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DAGSKRÁ SAMSTARFSDAGA Í ÁGÚST 2020      
 

Mánudagur 17. ágúst  

08:30-08.45  Skólasetning í bíósal. Ávarp skólastjóra 

08:45-09:30   Kaffi í Austurbæ (stofa 203), á gangi og á kaffistofu. 

09:35-11:20 Starfsmannafundur í bíósal. Kosning fundastjóra, fundaritara fyrir skólaárið. 

Faglegar áherslur, símenntun ofl.  

11:20-12:00 Kynning á stefnu Reykjavíkurborgar gegn einelti, áreitni og ofbeldi. Auður 

Jónsdóttir mannauðsráðgjafi sfs.  

12:00-13:00  Matarhlé* 

13:00-16:00  Unnið að undirbúningsstörfum fyrir skólastarfið m.a. uppfærslu kennsluskrár. 

14:00-14:30  Fundað með nýjum starfsmönnum og stjórnendum. 

Uppfærslu kennsluskrár á að vera lokið föstudaginn 28. ágúst. Áætlanirnar frá í fyrra eru á sameign 

kennara – innleiðing aðalnámskrár – fullbúin kennsluskrá 2019-2020 til uppfærslu. Þar uppfærið þið 

hverja grein fyrir sig. Gætið þess að vista uppfærða nýja kennsluskrá í möppunni “fullbúin 

kennsluskrá heimasíða 2020-2021” undir viðeigandi bekk. Afar mikilvægt er að kennsluskrár séu 

vistaðar á réttum stað. Þessar áætlanir verða settar inn á heimasíðu skólans. Eru kennarar beðnir að 

greina skýrt frá því í kennsluskrá hvernig lagt er mat á viðkomandi hæfniviðmið. Það er eðlilegt 

vinnulag kennara að veita nemendum og foreldrum nánari upplýsingar um nám nemenda í 

námsáætlunum á Mentor eða á sérskjali sem vistað er á Mentor. 

 

Munið: 

Sameign kennara – innleiðing aðalnámskrar – fullbúin kennsluskrá heimasíða 2019-2020 (þar finnið 

þið skjalið frá í fyrra. Vista svo uppfært skjal í möppunni: Fullbúin kennsluskrá 2020-2021. 
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Þriðjudagur 18. ágúst  

08.10-09:40 Orð af orði – Guðmundur Engilbertsson kynnir hagnýtar aðferðir til þess að 

auka orðaforða nemenda í öllum námsgreinum. Kennurum er skipt niður í 

hópa og horfa saman á fjarfundinn. 

09.40-10:40  Kaffihlé* (sjá skipulag kaffitíma) 

10.00-12.00 Undirbúningur fyrir skólastarf. 

11.45-13:00 Matarhlé* (sjá skipulag) 

13.00-16.00 Undirbúningur fyrir skólastarf.  

List- og verkgreinakennarar raði nemendum í hópa í list- og verkgreinum í 

samráði við umsjónarkennara. Hópaskiptingu skal skilað í lok dags til 

aðstoðarskólastjóra. 

 

Miðvikudagur 19. ágúst  

08.10-09:00 Nemendaviðtöl – upprifjun. Einkum ætlað umsjónarkennurum en auðvitað 

eru allir velkomnir að hlýða á fræðsluna sem flutt verður í gegnum 

fjarfundabúnað. María Sólveig Héðinsdóttir og Inga Þórunn Geirlaugsdóttir. 

FRESTAÐ til 7. september kl. 14.30 

09.40-10.35 Kaffihlé* 

10:20-12:00 Skilafundir milli árganga þar sem miðlað verður um nám og stöðu nemenda í 

2.- 10. bekk í Austurbæ (stofa 203). Fundirnir eru ætlaðir kennurum árganga, 

kennurum sem kenndu hópnum í fyrra, sérkennurum, námsráðgjafa. Auk 

skilafunda verður unnið að öðrum undirbúningi fyrir skólastarfið. 

 

8.   bekkur kl. 10:30  

    9.   bekkur kl. 11:00 

    10. bekkur kl. 11.30 

 

11.45-13:00   Matarhlé* 
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13.00-16:00 Skilafundir í Austurbæ (stofa 203) frh. 

2.  bekkur kl. 13.00  

3.  bekkur kl. 13:30 

4.  bekkur kl. 14:00 

5.  bekkur kl. 14:30 

6.   bekkur kl. 15:00 

7.   bekkur kl. 15:30 

Fimmtudagur 20. ágúst  

08.10-08.40  Mentor - samræmd vinnubrögð: Sigríður Valdimarsdóttir  

09.40-10.35  Kaffihlé* (skv. skipulagi) 

10.20-12.00  Undirbúningur fyrir skólastarf 

11.40-13.00  Matarhlé* 

13.00-16.00  Undirbúningur fyrir skólastarf 

 

Föstudagur 21. ágúst  

08.00-16.00  Unnið að undirbúningi fyrir skólastarf 

08:30-12.00  Námskeið hjá innleiðingarteymi leiðsagnarnáms. 

 

 

Mánudagur 24. ágúst 

Skólasetning. Við skólasetningu koma bekkirnir fyrst í bíósal skólans þar sem skólastjóri ávarpar þá. 

Umsjónarkennarar viðhafa nafnakall eftir bekkjum. Síðan gengur hver umsjónarkennari með bekkinn 

sinn til kennslustofu. Eftir nafnakall þar og athugun á réttu heimilisfangi, símanúmerum og netfangi 

fá nemendur stundatöflur. Þá er gott að ræða stuttlega um áherslur vetrarins og kynna m.a. 

breytingar á stundaskrá. Mikilvægt er að koma öllum leiðréttingum strax til skrifstofu. Auk 

skólasetningar er gert ráð fyrir að kennarar og annað starfsfólk vinni áfram að ýmsum undirbúningi 

fyrir og eftir hádegi. Nemendur koma í skólann sem hér segir:  

Kl. 09:00: 9. og 10. bekkur 
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Kl. 09:30  8. bekkur 

Kl. 10:00  5., 6. og 7. bekkur 

Kl. 10:30  2., 3., og 4. bekkur 

 

Nemendur 1. bekkja verða boðaðir símleiðis til viðtals, ásamt foreldrum.  

Þessi dagskrá er til að afmarka bókaða fundi, að öðru leyti er tíminn ætlaður til undirbúnings kennslu, 

uppfærslu námsáætlana, samvinnu kennara, hópavinnu, móttöku nemenda og þess háttar á 

tímabilinu 08.00-16.00. 

 

Föstudagur 23. ágúst  

Kennsla samkvæmt stundaskrá. 

 

Á starfsdögum er starfsmönnum skipt upp í fjóra hópa í kaffi-og matartímum: 

Hópur 1: Dajana, Andrea, Dagmara, Ouzna, Marijana, Thatsanee, Helgi, Halldóra H., Isabel, 

Edgardo, Kristín, Sigríður, Ólöf   (9.15-9.30) og (11.20-11.40)* 

Hópur2: Guðrún G., Sigríður Helga Olgeirsdóttir, Sigríður H., Íris, Kristín Björg, Olga María, 

Helga Sig., María Ragnarsdóttir. Anna Jóna, Katrín H. Jónsd., Piret, Magnea, Hildur 

Kristjánsdóttir. (9.40-9.55) og (11.45-12.05)* 

Hópur 3: Lilja Margrét, Stefán Þór, Elín, Margrét Ólöf, Herdís, Lára Guðrún, Steindóra, 

Guðlaugur, Halldór S., Guðbjörg, Halldóra, Inga Lára, Heiða. (10-10.15) og (12.10-

12.30)* 

Hópur 4: Ragnheiður, Sigríður Helga Sverrisdóttir, Ottó, Guðrún H., Guðrún Ey., Katrín Kristín, 

Sigrún Lilja, Jónína Margrét, Egill, Guðrún Hulda, Pat, Anna Sigga. (10.20-10.35) og 

(12.35-12.55)*. 

 

Vera kann að einhverjir vilji gjarnan vera í öðrum hópi en nú er og er þá æskilegt að menn skipti 

innbyrgðis. Annars eru allir hóparnir undir 15 manna þannig að það er eitthvað svigrúm. 

* Verji því sem eftir er af matartíma annars staðar en í matsal. 
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1. SKÓLASTEFNA AUSTURBÆJARSKÓLA  

Framtíðarsýn Austurbæjarskóla er: Framsækinn skóli fyrir alla. Í því felst að lögð er áhersla á 

hugarfar vaxtar, víðsýni, vellíðan og vilja til að gera stöðugt betur.  

Markmið skólans er að auka þekkingu og leikni nemenda og gera þá að farsælum og sjálfstæðum 

einstaklingum. Einstaklingum sem hafa trú á eigin getu og takast óhræddir á við nýja hluti í viðleitni 

sinni við að finna hæfileikum sínum og hæfni farveg.   

Austurbæjarskóli leggur sig fram um að vera í fararbroddi hvað varðar fjölbreytta náms- og 

kennsluhætti þar sem allir hafa jafnan aðgang að lærdómsferlinu. Lögð er áhersla á að varða leið 

nemenda í námi, vinna með reynsluheim, hvetja til samvinnu og auka metnað og árangur.  

Austurbæjarskóli er vinnustaður fyrir hugmyndaríkt og skapandi fagfólk sem sýnir metnað í starfi, ber 

hag nemenda fyrir brjósti og leggur sig fram um að sinna þörfum barna og unglinga. 

Einkunnarorð skólans eru: vöxtur – víðsýni – vellíðan – vilji. Þessar áherslur endurspeglast í öllum 

samskiptum og starfi skólasamfélagsins. Til að svo megi verða hefur starfsfólk Austurbæjarskóla, 

nemendur, foreldrar og starfsfólk frístundar komið sér saman um eftirfarandi stefnumörkun: 

 

1.1 VÖXTUR 

Fjölbreytni nemendahópsins í Austurbæjarskóla felur í sér mikinn styrk fyrir skólasamfélagið og er 

uppeldi, framfarir, menntun og líðan nemandans sett í öndvegi. Í skólanum er stuðlað að hugarfari 

vaxtar þar sem lögð er rækt við hæfileika og að efla færni. Áhersla er á framfarir og leiðsagnarmat, 

með markvissri uppbyggjandi endurgjöf. 

Nemendur eiga að geta haft áhrif á og tjáð sig um nám sitt, vita hvar þeir eru staddir, hvert þeir eiga 

að stefna og hvað er góður árangur. Námið er einstaklingsmiðað en byggir á samvinnu, lausnaleit, 

þverfaglegri vinnu og fjölbreyttum náms- og kennsluháttum.  

 

1.2 VÍÐSÝNI 
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Víðsýni er einkunnarorð Austurbæjarskóla enda eru í skólanum ólíkir einstaklingar sem búa yfir 

margvíslegri þekkingu og reynslu. Virðing er borin fyrir fjölbreytileikanum, nemendur vinna að 

verkefnum sem reyna á samstarf, gagnrýna hugsun, stuðla að fordómaleysi, auka sjálfsþekkingu og 

búa þá undir virka þátttöku í  lýðræðissamfélagi. 

 

1.3 VELLÍÐAN 

Vellíðan felst í góðum skólabrag þar sem gleði, traust, vinsemd, virðing og jafnrétti endurspeglast í 

daglegum samskiptum. Austurbæjarskóli er heilsueflandi grunnskóli þar sem lögð er áhersla á 

andlegt, félagslegt og líkamlegt heilbrigði í skapandi og hlýlegu námsumhverfi. Markvisst er unnið að 

því að efla sjálfsmynd nemenda og seiglu. Lögð er áhersla á jákvæð samskipti og unnið er gegn 

fordómum og einelti.  

 

Í skólanum ríkir samhugur um gildi og sýn sem stuðlar að sterkri skólamenningu þar sem allir, jafnt 

nemendur, starfsfólk, foreldrar og frístundafólk bera hag skólans fyrir brjósti og eru á leið í sömu átt. 

 

1.4 VILJI 

Lögð er áhersla á að virkja vilja alls skólasamfélagsins til að gera betur, sækja fram og þróa 

skólastarfið á skapandi hátt með það að markmiði að styðja við nám nemenda. Er það meðal annars 

gert með öflugu list- og verkgreinanámi, samstarfsverkefnum við frístund, foreldra og aðra aðila 

nærsamfélagsins, með umhverfisverkefnum, vettvangsnámi, starfsnámi og samfélagsverkefnum. 

 

Austurbæjarskóli hefur um margt nokkra sérstöðu. Skólinn er í sögufrægu húsi í miðbæ Reykjavíkur 

og frá upphafi til vorra tíma hefur skólastarfið verið metnaðarfullt og í takt við þarfir samtímans. 

Styrkur skólans felst fyrst og fremst í fjölbreyttum nemendum, metnaðarfullu starfsfólki, öflugu 

foreldrasamfélagi og kraftmiklu frístundastarfi.     
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2. FAGLEGAR ÁHERSLUR  SKÓLAÁRIÐ 2020 -2021 

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla frá 2008 er megin hlutverk Austurbæjarskóla í samvinnu við 

heimilin, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun (2. grein). Jafnframt segir í sömu grein laganna að starfshættir grunnskóla skulu mótast 

af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 

virðingu fyrir manngildi. Þá skal skólinn leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.  

Viðamestu verkefni vetrarins eru: 

• Orð af orði – hagnýtar aðferðir í kennslu m.a. við að efla orðaforða nemenda. 

• Leiðsagnarnám – þróunarstarf frá fyrra ári. Stýrihópur skipaður í upphafi skólaárs. 

• Nemendasamtöl – frá fyrra ári. 

• Nemendastýrð foreldrasamtöl – frá fyrra ári. 

• 90 ára afmæli Austurbæjarskóla 1930-2020. Skólinn hóf göngu sína 6. nóvember 1930 en þar 

sem um stórafmæli er að ræða er tilhlýðilegt að fagna tímamótunum allt almanaksárið 2020. 

Afmælishátíð fyrirhuguð 19. september. 

• Áfram unnið að því að festa nýja skólastefnu og einkunnarorð Austurbæjarskóla í sessi 

• Skipan námsmats í Austurbæjarskóla framhald frá fyrra ári. Lotur, hæfnikort ofl.  

• Teymiskennsla framhald frá fyrra ári. Unnið að því að festa verklagið í sessi og innleiða í fleiri 

árganga. 

• Læsi. Lesskimun í öllum árgöngum. Áfram unnið að því að efla árangur nemenda í lestri og 

ritun eftir fjölbreyttum leiðum s.s. PALS og 6+1 vídd ritunar.  

