjurnar allar upp á svipaðan hátt þ.e

leggja inn lög og texta til flutnings á tónverki þar sem foreldrum er boðið að sjá og heyra

afrakstur smiðjunnar.  Börnin semja sína eigin texta og lög, þau börn sem spila á hljóðfæri fá

tækifæri til að fletta sínu hjóðfæri inn í tónverkin og þjálfa börnin sig í samspili og þeirri

upplifun að skapa eigið tónverk. Aðalsmerki og einkenni tónlistarsmiðjunnar er kraftur, gleði

hreyfing, sköpun og virk þáttaka þar sem hver og einn einstaklingur fær að njóta sín.
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Morgunsöngur

Morgunsöngur er daglegur þáttur í skólastarfinu en þar hittast öll börn skólans sem og allir

kennarar í upphafi dags og syngja sig saman inn í daginn. Kjarnakennarar stýra söng og

undirleik til skiptis.  Lögin eru valin eftir árstíðum og lotum úr kynjanámskránni. Á

föstudögum er svo stærri söngfundur þar sem allir kjarnar koma saman á sal og syngja, sýna

leikrit, þrautir og allskyns fjör.

Ársskýrsla íþróttir og sund

Í vetur kenndi María Kristín Gröndal íþróttir og sund, henni til aðstoðar og stuðnings var

Andri Jarron.  Þar sem við þurfum að sækja sundkennslu til Hafnarfjarðar fer töluverður tími

í að koma hópunum á milli staða, fylgir stuðningur í og úr rútu. Við bindum vonir við að fá

að sækja sundkennslu innan Garðabæjar næsta vetur.

Kennsluhættir:

Íþróttakennsla vetrarins fór fram bæði utandyra og innandyra. Utandyra einu sinni í viku á

skólalóð og nágrenni skólans, en innandyra einu sinni í viku, í íþróttasal í Ásgarði. Auk þess

fóru 10-12 ára börn í nokkra íþróttatíma í nýja íþróttahúsið Miðgarð á vorönn.

Áhersla var lögð á að hafa kennsluna fjölbreytta og skapandi með gleði og jákvæðni að

leiðarljósi. Einnig var leitast var við að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda.

Útiíþróttir voru kenndar á battavelli, skólalóð og í náttúru í nágrenni skólans. Ýmis verkefni

og leikir voru lögð fyrir nemendur, með það að markmiði að efla hreyfifærni og stuðla að

heilbrigði og velferð nemenda.

Viðfangsefnin voru fjölbreytt þar sem bæði var lögð áhersla á að leggja fyrir verkefni með

ákveðnum fyrirmælum, ásamt því að veita nemendum meira frelsi með sjálfstæði og sköpun

nemenda að leiðarljósi.

Viðfangsefnin í skólaíþróttum í 6 - 9 ára voru meðal annars hlaup, hopp, kast og grip,

jafnvægi í kyrrstöðu og á hreyfingu, stöðugleiki, samhæfing með og án bolta.

Auk þessara þátta voru viðfangsefni hjá 10-12 ára börnum, aukin áhersla á heilbrigði,

líkamsvitund og lögð áherslu á að auka þekkingu nemenda á gildi hreyfingar til heilsuræktar.

Náttúra í nágrenni skólans var notuð í gönguferðir og fjallgöngu. Einnig voru lögð fyrir

verkefni sem tengdu íþróttakennslu við aðrar námsgreinar eins og stærðfræði þar sem
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nemendur mældu vegalendir,  framkvæmdu talningar og reiknuðu.

Sundkennsla fór fram á Hrafnistu í Hafnarfirði. 8-12 ára börn voru með einn sundtíma í viku

frá ágúst til janúar. 6 - 7 ára börn voru með einn sundtíma á viku frá janúar/febrúar til júní.

Börn í útivist

Kynjanámsskrá:

Börnin komu bæði í blönduðum og óblönduðum hópum í íþróttir.

Einn íþróttatími á viku var blandaður og einn íþróttatími þar sem stúlkur og drengir voru í

hreinum hópum. Leitast var við að hvert og eitt barn fengi að njóta sín. En einnig kynntust

þau því að vera í blönduðum hópum í íþróttum en passað vel uppá jafnvægi og styrkleika

hvers fyrir sig. Þegar blandaðir hópar komu saman í íþróttir var þeim oft skipt í sér stúlkna og

drengja hópa, þá sérstaklega í verkefnum sem talið var að ójafnvægi myndi myndast, það átti

við í vissum æfingum og verkefnum, eins og stundum í stöðvaþjálfun.

Í leikjum og verkenfum þar sem við átt, voru þau í blönduðum hópum og lærðu að vinna

saman, bera virðingu og æfa jákvæða hegðun og framkomu.

Námsmat:

Námsmat var unnið jafnt og þétt yfir veturinn, metið var virkni, færni og framfarir nemenda
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og stuðst við viðmið úr aðalnámskrá grunnskóla. Námsmat var aðgengilegt foreldrum á

Mentor við lok annar.