Ennfremur: 

• Menningarmót í 2.,5. og 8. bekk.  

• Unnið áfram með hugmyndir og starfshætti í Ardleigh Green með það að markmiði að auka 

fjölbreytni í kennsluháttum og námsmati. Framhald frá 2015. Skólaheimsóknir hérlendis. 

• Heilsueflandi Austurbæjarskóli 
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o Olweusaráætlun gegn einelti 

o Vinaliðar 

o Markviss félagsfærniþjálfun. Bekkjarfundir, Vinir Zippýs, Vinátta o.fl. 
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3. SÍMENNTUNARÁÆTLUN AUSTURBÆJARSKÓLA 2020-21 
 

Grunnskólum er skylt að gera símenntunaráætlun. Tími til símenntunar og undirbúnings kennara 

markast af samningsbundnum 150 klst. á ári. Skipting þessa tíma getur verið mismunandi milli 

kennara, skóla og milli skólaára. Símenntun er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan 

starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara 

samkomulagi við kennara. Samkvæmt kjarasamningi almennra starfsmanna í skóla skal einnig gera 

áætlun og vera með símenntunartilboð fyrir þá. Allir starfsmenn fá í hendur símenntunaráætlun 

skólans, auk þess sem hún er vistuð á heimasíðu Austurbæjarskóla.  

Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti. Annars vegar þætti sem skólastjórnendur telja 

nauðsynlega fyrir skólann út frá stefnu og áherslum næstu missera og/eða þróunar- og umbótavinnu 

á grundvelli sjálfsmats skóla. Hins vegar þætti sem kennari hefur áhuga á og telur nauðsynlega til að 

halda sér við í starfi. Vissulega fer þetta oft farið saman. Kennurum er skylt að fara á námskeið sem 

þeim er ætlað að fara á skv. símenntunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. ákvæðum 

kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu. (Heimild: handbók með kjarasamningi).  

Símenntunaráætlun skólans tekur mið af:  

• Stefnu og starfsáætlun Reykjavíkurborgar í fræðslumálum  

• Þörf á símenntun fyrir starfsfólk út frá áherslum í umbóta- og þróunarstarfi skólans 

• Þörfum starfsmanna og óskum (þarfagreining og starfsmannasamtöl)  

• Innra mati á veikum og sterkum hliðum skólans, þörfum skólans, reynslu og skólastefnu. 

• Stefnu skóla- og frístundaráðs: “Skóli án aðgreiningar og sérstakur stuðningur við nemendur í 

grunnskólum” 
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Lýsing á símenntun. 

Þátttakendur 

Tilgangur Hvenær Ábyrgð 

Aðalnámskrá grunnskóla  

– Námsmat 

Lotur – hæfnikort ofl. 

 

 

Kennarar 

Þróa áfram skipan 

námsmats í 

Austurbæjarskóla til 

samræmis við 

aðalnámskrá grunnskóla. 

Framhald frá fyrra ári.  

Að skipuleggja námsmat 

og leggja mat á hæfni 

nemenda og auðvelda 

nemendum og foreldrum 

að fylgjast með 

framgangi nemandans í 

námi. 

Haust 2020 og 

vor 2021 

Vikulega allt 

skólaárið er 

tekinn frá tími 

fyrir þetta 

Skólastjórnendur 

 

 

Kennarar 

 

 

 

Nemendastýrð 

foreldrasamtöl 

Umsjónarkennarar 

Að auka ábyrgð nemenda 

á eigin námi, að hann 

þjálfist í að tjá sig um 

eigið nám, framfrarir og 

að hverju  

Haust 2020 

Vor 2021 

Skólastjórnendur 

 

Nemendaviðtöl 

Umsjónarkennarar 

Að kynna kennurum 

aðferðir sem nýtast í 

nemendasamtölum.  

Haust 2020 

 

Skólastjórnendur 

Inga Þóra 

Gunnlaugsdóttir og 

María Sólveig 

Héðinsdóttir. 

Leiðsagnarmat 

Kennarar 

Samstarfsverkefni 4 

grunnskóla í Reykjavík. 

Framhald frá fyrra ári. 

Haust 2020 

Vor 2021 

Skólastjórnendur 

 

Skólastefna, einkunnarorð 

og framtíðarsýn 

Að innleiða nýja 

Að allir viti að hverju er 

stefnt og starfi í anda 

skólastefnu 

Haustönn 2020 

 

Skólastjórnendur 
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skólastefnu 

Austurbæjarskóla, 

framtíðarsýn og 

einkunnarorð 

Allt starfsfólk 

Austurbæjarskóla.  

 

 

Einelti 

Allt starfsfólk 

Að auka hæfni allra 

starfsmanna til þess að 

greina og bregðast við 

einelti. 

Upprifjun á 

eineltisáætlun 

Reykjavíkurborgar 

Haustönn 2020 

Vor 2021 

 

15. og 17. ágúst 

2020 

Skólastjórnendur 

Námsráðgjafi. 

Olweusarteymi 

Auður Jónsdóttir 

mannauðsráðgjafi 

Heilsueflandi skóli 

Allt starfsfólk 

Líðan starfsfólks - jákvæð 

vinnustaðarmenning. 

 

Haustönn 2020 Hörður Þorgilsson og 

Jóhann Ingi 

Gunnarsson 

sálfræðingar. 

Einstaklingsmiðað nám. 

Fjölmenningarlegir 

kennsluhættir. 

Auka hæfni kennara til að 

koma til móts við þarfir 

nemenda og tryggja þeim 

nám við hæfi 

Allt skólaárið  Skólastjórnendur 

Vinaliðar Verkefni sem eykur 

fjölbreytni og val í 

frímínútum nemenda frh. 

Allt skólaárið Árskóli 

Menningarmót í 2. 5. og 8. 

bekk. 

Kristín Vilhjálmsdóttir 

verkefnastjóri 

Að kennarar fái góða 

leiðsögn um hvernig 

staðið er að 

menningarmótum frá 

Kristínu Vilhjálmsdóttur 

og standi fyrir móti í 

sínum umsjónarbekk. 

Haustönn Umsjónarkennarar í 

2., 5. og 8. bekk. 
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Afmæli Austurbæjarskóla 

2020 

Að fagna 90 ára afmæli 

skólans.  

Afmælisnefnd starfar. 

Haust 2020 

Afmælishátið 19. 

september. 

Skólastjórnendur. 

 

 

Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlun verði í stöðugri endurskoðun og geti breyst m.t.t. aðstæðna, 

framboðs og verkefna hverju sinni. Nánara umfang og dagsetningar verða birtar síðar.  

Símenntunaráætlun starfsmanna. 

Starfsmenn sækja um námskeið til skólastjórnenda. Forgangsraðað verður í samræmi við áherslur 

skólans og fjármagn. Á grundvelli þarfagreiningar er gerð símenntunaráætlun fyrir hvern starfsmann 

sem varðveitt er hjá skólastjóra.  

Fjármögnun. 

Skólinn sér um að fjármagna sameiginlega símenntun starfsfólks með styrkjum frá 

símenntunarsjóðum. Auk þess eru starfsmenn hvattir til að sækja um fjármagn vegna símenntunar til 

sjóða sem þeir hafa aðgang að í eigin stéttarfélögum 

Mat 

Símenntun er metin með gátlistum. Mat fer fram með eftirfarandi hætti:  

• mat við lok skipulagðra námskeiða/fyrirlestra 

• mat á heildaráætlun í lok skólaárs  

• mat starfsmanna á eigin áætlun 

Annað mat 

• samanburður á milli áætlaðs kostnaðar og raunkostnaðar símenntunar.  

Ábyrgð og skyldur. 

Starfsmenn Austurbæjarskóla skulu sinna störfum sínum af heiðarleika og trúmennsku og í samræmi 

við lög og reglugerðir. Allir starfsmenn undirrita yfirlýsingu um trúnað í starfi. Skólastjóri er ábyrgur 

fyrir framkvæmd símenntunaráætlunar. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir eigin símenntun. Símenntun 

getur verið bæði formleg og óformleg. Formleg símenntun er skilgreind sem námskeið og 

fræðslufundir. Óformleg símenntun getur verið heimsóknir í aðra skóla, samvinna og miðlun reynslu, 

kynning á nýju námsefni, lestur fræðirita og greina. Áætlun símenntunar er í sífelldri endurskoðun og 

getur breyst eftir efnum og aðstæðum hverju sinni.  
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4. SKÓLASTARF Á TÍMUM FARSÓTTAR 

 
Búast má við því að allt næsta skólaár komi upp minni og jafnvel stærri bylgjur af Covid 19 sýkingum. 

Viðfangsefnið er að stuðla að farsælli menntun barna í skóla- og frístundastarfi samkvæmt 

aðalnámskrá og skapa festu í félagslegu tilliti og í starfinu öllu.  Um leið og við veitum börnunum og 

starfsfólki eins öruggt umhverfi og kostur er.    

• Lagt er upp með að ekki verði nein skerðing á skóla- og frístundadegi barna á leik- og 

grunnskólaaldri nema tímabundnar aðstæður kalli á slíkt 

• Lagt er upp með 1 metra fjarlægð milli starfsfólks í leik-og grunnskóla. Hins vegar eru tveir 

metrar auðvitað öruggari en einn. 

• Starfsmenn hugi vel að eigin sóttvörnum þvoi hendur, spritti og gæti að 1-2 metra reglunni. 

Grímur ekki áskildar en munu standa þeim starfsmönnum sem þess óska til boða. 

• Horft er sérstaklega til starfsfólks því niðurstöður rannsókna hér á landi sýna að börn smitast 

lítið og bera lítið smit til annarra.  

• Skólanum er skipt í svæði og reynt er að takmarka samgang starfsmanna milli svæða. Þannig 

skiptist yngsta stig í eitt hólf, miðstig í annað og unglingadeild í þriðja hólf. 

• Svo að unnt sé að tryggja tveggja metra fjarlægð milli starfsmanna geta aðeins verið 15 

starfsmenn í einu á kaffistofu. – Þrír við hvert borð. Miklvægt er að starfsmenn virði þetta.  

• Borð og stólar eru sótthreinsaðir eftir hvert holl.  

• Börn sem hafa verið í útlöndum: Börn fædd 2005 og síðar eru undanþegin sýnatöku við 

landamærin og einnig heimkomusmitgát. Börn geta því mætt í skóla og frístundastarf um leið 

og þau koma frá útlöndum. Foreldrar sem eru í heimkomusmitgát komi ekki inn á starfsstað 

en tekið sé á móti börnum við inngang. 

• Börn sem eru í sóttkví eiga ekki að mæta í skóla og frístundastarf. Ef foreldrar eða aðrir 

heimilismenn eru í sóttkví er rétt að yngri börn sem hafa ekki þroska eða getu til að virða 

fjarlægðarmörk og aðrar ráðstafanir sem þarf að gera í sóttkví mæti ekki í skóla og 

frístundastarf. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39957/B%C3%B6rn%20%C3%AD%20s%

C3%B3ttkv%C3%AD.pdf 

• Kaffiveitingar fyrir starfsfólk: Ekki er heimilt að vera með óinnpakkað sælgæti, vínber eða 

annað nasl í skálum (ps. hnetulaus skóli). Heimilt er að vera með heila ávexti í skálum en 

starfsfólk þarf að þvo ávexti vel áður en þeirra er neytt. Heimilt er að vera með veitingar sem 

eru pakkaðar fyrir hvern og einn. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39957/B%C3%B6rn%20%C3%AD%20s%C3%B3ttkv%C3%AD.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item39957/B%C3%B6rn%20%C3%AD%20s%C3%B3ttkv%C3%AD.pdf
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• Minnt er á leiðbeiningar frá Embætti landlæknis og Almannavörnum varðandi þrif 

https://www.ahs.is/wp-content/uploads/2020/08/%C3%9Erif-grunn-leiksk%C3%B3lar-

dagforeldrum-og-fr%C3%ADstund-06.08.2020.pdf 

• Starfsdagar verða haldnir samkvæmt skóladagatali. Huga þarf að skipulagi og hvort 

nauðsynlegt sé að hafa alla starfsmenn saman. Er hægt að hafa fjarfundi? Er hægt að funda í 

minni hópum? Er hægt að nýta aðstöðu utan starfsstöðvar ef pláss er af skornum skammti? 

• Ekki er mælt með ferðalögum starfsmannahópa næstu vikur/mánuði. 

• Eins og áður geta skapast þær aðstæður að við þurfum um einhvern tíma að skipuleggja 

fjarnám fyrir smærri og stærri nemendahópa. 

• Skipuleggja þarf námsáætlanir og námsmat með þeim hætti að gert sé ráð fyrir að til 

tímabundinna skerðingar á skólastarfi geti komið, eitthvað verði um fjarnám o.þ.h. Þannig á 

námsmat að vera símat og mikilvægt að við höldum áfram að innleiða leiðsagnarmat í 

skólastarfið. 

• Starfsfólk í áhættuhópum vegna Covid-19: Gengið er út frá því að allt starfsfólk sé við störf en 

mikilvægt að hver og einni sinni einstaklingsbundnum sóttvörnum.  

• Gestakomur takmaðar. Hins vegar er það svo að þegar við/skólinn boðum fólk í skólann 

(foreldra í viðtal, starfsfólk þjónustumiðstöðvar, frístundar, listamenn ofl.) þá eru þær 

heimilar. Sem sagt gestakomur á okkar forsendum. Gestir noti ekki wc, kaffistofu 

vinnuherbergi ofl. 

• Við minnum á upplýsingasíðuna https://www.covid.is/ - þar sem alltaf er að finna nýjustu 

upplýsingar og upplýsingasíðu Reykjavíkurborgar um Covid-19 

https://innri.reykjavik.is/is/covid-19-upplysingasida-reykjavikurborgar (aðeins aðgengileg 

starfsmönnum Reykjavíkurborgar). 

 

4.1  SKIPULAG STARFSDAGA AÐ HAUSTI 
 

Starfsmönnum er skipt upp í fjóra hópa í kaffi-og matartímum: 

Hópur 1: Dijana, Andrea, Dagmara, Ouzna, Mirijam, Tetchanee, Helgi, Halldóra H., Isobel, 

Edgardo, Kristín, Sigríður, Ólöf   (9.15-9.30) og (11.20-11.40)* 

Hópur2: Guðrún G., Sigríður Helga Olgeirsdóttir, Sigríður H., Íris, Kristín Björg, Olga María, 

Helga Sig., María Ragnarsdóttir. Anna Jóna, Katrín H. Jónsd., Piret, Magnea, Hildur 

Kristjánsdóttir. (9.40-9.55) og (11.45-12.05)* 

Hópur 3: Lilja Margrét, Stefán Þór, Elín, Margrét Ólöf, Herdís, Lára Guðrún, Steindóra, 

Guðlaugur, Halldór S., Guðbjörg, Halldóra, Inga Lára, Heiða. (10-10.15) og (12.10-

12.30)* 

https://www.ahs.is/wp-content/uploads/2020/08/%C3%9Erif-grunn-leiksk%C3%B3lar-dagforeldrum-og-fr%C3%ADstund-06.08.2020.pdf
https://www.ahs.is/wp-content/uploads/2020/08/%C3%9Erif-grunn-leiksk%C3%B3lar-dagforeldrum-og-fr%C3%ADstund-06.08.2020.pdf
https://www.covid.is/
https://innri.reykjavik.is/is/covid-19-upplysingasida-reykjavikurborgar
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Hópur 4: Ragnheiður, Sigríður Helga Sverrisdóttir, Ottó, Guðrún H., Guðrún Ey., Katrín Kristín, 

Sigrún Lilja, Jónína Margrét, Egill, Guðrún Hulda, Pat, Anna Sigga. (10.20-10.35) og 

(12.35-12.55)*. 

 

Vera kann að einhverjir vilji gjarnan vera í öðrum hópi en nú er og er þá æskilegt að menn skipti 

innbyrðis. Annars eru allir hóparnir undir 20 manns þannig að það er eitthvað svigrúm. Ef nafn 

einhvers er ekki á listanum þá látið skólastjóra vita. 

* Verji því sem eftir er af matartíma annars staðar en í matsal. 
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5. UM FYRIRKOMULAG OG NÝJUNGAR 
 

• Endurnýjun nemendasalerna í norðurhluta 

• Bætt hljóðvist á kaffistofu starfsmanna 

• Fartölvur fyrir starfsfólk. Starfsmenn skrifa undir samning um aðgengi að búnaði hjá 

skólastjóra. Borðtölvur verða ekki fjarlægðar fyrst um sinn. 

• Ritföng nemenda eru komin. Kennarar veita gögnunum viðtöku þegar flokkun hefur farið 

fram. Gögn eru pöntuð fyrir ákveðna árganga þannig að ekki er heimilt að taka gögn sem ekki 

hafa verið ætluð árganginum. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir hvað er ætlað hverjum. Það sem 

gengur af á að skila til aðstoðarskólastjóra. 

• Ný lög um persónuvernd heimila ekki facebook – síður á vegum skólans. 

• Stundaskrá  

o 1.-4. bekkur frímínútur 9.40-10.00. Matarhlé 11.20-11.40, frímínútur 11.40-12.00 

(1.og 2.). 3. og 4. bekkur fer í frímínútur 11.20-11.40. Matur frá 11.40-12.00. 

o Næðisstund 13.20-13.40 hjá 1.-4. bekk 

o 5.-7. bekkur 10.20-10.40 eru frímínútur. Hádegishlé 12.00-12.40 

o 8.-10. bekkur frímínútur 10.20-10.40. Hádegishlé 12.40-13.20. 

• Opnunartími skrifstofu er frá 7.45-15.00 

• Skólinn er opinn fyrir nemendur frá kl. 8.00 

• Stefnt að því að stuðningsfulltrúar starfi ýmist með hópum eða einstaka nemendum eftir 

þörfum. 

• Stigstjórn.  

Stigsfundir eru einu sinni í mánuði. Stigstjórar eru þrír einn á hverju stigi. Hlutverk stigstjóra 

er að vera tengiliðir milli skólastjóra og þess stigs sem þeir eru fulltrúar fyrir. Þeir funda  

með stjórnendum á svokölluðum þróunarfundum þar sem upplýsingum er miðlað og 

rætt er um þróun skólastarfsins. Stigsstjórar boða u.m.þ.b. mánaðarlega til funda með 

öðrum starfsmönnum stigsins þar sem upplýsingum er miðlað og fjallað um ýmis mál er 

varða stigið. Stigstjóri sér um að leiða faglega umræðu, taka upp á stiginu umræðu um 

samræmingu á stiginu, framkvæmd sameiginlegra viðburða og eitt og annað sem tengist 

hefðum í skólastarfinu.  



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 23 

 

 

Stigstjóri á yngsta stigi er  

Stigstjóri á miðstigi er Elín Bjarnadóttir 

Stigstjóri í unglingadeild 

• Starfsmannaþing 7. október. Nemendaþing 8. október. Foreldraþing 8. október  

• Íslenskutímar (og allar aðrar námsgreinar þar sem því var við komið) í 1.-7. bekk eru 

samræmdir milli árganga þannig að allir nemendur t.d. í 7. bekk eru í íslensku á sama tíma. 

Auk þess eru íslensku- og samfélagsfræðitímar í unglingadeild allir á sama tíma. Gefur þetta 

færi á auknu samstarfi og fjölbreyttari hópaskiptingu milli bekkja sama árgangs. 

• Bekkjartímar eru töflusettir í öllum bekkjum og heita nú félagsfærni - bekkjarfundur 

• List-og verkgreinar til samræmis við viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár 

• 8. bekkur er með 4 tíma í bundnu vali, 3 í frjálsu vali. 9. bekkur með 2 tíma í bundu vali 5 í 

frjálsu. 10. bekkur er með 7 tíma í frjálsu vali. 

• Tveir valáfangar í samstarfi við framhaldsskóla 

• Vinaliðar í morgunfrímínútum 

• Vinir Zippýs í 2. bekk. Vinátta í 1. bekk. 

• Menningamót í 2., 5. og 8. bekk. 

• Risið opið í morgunfrímínútum. Lokað í hádegi. Gæsla í morgunfrímínútum.  

• Otto Tynes hefur umsjón með félagsstarfi unglinga. 

• Stigsfundir einu sinni í mánuði, fagfundir einu sinni í mánuði. 

 

Upplýsingar um skipulag og húsnæði Draumalands: 

• Draumaland hefur aðgang að Bíósal eftir samkomulagi 

• Norðurrisi á mánudögum og miðvikudögum eða skv. samkomulagi. 

• Tölvustofu á mánudögum og föstudögum frá kl. 14.30-16.00 

• Bókasafni á þriðjudögum frá kl. 14.30-16.00 

• Íþróttasal mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga frá 15.35-16.30. Miðvikudaga frá 14.40-

16.30 og á föstudögum frá 14.00. 

• Suðurris og Garðshorn alla daga. 
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Stofuskipan 2020-2021 

• 1.Bekkur: Stofur 504*1(GG) og 503* (SHO) 

• 2.Bekkur: Stofur 501*(IK) og 502* (SH) 

• 3.Bekkur: Stofur 204* (KBK) og 205* (OMÓ) 

• 4.Bekkur: Stofur 303* (MR) og 304* (HS) 

• 5.Bekkur: Stofur 307* (LM) og 306* (SÞS) 

• 6.Bekkur: Stofur 308* (MÍ) og 309* (EB) 

• 7.Bekkur: Stofur 310* (HH), 311* (LGA) 

Unglingadeild: 

• 8.bekkur: Stofur  312* Sigríður Helga (SHS), 315* Ragnheiður (RH) og 209* Otto Tynes (OT).  

• 9.bekkur: Stofur  211*Guðrún Eyþórsdóttir (9.1)) og 212*Guðrún H. (9.2). 

• 10.bekkur: Stofur  * Sigrún Lilja og 210* Katrín Kristín. 

Annað: 

• Smíði  108   -  Myndmennt 314*   -  Textil 403   - Heimilisfræði 101 

• Enska 313* Egill Arnaldur  

• Stærðfræði 208* Rannveig  

• Tölvur 207* 

• Íslenska annað mál 317 

• Námsráðgjafi 202 

• Stoðþjónusta yngri er veitt inni í bekk og í stofum 300, 301 og 302. Stoðþjónusta eldri 318* 

• Þroska-og atferlisþjálfun 502b og 306 Anna Jóna 

• Fundaherbergi – Austurbær 203* 

 

1 * Vísar til þess að skjávarpi er í kennslustofunni. 
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6. GÖGN OG MINNISPUNKTAR TIL KENNARA 2020 

 
• Skóladagatal vistað með og án funda á sameign starfsmanna og kennara 

• Stundaskrá kennara er á Mentor 

• Starfsmannalisti er á Mentor 

• Símaskrá Austurbæjarskóla er í starfsmannahandbók og á sameign 

• Umsjónarkennarar fá bekkjarlista og stundaskrá nemenda sinna til skoðunar  

     Minnispunktar:  

• Skipta í námshópa í list-og verkgreinum, skila til skólastjórnenda. Eftir skilin er óheimilt að 

færa nemendur á milli hópa án samráðs við stjórnendur 

• Uppfæra kennsluskrár, setja inn á sameign fyrir 28. ágúst 

• Tilfærsla tíma í stundatöflu er óheimil án samráðs við skólastjórnendur 

• Láta skrifstofu vita um breytingar á heimilisfangi símanúmeri o. þ.h. 

• Panta tíma á bókasafni fyrir úthlutun námsbóka í heila bekki 

• Skilafundir. Mikilvægt að hafa allar upplýsingar meðferðis 

• Umsjónarkennarar ásamt sérkennurum í 4., 7. og 10. bekk fara yfir og skrá frávik vegna 

samræmdra prófa 

• Skila til skólastjórnenda hverjir eru í sænsku, norsku eða pólsku.  

• Séu nemendur undanþegnir námsgrein t.d. dönsku skulu foreldrar undirrita blað þess efnis. 

Blaðið má nálgast hjá skólastjórnendum. Blaðið er varðveitt í persónumöppu nemandans.  

• Uppfæra skjal (þ.e. bæta við nýjum nemendum með réttum upplýsingum) á tungumálalista 

og skila til skrifstofu 

• Senda blað með samþykki fyrir ljósmyndatökum heim með nýjum nemendum og skila á 

skrifstofu. Sérlega mikilvægt fyrir nýja nemendur. Blaðið er m.a. að finna í 

starfsmannahandbók. 

• Umsjónarkennarar eiga að senda yfirlit yfir ástundun nemenda vikulega í gegnum Mentor 

sem og nokkrar línur um hvað verið er að fast við í skólanum 



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 26 

 

 

 

 

     Það sem nemendur fá afhent á skólasetningu: 

• Stundatafla 

Bendum nemendum á að nú þarf ekki að kaupa nein skólagögn til afnota í skólanum. Munum að fara 

vel yfir nafnalista bekkjanna og koma breytingum á skrifstofuna. Einnig upplýsingum um nánustu 

aðstandendur ykkar. 

7. DAGSETNINGAR SEM GOTT ER AÐ HAFA Í HUGA 
 

8. september   Dagur læsis 

1-5. september Haustfundir með umsjónarkennurum nemenda í 1.-4. bekk kl.8.20-

9.00. Þann dag mæta forráðamenn í upphafi skóladags á kynningu á 

starfi vetrarins. Fundirnir eru haldnir í umsjónarstofum. Kennarar í 

árgangi láta ritara vita hvaða dag fundur verður.*  

8.-11. september Haustfundir með foreldrum nemenda í 5.-10. bekk kl. 8.20-9.00. 

Fundirnir fara fram í umsjónarstofum nemenda. Kennarar í árgangi 

láta ritara vita hvaða dag fundur verður.* 

16. september   Dagur íslenskrar náttúru – ”Kennslupakka” er að vænta frá MUÚ. 

24. september:   Samræmt próf 7.bekkur – Íslenska  

25. september:   Samræmt próf 7.bekkur – Stærðfræði  

1. október    Samræmt próf 4. bekkur – Íslenska.      

2. október   Samræmt próf 4.bekkur – Stærðfræði  

6. október   Nemendastýrt foreldraviðtal* 

7. október   Starfsmannaþing 
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*Með fyrirvara um breytingar vegna COVID-19 

8. október   Nemendaþing og Foreldraþing* 

22. 23. og 26.október  Haustfrí 

11. nóvember   Starfsdagur 

8. nóvember   Baráttudagur gegn einelti 

16. nóvember   Dagur íslenskrar tungu. Tilnefna fulltrúa 

17. desember   Jólaball 

4. janúar   Samstarfsdagur 

15. janúar   Stöðumat haustannar aðgengilegt á Mentor 

18. janúar   Vorönn hefst 

2. febrúar   Nemendastýrt foreldraviðtal 

5. mars    Starfsdagur 

17. mars   Öskudagur. Skertur nemendadagur 

22. og 23. feb.   Vetrarleyfi 

8. mars:   Samræmt próf 9. bekkur – Íslenska 

9. mars:   Samræmt próf 9. bekkur – Stærðfræði 

10. mars:   Samræmt próf 9. bekkur – Enska 

6. apríl    Starfsdagur 

10. maí    Menntastefnumót 

9. júní     Útivist og útskrift 10.bekkjar frá Hallgrímskirkju kl.17.00 

10. júní    Skólaslit 1.-9. bekkja 
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11., 14. og 15. jún.  Starfsdagar 

8. SKIPAN NÁMSMATS.  
 

„Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að 

fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná 

námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að 

halda.“ (Lög um grunnskóla nr.91/2008 27.gr.).  Í Austurbæjarskóla er leitast við að hafa námsmat 

fjölbreytt og byggir það bæði á formlegum og óformlegum aðferðum.   

 

8.1  LEIÐSAGNARMAT 
 

Í vetur verður haldið áfram með innleiðingu á leiðsagnarmati og er líkt og í fyrra sérstakur tími tekinn 

frá til þess að sinna þessu alla miðvikudaga, utan þá daga sem starfsmannafundir eru. Lagt verður 

kapp á að veita kennurum handleiðslu eftir þörfum.  

 

8.1.1 HVAÐ ER LEIÐSAGNARMAT? 
“Leiðsagnarmat er samofið kennslunni og framkvæmt í þeim tilgangi að bæta nám og kennslu. 

Námsmat er leiðsagnarmat ef upplýsingar úr matinu eru notaðar til að stuðla að námi og aðlaga 

kennsluna að þörfum  nemandans” (Blackog William). Í aðalnámskrá grunnskóla segir að leggja skuli 

áherslu á leiðsagnarmat þar sem nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum 

til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna. Nemendum þarf að vera ljóst 

hvaða viðmið eru lögð til grundvallar í matinu.  