Mat á starfi vetrarins

Kennslan gekk vel að mestu, það komu upp áskoranir sem þurfti að takast á við, eins og

mikið vetrarveður sem gerði útikennsluna erfiða á tímabili, notuðum við þá salinn inni eins

og hægt var. Einnig kom smá bakslag í covid faraldrinum sem var leyst vel af hendi. Að öðru

leyti gekk vel bæði í íþróttum og sundi.

4. - Skýrsla Frístund

Frístund Barnaskólans

Síðdegisstarf skólans er starfrækt eftir að kennslu er lokið kl. 14:15 hjá 6 - 9 ára börnum og

14:30 hjá 10 - 12 ára börnum. Síðdegisstarfið er valkostur sem foreldrar velja fyrir barn sitt

og fá þannig heildstæðan skóladag.

Edda Rósa Gunnarsdóttir stýrir frístundunni og sér um að halda utan um allt starfið, bæði

starfsfólk sem starfar í frístund, skipulag og skráningu sem og samskipti við foreldra og

kennara skólans.  Skólastýra er ábyrg fyrir starfinu og tekur þátt í skipulagi sem og öllu er

viðkemur skráningu og því sem tengist bænum varðandi dvalargjöld og þess háttar.

Í vetur tókum við upp nýtt skráningarkerfi, vala.is og fer öll skráning þar fram sem og

breytingar á viðveru. Kerfið er mjög þægilegt og aðgengilegt og varð mikil breyting fyrir

stjórnendur þegar þetta kerfi var komið í gagnið.

Starfsfólk frístundar í vetur voru sex talsins og var vinnutími þeirra frá kl.14.00 - 17.00.

Frístundin okkar er byggð á meginreglum og kynjanámskrá Hjallastefnunnar (meginreglur og

kynjanámskrá). Dagskipulagið tekur mið að því að gefa börnunum frelsi til að leika sér með

vinkonum og vinum. Þannig fá þau rými til að nýta það sem unnið hefur verið að í skólanum.

Við skiptum tímanum í úti- og inniveru. Við leggjum áherslu á að hafa alltaf útisvæði í boði

og á móti er val á innisvæði þar sem er frelsi til leiks og sköpunar á forsendum barnanna.

Í Frístund er boðið upp á vandaða en létta dagskrá, föndur og skapandi starf á listasvæði,

lestur og notalegheit á opnu svæði og leiki og útiveru alltaf þegar veður leyfir.
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Skólabíll

Þar sem skólinn er í útjaðri bæjarins er boðið upp á skólabíl alla morgna og öll síðdegi milli

Barnaskólans og leikskólans Ása. Aksturinn er á vegum SBA norðuleið og fylgir starfsmaður

frá Barnaskólanum með.

Frístundabíll

Frístundabíll Garðabæjar ekur hingað tvisvar síðdegis eins og undanfarna vetur. Starfsfólk

frístundar sér til þess að börnin fari í þá bíla sem þau eru skráð í og sækja sínar tómstundir

þar með. Samskipti við bílstjóra frístundabílanna hefur verið frekar neikvæð þar sem þeim

finnst að þeir eigi ekki að þurfa að þjónusta þau börn sem sækja skólann okkar á Vífilsstöðum

og vonum við innilega að úrbætur verði á þeim samskiptum.

Húsnæðið

Húsnæði frístundar er inn í skólanum á tveimur kjörnum og svo á útisvæði. Fjöldi barna sem

er að jafnaði í frístund er frá 40 - 60 en mistjafnt eftir dögum. Þar sem börnin eru að fara í

tómstundir eru þau með ólikan vistunartíma en starfsfólk frístundar sér um að öll börn fari í

þá bíla sem þau eru skráð í og komast þannig örugg til sinnar tómstunda.

Frístundin var opin á öllum skipulagsdögum sem og í vetrarfríi, páskafríi og jólafríi. Frekar

hefur fækkað skráninga í frístund á þessum dögum frekar en fjölgað.

Sumarskóli

Á sumrin er starfandi Sumarskóli fyrir nemendur Barnaskólans en hann hefur starfað óslitið

frá fyrstu tíð skólans. Sumarskólinn starfar í anda Hjallastefnunnar þar sem gleði, öryggi og

frelsi eru í forgrunni, og fjör og frumkvæði barna er sérstaklega eflt.

Veiðiferðir, hellaskoðun, bæjarferðir, vatnafjör, sköpun og listkennsla eru lykilorð í starfi

sumarskólans auk endalausra leikja í ósnortinni náttúru í nágrenni skólans. Börnin okkar
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finna til öryggis og festu þar sem öflugt starfsfólk sem hefur fengið góða leiðsögn í

hjallískum starfsháttum, leiðir sumarskólastarfið.

Covid - 19

Í vetur kom það til í nokkur skipti að við þurftum að fella niður frístundina dag og dag vegna

manneklu starfsfólks sem fékk covid nánast allt á sama tíma í janúar. Annars gekk nokkuð vel

að halda óbreyttri starfsemi þrátt fyrir heimsafaraldur sem gerði vel vart við sig óreglulega í

vetur.

Börn að leik í fallegri morgunbirtu
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