 

 

8.1.2 UPPBYGGING KENNSLUSTUNDAR 
Shirley Clarke og John Morris hafa mikið rætt og ritað um leiðsagnarmat. Þau leggja m.a. áherslu á 

eftirfarandi þætti sem varða uppbyggingu kennslustundar: 

• Áhugi vakinn 

• Kanna forþekkingu nemenda á efninu 

• Setja fram námsmarkmið (”í þessum tíma lærum við”)  

• Fyrirmyndir (nemendur sjái dæmi um vel unnin verkefni – viti hvað er vel gert) 

• Námsfélagar (tveir og tveir vinna saman í afmarkaðan tíma, skipt reglulega um félaga, 

getublandað. Þegar nem. tala ekki islensku þurfa að vera tveir ísl.mælandi með honum 3 í 

hópum. Mikilvægt að bekkurinn/hópurinn vinni í samræmi við reglur/viðmið. Vinnubrögðin 

innleidd og þjálfuð markvisst). Mikilvægt er að nem. leytist við að tala íslensku.  

• Viðmið skilgreind (að nemendur viti hvers er vænst og hvað er góður árangur) 
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• Samræður 

• Verkefni  

• Endurgjöf (munnleg eða skrifleg. Tekur mið af viðmiðunum. Miðar að því að leiðbeina 

nemanda áfram í náminu. Dregur fram það sem vel er gert og líka það sem þarf að bæta, 

miðað við viðmiðin. Nemandinn er til staðar þegar endurgjöfin er veitt. Nemandinn fær strax 

tækifæri til að vinna úr endurgjöfinni). 

• Unnið úr endurgjöf.  

• Samantekt og lok. 

 

8.1.3 FASTMÓTAÐ HUGARFAR OG HUGARFAR VAXTAR 
Mikilvægt er að kennarar hafi væntingar til allra nemenda, að þeir hlusti á þá og þekki þarfir þeirra. 

Skilgreina þarf hvað er góður árangur, nemendur eiga alltaf að vita hvar þeir eru staddir og hvert þeir 

eiga að stefna. Við spyrjum nemendur ekki ”hvað ertu að gera?” heldur temjum okkur að spyrja: 

”Hvað ertu að læra?” Nemendur fá markvissa endurgjöf og mistök eru tækifæri til að læra.  

 

Carol Dweck talar mikið um það sem hún kallar “Mindset”. Hún segir að hæfileikar og gáfur tryggi 

ekki árangur og það efli ekki sjálfstraust og árangur að hrósa börnum fyrir gáfur og hæfileika. 

Rannsóknir sýni að unnt sé að efla þrautsegju og hækka einkunnir nemenda með því að kenna þeim 

einfaldar staðreyndir um heilann. Í þessu sambandi talar hún um fastmótað hugarfar og hugarfar 

vaxtar: 

Það sem einkennir fastmótað hugarfar:    

• Hæfileikar eru meðfæddir     

• Ég get ekki gert þetta 

• Forðast áskoranir 

• „Svona er þetta“ 

• Felur mistök 

• Afsakanir 

• Endurgjöf 
 

Það sem einkennir hugarfar vaxtar:    

• Hæfileikar eru ræktaðir     

• Ég get þetta ekki ENN 

• Fagnar áskorunum 

• Leitar leiða til að bæta 

• Rannsakar mistök 

• Skýringar 

• Endurgjöf er tækifæri til að læra 
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8.2 MATSKVARÐI 

Allir nemendur skólans verða metnir eftir matskvarða Aðalnámskrár grunnskóla.  

Í Aðalnámsskránni eru skilgreind ákveðin matsviðmið fyrir faggreinar í lok hvers greinakafla. Þau eru 

lýsing á hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu.  Við mat á hæfni nemenda er 

notaður kvarðinn A,B,C,D, þar sem A lýsir framúrskarandi hæfni, B lýsir góðri hæfni, C sæmilegri 

hæfni og D hæfni sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C.  Þá hefur verið bætt við kvarðann B+ og C+ 

sem getur nýst þegar nemendur hafa náð að hluta þeim viðmiðum sem lýst er í Aðalnámskránni 

varðandi A og B.  Ekki verða útbúin sérstök matsviðmið fyrir þessa viðbót heldur gildir það að sá sem 

hefur náð meginþorra B matsviðmiða og náð einstökum þáttum í A getur fengið B+ og sá sem hefur 

náð meginþorra C matsviðmiða og einstökum þáttum í B getur fengið C+. Á vef Menntamálastofnunar 

um fyrirkomulag á nýju námsmati kemur fram nemandi sem fær A þarf að vera búin að ná öllum 

matsviðmiðum greinar. 

Hægt er að gefa lokið / ólokið í ákveðnum greinum en þó þarf að vera ljóst í þeim greinum einnig, 

hvaða skilgreindu hæfni nemandinn hefur á valdi sínu. 

Lokamatið verður því eftirfarandi: 

A  Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 

eða námssviðs. 

B+ Notað þegar hæfni er sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina B og að hluta til þeirri 

lýsingu sem á við einkunnina A. 

B  Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 

námssviðs. 

C+  Notað þegar hæfni er sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina C og að hluta til þeirri 

lýsingu sem á við einkunnina B. 

C  Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 

námssviðs. 

D  Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða 

námssviðs. 

*Stjörnumerktar einkunnir fá þeir nemendur sem stundað hafa nám sitt að fullu eða að hluta eftir 

aðlagaðri námskrá og viðmiðum í samræmi við metnar sérþarfir, en ekki samkvæmt hæfni og 

matsviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla. Einstaklingsnámskrá liggur til grundvallar undirrituð af 

forráðamönnum. 
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Leitast er við að byggja námsmatið í skólanum sem mest á leiðsagnarmati, sem metur fjölbreytta 

hæfni nemenda á lengri tíma. Nemendur og foreldrar eiga jafnt og þétt yfir skólaárið að fá reglulegar 

og skýrar upplýsingar um það sem nemendur kunna eða geta á hverjum tíma.  Með þessum hætti er 

lögð áhersla á að bæði nemendur og foreldrar fái tilfinningu fyrir því sem hefur áunnist og hvert 

viðkomandi nemandi stefnir. 

Í skólanámskrá kemur fram hvaða hæfniviðmið og matsviðmið liggja til grundvallar í hverri námsgrein 

enda eiga nám, kennsla og námsmat að haldast í hendur.  Hæfniviðmið Aðalnámskrár í hverri grein 

fyrir sig eru sá grundvöllur sem nám, kennsluhættir og námsmat eiga að byggja á.  

Því er í skólanum lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti og vel skilgreint 

námsmat.  Lögð er áhersla á að í tengslum við þau verkefni og próf sem lögð eru fyrir nemendur sé 

ljóst hvaða hæfniviðmið er verið að meta hverju sinni og við hvaða matskvarða hæfniviðmiðin 

tengjast.  Niðurstöður einstakra verkefna og prófa eru síðan birtar inni á Mentor þar sem sjá má þau 

hæfniviðmið sem unnið er með hverju sinni. 

 

8.3. SKRÁNING NÁMSMATS Í MENTOR 
Kennurum ber að halda utan um og skrá námsmat nemenda jafnóðum í Mentor og er vikulega tekinn 

frá tími af vinnutíma kennara til að sinna námsmati. Kennarar nota lotur og skrá jöfnum höndum inn 

á hæfnikort nemenda. Við upphaf vorannar og við lok skólaárs eiga kennarar að hafa dregið saman 

námsmatið í lokamat annar/vetrar og vista vitnisburðarblað á heimasvæði hvers nemanda. 

 

8.4 STJÖRNUMERKT PRÓF 
Við getum ekki vænst þess að fatlaðir nemendur, langveikir og nemendur sem eiga við sértæka 

námsörðugleika að stríða nái markmiðum aðalnámskrár á sama tíma og með sama hætti og 

jafnaldrar. Þessir nemendur eiga því að vera með aðlagað námsefni og einstaklingsnámskrá sem 

foreldrar hafa samþykkt með undirritun sinni. Í öllum tilfellum liggja greiningar að baki gerð 

einstaklingsáætlunar og er hún unnin af sérkennara og umsjónarkennara/kennara auk náins samráðs 

við foreldra og nemandann. Þessir nemendur og ekki aðrir taka stjörnumerkt próf. 

 

8.5 SKÓLASÓKN 
Skólasóknartímabil nemenda er frá 24. ágúst 2020 til 10. júní 2021. Upplýsingar um ástundun 

nemenda er að finna á Mentor, einnig veitir umsjónarkennari foreldrum reglulega upplýsingar um 

mætingar ýmist símleiðis eða í tölvupósti. Kennarar vinna með mætingar nemenda samkvæmt 

verkferli um skólasókn nemenda. Jafnframt boða þeir til og sitja fundi með foreldrum, nemendum og 

í sumum tilfellum skólastjórnendum og þjónustumiðstöð.  Skólasóknareinkunn er færð inn á 

vitnisburðarblöð nemanda sem afhent eru í júní. Nánari upplýsingar um  skólasóknareinkunn er að 

finna á heimasíðu skólans. 
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9. SKIMANIR SAMRÆMD KÖNNUNARPRÓF OG SKIL Á NIÐURSTÖÐUM 
 

1.bekkur Læsi lestrarskimun fyrir 1. bekk. Hefti 1, 2 og 3.  

 Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

2.bekkur Læsi  lestrarskimun fyrir 2.bekk. Hefti 1 og 2. Lagt fyrir af umsjónarkennurum. Gögn úr 

Læsi 2 send til SFS. 

 Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

3.bekkur Talnalykill skimun fyrir 3.bekk. Gögn send til SFS.  

 Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

 Aston Index-lestrargreiningarpróf (stafsetningarhluti) 

4.bekkur Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði 

 Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

 Aston Index-lestrargreiningarpróf (stafsetningarhluti) 

5. bekkur Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

 Aston Index-lestrargreiningarpróf (stafsetningarhluti) 

6. bekkur Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 
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 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

 Aston Index-lestrargreiningarpróf (stafsetningarhluti) 

7. bekkur Samræmd könnunarpróf í stærðfræði og íslensku. 

 Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

 Aston Index-lestrargreiningarpróf (stafsetningarhluti) 

8. bekkur Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðarún. Lesskilningspróf. Prófið er staðlað fyrir apríl og eru tvö próf fyrir hvern árgang. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

9.bekkur Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Samræmd könnunarpróf í íslensku, ensku og stærðfræði. Einkunn kemur ekki fram á 

vitnisburðarblaði nemenda. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

10. bekkur Lesferill mms lagður fyrir þrisvar á skólaárinu í september, janúar og maí. 

 Orðalykill. Staðlað orðaforðapróf. Lagt fyrir hóp eða einstaklinga (MMS) 

Þeir nemendur sem taldir eru hafa leshömlun (dyslexiu) eru greindir með LOGOS greiningartækinu. 

Sérkennarar vinna greininguna.   

 

9.1 FERILL SKIMANA 

• Skimað 

• Niðurstöður greindar 

• Niðurstöður ræddar við umsjónarkennara og greindar til aðgerða. 

• Niðurstöður kynntar kennurum sem málið varða. 

• Foreldrar fá munnlegar upplýsingar/útskýringar á niðurstöðum skimana í foreldraviðtali 

• Hvað varðar samræmdu könnunarprófin í 7.bekk ætti kennari að ræða niðurstöður hinna 

ýmsu prófþátta við nemandann og hvetja hann til framfara. 
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10. TEYMISVINNA  
Tilgangur teymisvinnu er að nýta þekkingu fagfólks og varpa um leið fram ólíkum sjónarmiðum og 

leiðum að lausn viðfangsefna. Slík samvinna er liður í faglegri samræðu og stuðlar að bættu 

skólastarfi. Samsetning teyma fer eftir eðli þeirra verkefna sem teymið sinnir. Við gerð stundatöflu 

hafa stjórnendur lagt sig fram um að kennslugreinar árganga séu samliggjandi í sem flestum 

námsgreinum. Það gefur kennurum m.a. færi á að blanda nemendahópum þvert á árgang. 

 

10.1 NÁMSMAT 
Í vetur er kennurum ætlaður sérstakur tími til að vinna einir og með öðrum að námsmati. Þessi vinna 

mun fara fram á mánudögum. 

 

10.2 EINELTISTEYMI   

Hlutverk teymisins er að vera faglegur ráðgjafi kennara í eineltismálum. Fulltrúar teymisins 

eru kennurum til aðstoðar í alvarlegum eineltisviðtölum, ef óskað er eftir því. Einnig geta þeir tekið 

að sér viðtöl fyrir kennara í erfiðari málum. Unnið er samkvæmt  Olweusarkerfinu og hans 

aðferðafræði beitt við úrlausn mála. Teymið miðlar sérfræðiþekkingu og heldur saman upplýsingum. 

Teymið á ennfremur að vera hvetjandi í því að viðhalda Olweuasaráætluninni í skólanum, t.d. með 

umræðu, upplýsingamiðlun og fræðslu til starfsmanna. Skólastjóri og/eða aðstoðarskólastjóri sitja 

fundi teymisins og eru ábyrgðarmenn þess. 

 

10.3 STÝRIHÓPUR UM LEIÐSAGNARNÁM 
Í vetur verður starfandi stýrihópur um leiðsagnarnám sem ætlað er að setja fram áætlun um hvernig 

vinnu við leiðsagnarnám verður háttað í skólanum. Jafnframt er hlutverk stýrihópsins að leiða faglega 

samræðu á fagfundum um leiðsagnarnám og vera öðrum kennurum innan handar við 

leiðsagnarnámið. 

 

10.4 LÆSI 

Í Austurbæjarskóla er unnið að því að efla árangur nemenda í lestri og ritun eftir fjölbreyttum 

leiðum s.s. PALS og 6+1 vídd ritunar. Lesferill er lagður fyrir í öllum árgöngum þrisvar sinnum á ári í 

september, janúar og maí. Nemendum sem ekki ná viðmiði býðst að taka hraðlestrarnámskeið og er 

það samstarfsverkefni við heimilin. Starfsmenn á skólabókasafni leggja sig fram um að nemendum 

standi til boða fjölbreytt lesefni, leiðbeina nemendum um val á lesefni og aðstoða kennara á 

margvíslegan hátt m.a. við val á bókum sem gott er að lesa í nestistímum fyrir nemendur. 
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10.5 ÁFALLARÁÐ 

Teymið hefur umsjón með endurskoðun áætlunar sem lýtur að því að undirbúa viðbrögð við áföllum. 

Í teyminu sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, skólahjúkrunarfræðingur og námsráðgjafi auk þess 

sem kallað er eftir áliti sérfræðinga þegar það á við. 
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11. SKÓLAREGLUR OG VIÐURLÖG. SKÓLASÓKNARFERILL 
 

11.1 SKÓLAREGLUR 
Skólareglur Austurbæjarskóla eru byggðar á reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011 en í 9. grein segir: „Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna 

umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð, 

réttindi og skyldur. Í reglunum skal koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum á þeim“. 

Samskipti í Austurbæjarskóla grundvallast á gagnkvæmri virðingu, jákvæðni, kurteisi og tillitssemi. 

11.1.1 SAMSKIPTI OG HÁTTSEMI  
Nemendur skulu ávallt koma fram af prúðmennsku og háttvísi í skólanum og þar sem þeir eru á 

vegum skólans. Nemendum ber að fara að fyrirmælum skólastjórnenda, kennara og annarra 

starfsmanna skólans. Hegðun sem veldur truflun og kemur í veg fyrir að hver og einn nemandi geti 

nýtt sér kennslustundir til fulls er óleyfileg. Ofbeldi í hvaða mynd sem er, er stranglega bannað. 

Nemendur fari úr yfirhöfnum í kennslustund, hengi þær á snaga, í skáp eða á stólbak. Skófatnaði er 

raðað framan við kennslustofur.  

Á skólalóð skulu nemendur sýna aðgæslu og tillitssemi. Nemendur í 1. – 7. bekk eru úti í frímínútum 

og er þeim óheimilt að fara út af skólalóð. Notkun hjóla, hlaupahjóla, hjólabretta, línu- og/eða 

hjólaskauta og hjólaskóa er bönnuð á skólalóðinni og í skólanum. 

11.1.2 STUNDVÍSI OG ÁSTUNDUN NÁMS  
Nemendur skulu mæta stundvíslega og með viðeigandi námsgögn. Tilkynna þarf veikindi og önnur 

forföll nemenda á skrifstofu skólans, eða í gegnum Mentor eins fljótt og verða má. Mikilvægt er að 

foreldrar tilkynni forföll vegna veikinda daglega. Ef forföll eru ekki tilkynnt samdægurs af 

forráðamanni nemanda er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða. Umsjónarkennari getur veitt 

nemanda leyfi í einn dag en lengri leyfi þarf að sækja um á þar til gerðum eyðublöðum sem nálgast 

má á skrifstofu. 

 

11.1.3 HOLLUSTA OG HEILBRIGÐAR LÍFSVENJUR  
Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og leggur áherslu á að nemendur neyti hollrar og næringarríkrar 

fæðu.  Neysla gosdrykkja, orkudrykkja og sælgætis er óheimil nema við sérstök tilefni. Reykingar, 

rafrettur og notkun áfengis, tóbaks og fíkniefna er stranglega bönnuð í skólanum, á skólalóð, í 

nágrenni skólans og alls staðar þar sem nemendur eru á vegum skólans.  

Notkun síma, myndavéla og hvers kyns snjalltækja er bönnuð í kennslustundum á bókasafni í matsal 

og í búningsherbergjum íþróttasalar og sundlaugar. Mynd- og hljóðupptökur eru óheimilar í 

skólahúsnæði og á skólalóð Austurbæjarskóla nema með leyfi starfsmanna. 
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11.1.4 UMGENGNI OG EIGNASPJÖLL  
Nemendur skulu temja sér góða umgengni innandyra og á skólalóð og bera virðingu fyrir eignum 

skólans og annarra. Óheimilt er að koma með eldfæri og hvers kyns hluti sem geta valdið skaða s.s. 

hnífa, skrúfjárn o.s.frv. Valdi nemendur tjóni á eigum skólans eða annarra s.s. á tækjum, húsbúnaði 

og bókum geta forráðamenn átt von á að þurfa að bæta tjónið.  

Skólinn ber hvorki ábyrgð á persónulegum munum né fjármunum nemenda. 

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjóra vegna alvarlegra brota á skólareglum er það ákvörðun 

skólastjórnar í samráði við umsjónarkennara hvort viðkomandi nemandi fær heimild til þátttöku í 

ferð á vegum skólans. Fari nemandi af einhverri ástæðu ekki með í skipulagðar vettvangs- eða 

nemendaferðir er honum ætlað að mæta í skólann til annars skólastarfs. Gerist nemandi sekur um 

brot á skólareglum eða landslögum þar sem hann er á vegum skólans verður hann sendur heim á 

kostnað forráðamanna sinna. 

 

11.1.5 REGLUR UM TÖLVU- OG FARSÍMANOTKUN Í SKÓLA 
Nemendum er óheimilt að hafa kveikt á GSM-símum, Ipod, Mp3 spilurum eða öðrum búnaði í 

kennslustundum og á fræðslufundum. Misnotkun varðar afnotamissi um lengri eða skemmri tíma. 

Skólinn tekur ekki ábyrgð á dýrum tækjum sem hverfa.  
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11.2 VIÐURLÖG VIÐ BROTUM Á SKÓLAREGLUM 
Unnið er með óæskilega hegðun nemenda í samvinnu við nemendur og forráðamenn þeirra. Með 

agabrot verður farið samkvæmt vinnureglum skólans, reglugerð um agabrot og skólareglum og 

verklagsreglum Reykjavíkurborgar. Málsatvik viðkomandi nemanda eru skráð í 

nemendabókhaldskerfi skólans. 

1.stigs agabrot 

Til 1. stigs agabrota telst: 

• þras/ögrun/rifrildi 

• truflar athafnir/leiki/vinnu annarra 

• gengur illa um 

• pot/hrindingar/árekstrar 

Umsjónarkennari/kennari/starfsmaður, sem verður vitni að atburðinum, tekur nemandann til hliðar 

og ræðir alvarlega við hann. Nemanda skal gefinn kostur á að tjá sig um málið. Nemanda er leiðbeint 

og lögð áhersla á að hann átti sig á ábyrgð sinni, skilji í hverju brot hans fólst og viti hvernig hann á að 

bregðast við næst. Lögð er áhersla á að kennari/starfsmaður hvetji nemanda til að bæta sig og hrósi 

honum fyrir samvinnu.  

 

2. stigs agabrot  

Til 2. stigs agabrota telst: 

• særandi/niðrandi orðbragð/hæðni 

• óhlýðni/neitar að fylgja fyrirmælum 

• ósannsögli/svik/svindl 

• áreiti/hrekkir/stríðni 

• annað (s.s nemandi gengur út úr tíma) 

Sá umsjónarkennari eða kennari (kenni hann nemandanum), sem verður vitni að agabrotinu hefur 

samband við foreldra og óskar eftir samstarfi við að aðstoða og styðja nemandann. Nemanda skal 

gefinn kostur á að tjá sig um málið. Atburðurinn er skráður af kennara sem verður vitni að agabrotinu 

í dagbók nemandans í Mentor og tilkynnir hann umsjónarkennara um málið. 
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Verði starfsmenn/kennarar (sem ekki kenna nemandanum) vitni að 2. stigs agabroti koma þeir 

upplýsingum um það til umsjónarkennara nemandans. Umsjónarkennari tekur við málinu, hefur 

samband við foreldra og óskar eftir samstarfi við að aðstoða og styðja nemandann. Nemanda skal 

gefinn kostur á að tjá sig um málið. Atburðurinn er skráður af umsjónarkennara í dagbók nemandans 

í Mentor. 

Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis hringir kennari heim til nemandans, gerir grein fyrir 

brotthvarfinu og óskar eftir samstarfi við heimilið um að veita nemandanum tiltal. 

 

3. stigs agabrot  

Til 3. stigs agabrota telst: 

• ofbeldi/slagsmál/ógnandi hegðun 

• skemmdarverk 

• þjófnaður 

• annað (s.s vopn, eldfæri, reykingar og fíkniefni) 

Nemandi er tekinn úr aðstæðum. Umsjónarkennari eða skólastjórnandi hefur strax samband við 

heimili geranda og óskar eftir að nemandinn verði sóttur eða heimilið taki á móti nemandanum. 

Einnig hefur skólastjórnandi samband við heimili þolanda. Ólögleg hegðun er tilkynnt lögreglu. 

Atburðurinn er skráður í dagbók nemandans í Mentor. Meginreglan er sú að boðað er til fundar með 

foreldrum, nemanda, umsjónarkennara og skólastjórnanda áður en nemandinn fær að koma aftur í 

skólann. 

Við úrvinnslu agamála er hægt að kalla til ýmsa aðila t.d. námsráðgjafa, sérkennara, hjúkrunarfræðing 

o.fl. Einnig er hægt að vísa málum til nemendaverndarráðs og lausnateymis. Ef mál nemanda þróast 

þannig að kennarar, foreldrar og stjórnendur í Austurbæjarskóla finna ekki leið til úrbóta vegna 

agabrota hans getur þurft að vísa málinu til Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar- og Hlíða, 

fræðsluyfirvalda í Reykjavík og/eða barnaverndaryfirvalda þegar það á við. 

 

11.3 VIÐURLÖG VIÐ HEGÐUNARFRÁVIKUM OG ALVARLEGUM BROTUM 
Gerist nemandi sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum er heimilt að vísa honum 

tímabundið úr skóla meðan leitað er lausna á máli hans. Hið sama á við ef nemandinn virðir fyrirmæli 

æðstu stjórnenda skólans, þ.e. skólastjóra og aðstoðarskólastjóra, að vettugi. Við vinnslu slíkra mála 

er farið að verklagsreglum Reykjavíkurborgar sem fjalla um viðbrögð við hegðunar- og 

samskiptavanda, skólasóknar- og ástundunarvanda og viðbrögð við lögbrotum og alvarlegum brotum 

nemenda á skólareglum. „Ef allt um þrýtur og brot nemenda eru mjög alvarleg s.s. ef hann veldur 
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öðrum skaða eða eignatjóni, er heimilt að víkja honum ótímabundið úr skóla. Það skal þó ekki gert 

fyrr en allar aðrar leiðir hafa verið reyndar“ (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum 1040/2011).  

Starfsmönnum skóla er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva nemandann og 

koma í veg fyrir að hann valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Í tilvikum sem þessum skal 

ávallt greina forráðamönnum tafarlaust frá málavöxtum. 

 

11.4 SKÓLABRAGUR OG STEFNA GEGN OFBELDI 
Fyrsta meginmarkmið skólans er að öllum líði vel þar. Við sýnum hvert öðru virðingu, vinsemd og 

hlýju. Við höfnum einelti, fordómum og ofbeldi, hvort sem er í orðum eða gjörðum. Komi þau mál 

upp fara þau strax í ákveðinn farveg. Skólinn er þátttakandi í og vinnur samkvæmt Olveusáætluninni 

gegn einelti. Í henni felst virk samvinna heimilis og skóla í forvörnum og viðbrögðum gegn einelti ef 

það kemur upp. Nemendur og foreldrar eru hvattir til að láta kennara strax vita, ef grunur vaknar um 

einelti. Umsjónarkennari rannsakar málið strax í samvinnu við eineltisteymi. Líðan nemenda er 

könnuð með reglubundnum hætti 

 

11.5 FERLI VARÐANDI STUÐNING VIÐ NEMENDUR SEM VERÐA FYRIR OFBELDI 
Verði nemandi fyrir ofbeldi skal þolanda tryggt öryggi eftir því sem kostur er og í samvinnu við 

foreldra skapað öryggisnet sem hindrar að ofbeldið haldi áfram. Það felst í því að starfsfólk og 

kennarar sem að nemandanum koma fylgjast með samskiptum gerenda og þolanda eins og kostur er. 

Einnig býðst þolanda að fara í regluleg viðtöl hjá námsráðgjafa. Auk þess eru foreldrar kallaðir til 

samstarfs um að fylgjast með líðan og láta strax vita ef eitthvað ber út af. Umsjónarkennari skal vera 

ábyrgur fyrir því að fylgst sé með þolanda með því að kalla reglulega eftir upplýsingum. 

 

11.6 FERLI VARÐANDI STUÐNING VIÐ NEMENDUR SEM BEITA OFBELDI 
Beiti nemandi ofbeldi er unnið með málið samkvæmt skólareglum (sjá hér að ofan). Ævinlega er 

unnið í nánu samstarfi við foreldra. Ef ofbeldið hættir ekki þrátt fyrir viðtöl við stjórnendur, kennara 

og námsráðgjafa er óskað eftir aðstoð frá þjónustumiðstöð. Gagnist ekki þær bjargir sem 

þjónustumiðstöð hefur að bjóða skal foreldrum kynnt námsúrræði Brúarsels og Brúarskóla. 

 

11.7 ÞJÓNUSTA VIÐ GRUNNSKÓLANEMENDUR MEÐ FJÖLÞÆTTAN VANDA 
Nemendaverndarráð vinnur með mál nemenda með fjölþættan vanda bæði með starfsfólki skólans 

og fagaðilum utan skóla. Sérkennarar í námsverum og nýbúadeild, námsráðgjafi, þroskaþjálfi, 
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atferlisfræðingur, hjúkrunarfræðingur, eineltisteymi o.fl. sem tilheyra stoðþjónustu skólans koma að 

málum þar sem við á. 

 

11.8 BEKKJARREGLUR OG UMSJÓNARMENN 
Skólareglur eru sýnilegar víða í skólanum og minnt á þær eftir þörfum.  

Auk þess semja nemendur, í samvinnu við umsjónarkennara, bekkjarreglur fyrir sína stofu. Þar er oft 

nánar kveðið á um umgengni, meðferð námsgagna, hegðun og samskiptahætti. Nemendur skiptast á 

að hafa umsjón með stofunni sinni og aðstoða kennarann. 

  

11.9 SKÓLASÓKNARFERILL AUSTURBÆJARSKÓLA 
Nemendur fá einkunn fyrir skólasókn sem gildir fyrir allt skólaárið. Allir nemendur byrja með 

einkunnina 10. Skólasóknareinkunn er sýnileg í Mentor. Umsjónarkennari sendir foreldrum vikulega 

upplýsingar í gegnum Mentor, um stöðu skólasóknar. 

Komi nemandi í kennslustund eftir að kennsla hefst fær hann eitt fjarvistarstig. Fyrir óheimila fjarvist 

fær nemandi tvö fjarvistarstig. 
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11.9.1 VIÐBRÖGÐ VEGNA ÓFULLNÆGJANDI SKÓLASÓKNAR 
Skólasóknarferill Austurbæjarskóla tekur mið af verkferli fyrir skólasóknarkerfi grunnskóla 

Reykjavíkur sem samþykktur var í Skóla-og frístundaráði Reykjavíkurborgar þann 12. nóvember 2019.  

 

ÞREP 1 (10 fjarvistarstig) 
Umsjónarkennari ræðir við nemanda en foreldri ef nemandi er á yngsta stigi. Skráð í 

Mentor að viðtal hafi farið fram og birt foreldri. 

 

 

ÞREP 2 (15 fjarvistarstig) 
Umsjónarkennari hringir í foreldri, upplýsir um stöðu skólasóknar og leitar eftir samstarfi 

við heimilið. Skráir í Mentor að fundur hafi farið fram. 

 

 

ÞREP 3 (20 fjarvistarstig) 
Fundur með umsjónarkennara, nemanda, foreldrum og skólastjórnanda eða fulltrúa hans. 

Skráð í Mentor að fundur hafi farið fram. 

 

 

ÞREP 4 (30 fjarvistarstig) 
Fundur með umsjónarkennara, nemanda, foreldrum og skólastjórnanda eða fulltrúa hans 

og fulltrúa þjónustumiðstöðvar. Skráð í Mentor að fundur hafi farið fram. 

 

 

ÞREP 5 (50 fjarvistarstig) 
Málið tekið fyrir í nemendaverndarráði. Skólastjóri fyrir hönd nemendaverndarráðs 

tilkynnir skólasókn nemandans til Barnaverndar Reykjavíkur. Barnavernd boðar til 

tilkynningafundar.Málið unnið samkvæmt verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og 

velferðarsviðs um ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan 

vanda. 
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11.9.2 SKÓLASÓKNARKERFI 1. – 10. BEKK FYRIR GRUNNSKÓLA REYKJAVÍKUR 
Verkferill vegna veikinda og leyfisdaga samþykktur í Skóla-og frístundaráði í nóvember 2019. 

ÞREP 1 (5 veikinda- og/eða leyfisdagar) 
Umsjónarkennari hefur samband við foreldra. 

 
 
 
 

 

ÞREP 2 (10 veikinda- og/eða leyfisdagar) 
Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra til fundar ásamt skólastjórnanda/fulltrúa 

hans. 
 
 
 

 

ÞREP 3 (15 veikinda- og/eða leyfisdagar) 
Umsjónarkennari tilkynnir stöðuna til skólastjóra sem tekur erindið upp í 

nemendaverndarráði ef þörf þykir. Ef 80% eða meira af þessum forfalladögum eru vegna 
veikinda getur nemendaverndarráð tekið ákvörðun um að fela fulltrúa skólaheilsugæslu 

að hafa samband við foreldra. 
 

 

ÞREP 4 (20 veikinda- og/eða leyfisdagar)  
Málið tekið upp í nemendaverndarráði sem getur tekið ákvörðun um að 

skólastjórnandi/fulltrúi boði foreldra til fundar ásamt umsjónarkennara og fulltrúa 
skólaþjónustu (viðbragðsteymi skólaþjónustu). 

 
 

 

ÞREP 4 (30 veikinda- og/eða leyfisdagar) 
Nemendaverndarráð skólans tilkynnir til Barnaverndar Reykjavíkur. Málið unnið 

samkvæmt verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs um ábyrgð og 
skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda. 
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12. SAMSKIPTI FORELDRA OG KENNARA OG REGLUR UM MENTOR 
 
Góð samskipti eru mikilvæg Þegar litið er til niðurstaðna rannsókna á áhrifum foreldra á nám og líðan 
barna þeirra í skólanum kemur í ljós að enginn einn einstakur þáttur hefur eins mikil áhrif á 
námsárangur og líðan nemenda og foreldrar þeirra (Desforges, 2002). Hattie (2009) telur að rekja 
megi 70% af námsárangri nemenda til þátta utan skólans, ekki síst til heimilanna, og því hafa 
fræðimenn undirstrikað að eitt mikilvægasta viðfangsefni kennara sé að finna leiðir til að gefa 
foreldrum hlutdeild í námi barna sinna, á þeirra forsendum. Áherslurnar á samstarfið eru augljósar í 
lögum um grunnskóla (2008) og aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar er litið á foreldra sem 
samstarfsmenn um hvert einstakt barn, nemendahópinn og skólann sem heild. Þetta undirstrikar 
mikilvægi þess að mótaður sé skýr og skilvirkur farvegur fyrir samskipti foreldra og kennara þar sem 
velferð nemenda er höfð að leiðarljósi um leið og þess er gætt að samskiptin hafi ekki truflandi áhrif á 
nám og kennslu.  
 
Hafa þarf í huga að enda þótt reglur séu mikilvægar og eigi almennt við þá þarf alltaf að vera nægur 
sveigjanleiki fyrir hendi til hægt sé að mæta ólíkum þörfum allra fjölskyldna, hvort sem það er 
tímabundið eða ekki. Um slík frávik má semja sérstaklega.  
 

12.1 VIÐMIÐ UM SAMSKIPTI FORELDRA OG STARFSFÓLKS SKÓLANS  
Hver og einn skóli setur sér reglur um samskipti foreldra og starfsfólks skólans. Samskiptareglurnar 
eru hluti af samstarfsáætlun foreldra og skóla. Bestur árangur næst þegar sem flestir telja sig eiga 
hlutdeild í reglunum og því er mælt með því að þær séu unnar í góðu samstarfi skólasamfélagsins og 
með aðkomu skólaráðs.  
 

12.1.1 TÖLVUPÓSTUR: 
• Lögð er áhersla á að kennarar fái vinnufrið í kennslustundum og þurfi ekki að opna tölvupóst 

né svara farsíma. 

• Tölvupóstar eru eingöngu notaðir til að senda upplýsingar eða spyrjast fyrir um hagnýt mál. 
Aldrei ætti að nota tölvupósta til að ræða viðkvæm, persónuleg mál.  

• Hver og einn kennari ákveður sjálfur hvort hann tekur á móti vinnupósti í farsíma sinn. 

• Foreldrar geta ekki treyst því að tölvupóstur sem þeir senda kennara verði lesinn samdægurs 
og því er betra ef erindið er brýnt að hringja á skrifstofu skólans. 

• Kennarar geta sett samræmda sjálfvirka svörun á tölvupósta. Dæmi: Erindi þínu verður svarað 
eins fljótt og unnt er, í síðasta lagi innan tveggja virkra daga. Þoli erindið ekki bið vinsamlega 
snúið ykkur til skólaritara eða skólastjórnenda  s. 4117200.  

 

12.1.2 FACEBOOK OG AÐRIR SAMSKIPTAMIÐLAR  
• Innan skólans gilda samræmdar siðareglur um samskipti við foreldra á samfélagsmiðlum, t.d. 

varðandi vináttu starfsmanna skólans og foreldra og/eða nemenda. Almenna reglan er sú að 
starfsmenn skólans og foreldrar og/eða nemendur eru ekki vinir á Facebook. 
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• Kennarar skólans stofna ekki sérstakan Facebook hóp eða aðra sambærilega samskiptahópa 
fyrir foreldra. Foreldrar geta stofnað slíka síðu og ættu þá að skilgreina í upphafi tilgang 
hópsins/síðunnar, hvað á heima þar og hvað ekki. Dæmi: Tilgangurinn með þessum hóp/síðu 
er að deila hagnýtum upplýsingum um nám og félagsstarf nemendanna í 
bekknum/árganginum. Hér er deilt upplýsingum og fyrirspurnum um heimanám, 
upplýsingum og fyrirspurnum um verkefni sem nemendur eru að vinna með í skólanum m.a. 
ljósmyndum, upplýsingum og fyrirspurnum um kennsluaðferðir. Hér birtast einnig 
upplýsingar frá bekkjarfulltrúum og frá foreldrafélaginu. Undir engum kringumstæðum er hér 
fjallað um málefni einstaklinga, hvorki nemenda, foreldra né starfsmanna skólans. 

• Reglur gilda um hvenær, hvar og hvaða ljósmyndir skólinn birtir af nemendum, sjá: Viðmið 
um myndatökur og myndbirtingar í skóla- og frístundastarfi http://reykjavik.is/vidmid-um-
myndatokur-og-myndbirtingar-i-skola-og-fristundastarfi  
 

12.1.3  SÍMI  
• Skólinn leggur sig fram um að vera farsímalaus skóli í kennslustundum. Kennarar nota þ.a.l. 

almennt ekki farsíma eða taka við skilaboðum í síma meðan á kennslu stendur.  

• Foreldrum gefst kostur á að hafa samband við kennara í tölvupósti eða leggja skilaboð til hans 
á skrifstofu. 

• Ef málið þolir ekki bið er hægt að óska eftir símtali eða fundi með milligöngu ritara.  
 

12.1.4  RITARI 
• Ritari stýrir aðgengi foreldra að kennurum í samræmi við reglur skólans.  

• Foreldrar tilkynna daglega veikindi barna sinna og/eða stutt leyfi til ritara skólans.  
 
 

12.1.5  HEIMSÓKNIR FORELDRA Í SKÓLASTOFUR  
• Árlega eru foreldrar boðaðir til haustfunda þar sem þeir fá kynningu á skólastarfi komandi 

skólaárs. 

• Gestir sem hafa hug á að kynna sér skólastarf í Austurbæjarskóla skulu snúa sér til 
skólastjórnenda. 

• Foreldrar sem eiga börn sem hafa stundað nám í skólanum og óska eftir að börn þeirra fái að 
koma í heimsókn í skólann skulu snúa sér til skólastjóra. 

• Forráðamenn nemenda eru að sjálfsögðu velkomnir í heimsókn í skólann á hefðbundnum 
skóladögum.* Hins vegar er þess  vænst að haft sé samband við umsjónarkennara 
viðkomandi barna daginn áður. 

• Forráðamönnum og öðrum utanaðkomandi einstaklingum sem erindi eiga í skólann af ýmsum 
ástæðum, ber að gera vart við sig á skrifstofu skólans. Heimsóknir til nemenda á skólatíma 
eru háðar leyfi skólastjóra. 

• Þeim utanaðkomandi einstaklingum sem sitja kennslustundir ber að undirrita yfirlýsingu um 
trúnað og þagnarskyldu. 

• Foreldrar geta ekki ætlast til þess að ná tali af kennara þegar kennslu lýkur t.d. þegar þeir eru 
að sækja börn sín. 

* Þetta á ekki við á tímum farsóttar. 

http://reykjavik.is/vidmid-um-myndatokur-og-myndbirtingar-i-skola-og-fristundastarfi
http://reykjavik.is/vidmid-um-myndatokur-og-myndbirtingar-i-skola-og-fristundastarfi


Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 46 

 

 

12.1.6  UPPLÝSINGAGJÖF FRÁ SKÓLANUM  
• Samráðs- og upplýsingafundir eru haldnir í öllum árgöngum í ágúst eða september.  

• Skólinn birtir allar helstu upplýsingar um skólastarfið á heimasíðu sinni m.a. skóladagatal, 
skólanámskrá, starfsáætlun, samstarfsáætlun foreldra og skóla, starfsmannalista, matseðil, 
tómstundatilboð o.fl.  

• Hagnýtar upplýsingar um námsmarkmið, námsmat, heimanám o.fl. eru jafnframt birtar á 
Mentor þar sem þær eru uppfærðar reglulega af umsjónarkennara og öðrum kennurum sem 
kenna nemandanum.  

• Umsjónarkennari sendir foreldrum vikulega helstu upplýsingar um bekkjarstarfið og það sem 
framundan er í bekknum/hópnum (Mentor – fréttir). 

•  Í október og febrúar eru haldnin nemendastýrð foreldrasamtöl með umsjónarkennara, 
foreldrum og nemenda þar sem farið er yfir markmið og stöðu nemandans. Á sama tíma gefst 
einnig tækifæri fyrir nemendur, foreldra og sérgreinakennara að eiga fundi um markmið og 
stöðu nemandans.  

• Frekari upplýsingar eru veittar eftir þörfum á fundum, með tölvupósti, gegnum síma eða á 
samskiptamiðlum.   

• Skólaráð fundar u.m.þ.b. mánaðarlega með skólastjórnendum. 

• Kennara ber að halda foreldrum upplýstum um almennt bekkjarstarf, líðan barns, ástundun, 

framkomu og námsframvindu. Kennara ber að leita samstarf við foreldra og grafast fyrir um 

ástæðu og vinna að úrbótum með foreldrum vegna vanlíðunar barns og eins ef ástundun, 

framkoma og námsframvindu er ábótavant.   

• Umsjónarkennari veitir foreldrum upplýsingar um skólasókn nemenda með vikulegum 

tölvupóstum (Sent frá Mentor). Umsjónarkennari ber ábyrgð á að mál nemenda séu unnin 

skv. skólasóknarferli skólans. 

 

12.2   VINNU- OG UMGENGNISREGLUR SEM TENGJAST NEMENDABÓKHALDI Í MENTOR. 
Meginhlutverk Mentor upplýsingakerfisins er að halda utan um upplýsingar um skólagöngu 

nemenda svo sem mætingar, ástundun, námsframfarir, námsárangur, heimavinnu og hegðun 

og miðla þeim til foreldra. 

 

Foreldrar barna fá tilkynningar í Mentor um starfið í skólanum og/eða viðburði sem skólinn 

stendur fyrir eða er þátttakandi í, sbr. Reglur um auglýsingar í skóla- og frístundastarfi 

(samþykktar 10. september 2013).  

Kennarar eiga að taka manntal í fyrstu kennslustund og skrá daglega mætingar nemenda í Mentor. 

Það stuðlar að virku eftirliti foreldra, umsjónarkennara og stjórnenda. 

1. Umsjónarkennarar skulu fylgjast reglulega með skráningu annarra kennara og skrifstofu í 

Mentor þ.e.a.s. mætingum og dagbókarfærslum. 
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2. Umsjónarkennurum ber að fylgja settu ferli samkvæmt punktafjölda ef skólasókn nemenda er 

ábótavant og afhenda námsráðgjafa afrit af öllum heimsendum bréfum varðandi 

punktastöðu nemenda, sjá nánar skóla- og mætingareglur. 

3. Dagbókarfærslur:  

• Skrá ekki í dagbækur nemenda viðkvæmar persónulegar upplýsingar 
• Skrá ekki í dagbækur upplýsingar um greiningar viðkomandi einstaklinga 
• Mikilvægt að dagbók í Mentor sé upplýsandi; Samskipti vegna nemanda, skráning viðtala, 

almennar upplýsingar um nemendur. Sértækar upplýsingar og ítarlegar skriflegar 
upplýsingar í persónumöppu viðkomandi nemanda með tilv. í Mentor 

• Friðhelgi einstaklinga og réttur til upplýsinga er skýrt skilgreindur í nýjum lögum 
 

4. Skrá skal öll samskipti við heimili svo sem símhringingar, fundi og alla aðra atburði sem 

tengjast nemandanum.  

5. Öll skráning þarf að vera markviss og vönduð, ekki skal nota eigin hugleiðingar og vangaveltur 

um forráðamenn og heimilisaðstæður nemanda. Ekki skal skrá nafn annarra nemenda. 

Nota á starfstitla en ekki nöfn starfsmanna t.d. skólaliði, enskukennari o.s.frv. 

Nemendur og forráðamenn þeirra eiga rétt á að skoða allar dagbókarfærslur og aðra 

persónulega skráningu um nemandann skv. upplýsingalögum.  

Umsjónarkennarar verða að fá afrit af öllum skráningum frá öðrum um sína nemendur. 

6. Nemenda- og foreldrasamskipti. 

• Símhringingar: Tilefni - undirtektir - niðurstaða. 

• Fundir/viðtöl: Hverjir voru viðstaddir - málefni - niðurstaða. 

• Atburðir: Þolendur- gerendur - atburðarás - málalok. 

• Minnispunktar. 
 

7. Umsjónarkennari skal senda vikulega yfirlit um skólasókn nemenda í gegnum Mentor til 

forráðamanna. Þeir forráðamenn sem ekki eru með virkt netfang eiga að fá útprentað yfirlit sent 

heim á tveggja vikna fresti. Miða skal við að yfirlitin verði send forráðamönnum á föstudögum. 

Umsjónarkennarar fylgjast með því að foreldrar séu rétt tengdir við Mentor.  

8. Mikilvægt er að kennarar sem taka á móti nemendum í fyrstu kennslustund hafi samband við 

skrifstofu vegna nemenda sem ekki eru mættir. Umsjónarkennurum er heimilt að veita 

nemendum eins dags leyfi frá skóla og skulu þeir þá færa upplýsingar þess efnis inn í Mentor og 

tilkynna það skrifstofu. Leyfi sem vara eiga lengur en tvo daga skulu foreldrar sækja um til 

skrifstofu.  

9. Athugasemdir foreldra/nemenda vegna skráningar mætinga verða að hafa borist innan tveggja 

vikna. Mikilvægt er að upplýsa foreldra og nemendur um þetta strax í upphafi skólaárs. 
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13. TRÚNAÐAR-OG ÞAGNARSKYLDA 

REGLUR UM MEÐFERÐ TRÚNAÐARUPPLÝSINGA OG ÞAGNARSKYLDU STARFSMANNA 
Hverjum kennara, skólastjórnanda og starfsmanni skóla er skylt að gæta þagmælsku um atriði 

sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

yfirmanns eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi. Starfsmenn skrifa undir 

yfirlýsingu um trúnað í starfi hjá skólastjóra. 

 

13.1  TRÚNAÐAR- OG ÞAGNARSKYLDA GAGNVART NEMENDUM 
• Trúnaðar- og þagnarskyldan nær almennt yfir allar persónulegar upplýsingar um nemendur, 

um hagi þeirra, heilsu, heimilisaðstæður, efnahag fjölskyldunnar og hugsanleg félagsleg 

vandamál. 

• Þagnarskyldan á við, óháð því hvernig kennari eða aðrir innan skólans hafa fengið vitneskju 

um umrætt atvik. Leyndin gildir því óháð því hvort kennara hafi borist málið til eyrna í 

trúnaðarsamtali við foreldra, við þriðja aðila eða frá nemandanum sjálfum í kennslustofu 

þegar hann segir frá því hvernig hann hafi það heima. 

• Skólastarfsmanni er að jafnaði óheimilt að afhenda utanaðkomandi trúnaðarupplýsingar án 

leyfis  nemanda eða forráðamanns ef hann er ólögráða. 

• Ekki er ætlast til að starfsmenn skóla ræði málefni nemanda sín á milli eða skiptist á 

upplýsingum nema slíkt tengist með beinum hætti starfi þeirra og er nauðsynlegt við rækslu 

þess. Þá þarf að velja stað og stund við hæfi. Varað er við að  nota kaffistofu starfsmanna 

og/eða ganga skólans til slíkrar upplýsingamiðlunar þar sem utanaðkomandi aðilar geta heyrt 

starfsmenn ræða trúnaðarupplýsingar. 

• Áður en mál nemanda er tekið upp í nemendaverndarráði þarf að leita samþykkis foreldra. 

• Óheimilt er að veita upplýsingar um vitnisburð einstakra nemenda öðrum en þeim sjálfum og 

forráðamönnum þeirra.  

 

13.2 UPPLÝSINGASKYLDA GAGNVART NEMENDUM OG FORELDRUM 
• Nemendur eiga samkvæmt lögum almennan rétt á því að fá upplýsingar frá skólayfirvöldum 

sem varða þá sjálfa 

• Mikilvægt er að vanda skráningu í dagbók hvers nemanda í Mentor og alls ekki má vera með 

einhverjar vangaveltur um heimilisaðstæður eða annað sem kennari á erfitt með að standa 

við. Fyrst og fremst á að skrá staðreyndir. 



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 50 

 

 

• Forsjárforeldri barns á rétt á að fá allar upplýsingar sem starfsfólk skólans hefur undir 

höndum.  

• Ekki má senda viðkvæmar trúnaðarupplýsingar í tölvupósti. Jafnframt þarf að fara varlega í 

notkun tölvupósts. Í tölvusamskiptum milli kennara og foreldra skal einkum miðla almennum 

upplýsingum. Þegar miðla þarf viðkvæmum upplýsingum sem þarf  kannski að skýra 

sérstaklega er betra að nota símann eða boða foreldra til viðtals.  

• Upplýsingar um nemendur má senda milli skóla þegar skólavist nemanda hefur verið staðfest 

í nýjum skóla og skal þá senda gögnin í ábyrgðarpósti. 

• Í ákveðnum tilvikum getur starfsmaður skóla synjað foreldri um upplýsingar telji hann þær 

geta skaðað barnið. Í slíkum tilfellum skal starfsmaður ávallt ráðfæra sig við skólastjóra. 

 

13.3  TILKYNNINGARSKYLDA TIL BARNAVERNDARYFIRVALDA 
• Ef barn býr við óviðunandi uppeldisskilyrði, verður fyrir áreitni eða ofbeldi eða það stofnar 

heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er starfsfólki skylt að gera barnaverndaryfirvöldum 

viðvart. Það á einnig við grun um vanrækslu. 

• Allar tilkynningar sem sendar eru til barnaverndaryfirvalda í nafni skólans eiga að fara frá 

skólastjórnendum og hefur nemendaverndarráð þá oft fengið málefni viðkomandi nemanda 

til umfjöllunar áður en tilkynning er send. Þó fer það eftir eðli málsins, stundum þarf 

tilkynningin af fá flýtimeðferð. Ef starfsmenn senda tilkynningu til barnaverndaryfirvalda án 

vitundar skólastjórnenda þá gera þeir það í eigin nafni og alls ekki í nafni skólans. 

 

13.4  TRÚNAÐAR- OG ÞAGNARSKYLDA GAGNVART SAMSTARFSFÓLKI OG STJÓRNENDUM 
• Trúnaðar- og þagnarskyldan nær almennt yfir allar persónulegar upplýsingar um 

samstarfsfólk og skólastjórnendur, um hagi þeirra og heilsu, samskipti á vinnustað og 

starfshætti. 

• Baktal eða illt umtal um samstarfsfólk eða skólastjórnendur innan skólans og/eða úti í 

samfélaginu getur skaðað skólastarfið á ýmsan hátt. Slíkt umtal getur t.a.m. leitt til þess að 

foreldrar hafi minni tiltrú á skólanum og orðspor hans skaðast. Það sama á við um stór orð 

eða gífuryrði starfsfólks um nemendur eða félagslegt umhverfi þeirra.  

• Ef skólastarfsmaður er óánægður með eitthvað hjá samstarfsmanni eða skólastjórnanda er 

farsælasta leiðin að snúa sér beint til viðkomandi aðila. Ef samstarfsfólki tekst ekki að leysa úr 

ágreiningi skal leita til skólastjórnenda eða annarra starfsmanna skólans. 
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14. EINELTISÁÆTLUN AUSTURBÆJARSKÓLA – STARFSMENN 
 
Eineltisáætlun Austurbæarskóla grundvallast á Stefnu Reykjavíkurborgar vegna eineltis, 
kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis. Þar segir: 
 

14.1 GILDISSVIÐ OG LEIÐARLJÓS 
Stefna þessi gildir fyrir alla starfsmenn Reykjavíkurborgar, hvort sem vinna þeirra fer fram í húsnæði 
borgarinnar eða annars staðar sem og aðra sem málið geta varðað sbr. reglugerð um aðgerðir gegn 
einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 1009/2015, 3. gr. g lið. 
Jafnframt gildir hún um öll vinnutengd störf s.s. á ráðstefnum, námskeiðum, ferðalögum 
og öðrum félagslegum samkomum sem tengjast vinnustaðnum. Starfsmenn geta orðið fyrir einelti, 
kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi bæði af hálfu samstarfsmanna og þeirra sem 
njóta þjónustu borgarinnar. Reykjavíkurborg líður ekki einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna 
áreitni og ofbeldi á starfsstöðum sínum og skuldbindur sig til að: 

• Tryggja og viðhalda heilbrigðu og öruggu starfsumhverfi fyrir allt starfsfólk. 

• Vinna að forvörnum gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi t.d. 
með fræðslu og vitundarvakningu. 

• Bregðast skjótt við rökstuddum grun um einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 
borgarinnar. 

• Vinna eftir samræmdum verkferlum og viðbragðsáætlun um einelti, kynferðislega áreitni, 
kynbundna áreitni og ofbeldi, á faglegan og óhlutdrægan hátt. 

• Gæta jafnræðis og nærgætni í öllum aðgerðum. 

• Skilgreiningar og birtingarmyndir eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og 
ofbeldis. 

 

14.2 SKILGREINING Á EINELTI 
Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir 
henni verður, svo sem með því að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda 
honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir. (sbr. b. 
liður. 3. gr. reglugerðar nr. 1009/2015). 
 
Almennt gildir að til að hegðun teljist einelti þarf mynstur endurtekinnar, lítilsvirðandi eða 
neikvæðrar hegðunar og þróunar samskipta að vera til staðar og valda vanlíðan hjá þeim sem hún 
beinist að. Um einelti getur verið að ræða hvort sem það er ásetningur geranda eður ei. Einelti getur 
falið í sér misbeitingu valds, óformlegs eða formlegs sem meintur þolandi á erfitt með að verjast. 
Tilfallandi árekstrar eða skoðanaágreiningur er ekki einelti eða áreitni. Fólk er misjafnt og því verður 
ekki hjá því komist að einn getur upplifað það sem móðgun eða ótilhlýðilega háttsemi sem annar 
tekur ekki nærri sér. Þetta verður að hafa í huga þegar einelti eða áreitni er til umfjöllunar. 
Ótilhlýðileg háttsemi sem beinist gegn persónu starfsmanns og virðingu, brýtur gegn almennri 
siðferðiskennd og viðmiðum um hvernig koma skuli fram við einstakling. Slík framkoma getur haft í 
för með sér neikvæð áhrif á einstaklinginn og jafnvel hópa starfsmanna. Meta þarf hvert tilvik og 
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hverjar aðstæður á nákvæman og hlutlausan hátt, á grundvelli fyrirliggjandi staðreynda og 
upplýsinga.  
 
Hafa ber í huga að einelti felur oft í sér marga samverkandi þætti. Einelti getur 
m.a. falist í eftirfarandi ef um endurtekin atvik eru að ræða: 

• Særandi eða móðgandi athugasemdir gagnvart þolanda, fjandskapur, baktal og rógur eða 
útilokun frá félagslegum og faglegum samskiptum. 

• Að niðurlægja þolandann eða gera hann að athlægi. 

• Óþægileg eða illkvittin stríðni gagnvart þolanda. 

• Að starf, hæfni og verk þolandans eru lítilsvirt. 

• Að draga úr ábyrgð og verkefnum þolanda án málefnalegra skýringa. 

• Misnotkun, t.d. með því að neyða þolandann til að sinna endurtekið erindum sem falla ekki 
undir starfsvið hans eða að láta hann hafa of fá eða of mörg verkefni.  

• Niðurlæging eða auðmýking, t.d. vegna aldurs, kynferðis, uppruna, kynhneigðar, litarháttar, 
kynvitundar eða líkamlegs atgerfis. 

• Hundsun, útilokun vinnufélaga, t.d. með því að láta eins og þeir séu ekki á staðnum. 
 
 

14.3 KYNFERÐISLEG ÁREITNI 
Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til 
ógnandi, fjandsamlegrar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið 
orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. (sbr. 4. liður. 2. gr. laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 
rétt kvenna og karla). Almennt gildir um kynferðislega áreitni að hún er í óþökk þess sem fyrir henni 
verður. Upplifun einstaklingsins skiptir meginmáli í þessu sambandi. Í mannréttindastefnu 
borgarinnar kemur einnig fram að kynferðisleg áreitni sé með öllu óheimil á vinnustöðum 
borgarinnar og að litið sé á klám eða klámvæðingu á vinnustað sem mögulega birtingamynd 
kynferðislegrar áreitni. Kynferðisleg áreitni getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg og birtist 
m.a. í eftirfarandi hegðun: 

• Grófur munnsöfnuður. 

• Klámefni sem hengt er upp eða sýnt með öðrum hætti s.s. í tölvu. 

• Óviðeigandi spurningum um kynferðisleg málefni. 

• Snertingu sem er óvelkomin. 

• Óviðeigandi athugasemdum settum fram í máli, á vefnum og/eða í gegnum snjallsíma.  

• Tvíræð og niðurlægjandi tilboð. 
 

14.4 KYNBUNDIN ÁREITNI 
Kynbundin áreitni er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og 
hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru 
ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi (sbr. c. liður. 3. 
gr. reglugerðar nr. 1009/2015). 
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14.5 OFBELDI 
Ofbeldi er hverskyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga 
þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis 
(sbr. e. liður. 3. gr. reglugerðar nr. 1009/2015). 
 

14.6 ÁBYRGÐ OG SKYLDUR STJÓRNENDA 
Stjórnendur bera ábyrgð á því að viðhalda góðu starfsumhverfi sem er laust við einelti. Í lögum nr. 
10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kemur jafnframt fram að atvinnurekendur og 
yfirmenn stofnana skuli gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk þeirra verði fyrir 
áreitni á vinnustað. Ætla má að einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi af hálfu 
yfirmanns geti reynst enn þungbærara en af hálfu annarra vegna ójafnrar stöðu þessara einstaklinga 
á vinnustaðnum. Mikilvægt er þó að hafa í huga að stjórnendur, líkt og aðrir starfsmenn geta orðið 
fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi í starfi. Ef tilkynnt er um meint 
einelti, áreitni, eða ofbeldi af hálfu yfirmanns verður hann eða hún vanhæf til að ákvarða um 
vinnuskilyrði tilkynnanda á meðan á könnun máls stendur og skal næsti yfirmaður taka ákvarðanir er 
varða meintan þolanda eða málinu vísað til starfsmannastjóra/mannauðsstjóra (sbr. 1. og 2. mgr. 22. 
gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Skyldur stjórnenda fela m.a. í sér 
að: 

• Sýna gott fordæmi með faglegu viðmóti sem einkennist af tillitsemi, kurteisi, virðingu, og 
umburðarlyndi. 

• Sýna í orði og athöfn að einelti, áreitni og annað ofbeldi er ekki liðið. 

• Tryggja að allt starfsfólk hafi greiðan aðgang að og sé upplýst um stefnu þessa og 
verklagsreglur. 

• Bregðast skjótt við ef þeir verða varir við óviðeigandi hegðun í skilningi þessarar stefnu, eða 
fá vitneskju um slíkt. 

• Virða rétt allra til réttlátrar málsmeðferðar. 

• Styðja við aðila sem vinna að athugun eða úrlausn mála. 

• Íhlutast og grípa til aðgerða, eftir atvikum á meðan og eftir að málsmeðferð lýkur. 

• Tryggja að allir starfsmenn fái upplýsingar um hvert þeir geti leitað ef þeir upplifa einelti, 
kynferðislega áreitni, kynbundna áreiti og ofbeldi. 

 

14.7 RÉTTINDI, HLUTVERK OG ÁBYRGÐ STARFSFÓLKS 
Ætlast er til að starfsmenn Reykjavíkurborgar framfylgi og styðji framgang stefnunnar með því að: 

• Hegða sér í hvívetna á faglegan hátt, með virðingu fyrir öðrum að leiðarljósi. 

• Taka þátt í hverju því könnunar- og/eða úrlausnarferli sem heyrir undir stefnuna, sé þess 
óskað enda teljist þeir búa yfir mikilvægum upplýsingum er varða málið. 

• Upplýsa þar til bæra aðila um meint einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 
ofbeldi sem hann hefur vitneskju um. Þeir aðilar gætu verið yfirmaður, mannauðsráðgjafi, 
fulltrúi eineltis- og áreitniteymis, fulltrúi stéttarfélags, trúnaðarmaður, öryggistrúnaðarmaður 
eða öryggisvörður. 

• Stuðla að því að stefnunni sé framfylgt. 

• Virða rétt allra til sæmdar og virðingar og gæta trúnaðar um persónuleg mál. 
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14.8 EINELTIS- OG ÁREITNITEYMI SVIÐA REYKJAVÍKURBORGAR 
Á öllum sviðum Reykjavíkurborgar og í miðlægri stjórnsýslu eru starfandi eineltis- og áreitniteymi sem 
skipuð eru þremur til fimm aðilum. Starfsmannastjórar/mannauðsstjórar sviða Reykjavíkurborgar eru 
ábyrgðamenn teymanna og tilnefna fulltrúa í þau. Listi yfir meðlimi eineltis- og áreitniteyma má sjá á 
starfsmannavef Reykjavíkurborgar, undir hverju sviði og undir Mannauður / Einelti og áreitni. 
Hlutverk eineltis- og áreitniteymanna er að: 

• Upplýsa starfsfólk hjá Reykjavíkurborg um stefnu þessa, verkferla og viðbragðsáætlun sem 
unnið er eftir vegna eineltis kynferðislegrar áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi. 

• Upplýsir starfsfólk um úrræði og stuðning sem í boði eru í slíkum málum. 

• Taka á móti og koma tilkynningum um einelti, áreitni og ofbeldi í réttan farveg í samræmi við 
verkferil og viðbragðsáætlun. 

• Tryggja að farið sé eftir upplýsinga- og stjórnsýslulögum og þeim reglum sem eiga við. 

• Leiðbeina stjórnendum um verklag og úrræði ef upp kemur einelti, 

• kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi á starfsstað. 
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15. STARFSVÍSIR. UPPLÝSINGARIT ÆTLAÐ STARFSMÖNNUM SEM 

ERU AÐ HEFJA STÖRF VIÐ AUSTURBÆJARSKÓLA 

15.1 VELKOMIN TIL STARFA  
Austurbæjarskóli er heildstæður grunnskóli og stendur við Barónstíg í Reykjavík. Nemendur eru u.þ.b. 

420 og eru tvær bekkjardeildir í árgangi (nema í einum árgangi).  Í Austurbæjarskóla er leitast við að 

sníða skólastarfið í samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðlað að alhliða þroska og menntun 

hvers og eins.  Í skólanum er litið svo á að menningarlegur fjölbreytileiki auðgi skólastarfið og lögð er 

áhersla á að virðing sé borin fyrir uppruna og menningu einstaklinga. Lögð er áhersla á samvinnu, 

unnið er með styrkleika nemenda og virtur á eigin forsendum og að hæfileikar allra nýtist hópnum. 

Kennarar beita fjölbreyttum kennsluháttum með það að markmiði að nemendur verði virkir í 

kennslustundum og fái notið hæfileika sinna.  

 

15.2 MÓTTAKA NÝRRA STARFSMANNA 
Skólastjóri fundar með nýjum starfsmönnum á fyrstu starfsdögum. Á þeim fundi er afhentur Starfsvísir, 

kynntur er gátlisti vegna móttöku nýrra starfsmanna  og lögð eru drög að þjálfunaráætlun.  

Á fyrstu dögum í starfi er margt að læra, ný verkefni, nýtt fólk og nýjar áskoranir til að takast á við. Til að 

einfalda þér fyrstu skrefin á nýjum vinnustað höfum við útbúið þennan Starfsvísi. Starfsvísirinn er hluti af 

skólanámskrá skólans og inniheldur ýmsar hagnýtar upplýsingar um vinnustaðinn og það umhverfi sem 

við störfum í.  Um aðrar upplýsingar er vísað til Starfsmannahandbókar og Skólahandbókar. Það er 

markmið okkar að starfsfólki líði vel og sé ánægt í vinnu sinni. Því hvetjum við þig til að láta stjórnendur 

vita sé eitthvað sem betur má fara eða ef hægt er að veita þér stuðning í starfi. Að þessu sögðu óskum 

við þér velfarnaðar í nýju starfi og hlökkum til samstarfsins. 

 

15.3 HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR 

15.3.1 OPNUNARTÍMI SKRIFSTOFU 
Opnunartími skrifstofu 7.45-15.00.  

15.3.2 LJÓS OG GLUGGAR 
Skólinn ræstur að stærstum hluta fyrir kl. 16:00 á daginn og því er afar mikilvægt að kennarar, 

stuðningsfulltrúar og aðrir starfsmenn slökkvi ljós og loki gluggum þegar kennslurými eru yfirgefin í 

lok skóladags. Þá er það ágæt regla að loka gluggum og slökkva ljós í tölvustofum eftir hverja 

kennslulotu í stofunni. Í lok dagsins þarf svo að slökkva á öllum tölvum. Jafnframt er mikilvægt í 

sparnaðarskyni að slökkva ljós í skólastofum, bæði í frímínútum og í hádeginu. Sparnaðurinn sem af 

því hlýst er umtalsverður fyrir skólann.  
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15.3.3 GÆSLA Í FRÍMÍNÚTUM 
Afar áríðandi er að gæslufólk gæti þess að vera hreyfanlegt um skólalóðina, sem nær allt í kringum 

skólahúsnæðið. Ekkert svæði á skólalóðinni, þar sem nemendur eru að leik, má vera án eftirlits. Gerir 

það því kröfur um ákveðna verkaskiptingu og samstarf milli gæslufólks. Gæsla verður í risi í 

frímínútum. Gæslumenn á útisvæði klæðast gulum vestum. 

15.3.4 SLYS Á NEMENDUM, SYKURSJÚKIR OG NEMENDUR MEÐ OFNÆMI 
Verði nemandi fyrir slysi á skólatíma skal skrá atvikið á þar til gert eyðublað „slysaskráninginarblað 

fyrir skóla”, það má nálgast á skrifstofu eða í starfsmannahaldbók. Tilkynna ber foreldum um slysið. 

Nemendur sem eru með sykursýki, ofnæmi eða glíma við önnur veikindi verða kynntir fyrir starfsfólki 

auk þess sem kennd verða viðbrögð okkar við veikindum þeirra. 

15.3.5 AÐGENGI 
Allir starfsmenn fá lykla að útidyrum og almennum kennslustofum hjá Helga umsjónarmanni fasteignar. 

Skólinn er opninn nemendum frá kl. 8:00. Stuðningsfulltrúar opna stofur fyrir nemendur 1.-4. bekkja kl. 

8.00.  Hringt er inn kl. 8:20 fyrir nemendur 1.-10. bekk. Allir nemendur ganga inn um aðaldyr í porti eða 

Vitastígsmeginn. Nemendur fara úr skóm og yfirhöfnum fyrir framan stofur. Nemendur í 8.-10. bekk hafa 

aðgang að læstum skápum. Nemendur í unglingadeild eru nokkru fleiri en skáparnir svo mögulegt er að 

samnýta skápa. Lyklar af skápum eru afhentir á skrifstofu. Nemendur á miðstigi hafa allir aðgang að skáp 

til að geyma í skó og yfirhafnir. Fatahengi starfsmanna er við skrifstofu. Engin ábyrgð er tekin á eigum 

sem skildar eru eftir í fatahengi.  

Viðvörunarkerfi er í skólanum og er nauðsynlegt fyrir starfsmenn að kynna sér tímasetningar þar að 

lútandi hjá húsverði.  Athuga ber að á „rauðum dögum“ í almanakinu er viðvörunarkerfið á allan 

sólarhringinn. 

15.3.6 VINNUTÍMI, VEIKINDI, LEYFI OG SLYS 
Samkvæmt kjarasamningi ákvarðar yfirmaður vinnutíma starfsmanns.  Vinnutímafyrirkomulag er tilgreint 

í ráðningarsamningi.  Mikilsvert er að stundvísi sé gætt í öllu starfi skólans.   

Stjórnendur og almennir starfsmenn eiga vinnuskyldu á virkum dögum hvort sem nemendur eru í 

skólanum eða ekki.  Skipulagning þeirrar vinnu er í höndum næsta yfirmanns, sbr. skipurit skólans. 

Veikindi starfsmanna skal tilkynna til skrifstofu fyrir kl.7:50 hvern dag sem veikindi standa yfir nema ef 

um langtíma veikindi sé að ræða en þá ber að skila veikindavottorði.  

Verði starfsmaður fyrir slysi á vinnutíma þarf viðkomandi að tilkynna það skólastjóra sem tilkynnir slysið 

til Vinnueftirlits og Sjúkratrygginga. 

Í langtímaveikindum þarf að skila inn vottorði á mánaða fresti. Eftir langtímaveikindi, þ.e. veikindi í 4 

vikur samfellt mætir starfsmaður í viðtal við trúnaðarlækni sem skólastjóri hefur pantað og fær gefið út  

starfshæfnisvottorð. 
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Óski starfsmaður eftir leyfi um styttri eða lengri tíma skal hann ræða við skólastjórnendur. Starfsmaður 

skal ávallt fylla út eyðublað og skila til skólastjórnenda vegna umbeðins leyfis. Allir sem óska eftir leyfi 

sækja um það skriflega á eyðublaði sem skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri staðfesta með undirritun. 

Aðstoðarskólastjóri og ritari skipuleggja forfallakennslu.  Samkvæmt kjarasamningi er kaffitími í 100% 

stöðu 15 mín. fyrir hádegi og 20 mín. eftir hádegi og telst hann til vinnutíma.  Matartími samkvæmt 

kjarasamningi er hálftími, og telst hann ekki til vinnutíma. Hann getur verið á tímanum 11:30-13:30.  

Starfsmenn skólans sinna gæslustörfum í frímínútum. Gæslan er mest og fjölmennust á skólalóð og 

gæslumenn fá úthlutað ákveðnum tíma. Sérstök vesti, úlpur og kuldagallar eru í fatahengi fyrir þá sem 

eru á útigæslu.   

15.3.7 SKIPULAG HÚSNÆÐIS, MÖTUNEYTI OG FATNAÐUR  
Skrifstofa skólans og stjórnenda er í stjórnunarálmu inni í enda á annari hæð til vinstri þegar komið er inn 

um aðalinngang (til vinstri) í porti. 

Skrifstofa Helga umsjónarmanns fasteignar er á fyrstu hæð.  Hann sér um innkaup á öllum ræstivörum og 

hefur yfirumsjón með húsbúnaði, þrifum og eftirliti með byggingunni. 

Almenn salerni starfsfólks eru staðsett við kaffistofu starfsmanna í húsinu. Salerni eru auk þess á hverri 

hæð fyrir nemendur, í íþróttasal og við sundlaug. 

Kaffistofa starfsmanna er á annarri hæð áður er komið er að stjórnunarálmu. 

Mötuneyti er fyrir starfsmenn á kaffistofu skólans. Ekki er tekið við peningum á kaffistofu en starfsmenn 

geta keypt matarmiða og kaffimiða á skrifstofu. Morgunverður, brauð og álegg er selt frá 9:30-10:40 og 

matur frá 11:10-12:45.  Matur kemur frá mötuneyti nemenda.  Sér ísskápur er á kaffistofu fyrir nesti 

starfsmanna. Reglulega er hreinsað út úr ísskápnum og er starfsmönnum þá gert viðvart áður. Kaffi og te 

er í boði skólans á kaffistofunni.  

Nemendur 1.-7. bekkja mega ekki neyta matar á öðrum stöðum en í matsal skólans nema þegar 

morgunhressing er borðuð í skólastofum.  

Almennt vinnuherbergi og ljósritunaraðstaða með tölvum, prenturum, plöstunarvél og ljósritunarvél 

ásamt öðrum gögnum er á vinnuherbergi kennara. Mikilsvert er að vel sé gengið um svæðið. Plöstin má 

nálgast hjá ritara. Þá er plöstunarvél og útlán á fartölvum til nemenda til notkunar í kennslustundum er á 

bókasafni.  Spjaldtölvur eru hjá stigstjórum til útláns og nokkrar hjá aðstoðarskólastjóra. 

15.3.8 TILKYNNINGAR, TÆKI OG GÖGN 
Tilkynningar og auglýsingar eru á töflu á kaffistofu. Einnig er tölvupóstur mikið notaður til að koma 

skilaboðum til starfsmannna. Eru starfsmenn því beðnir að lesa póstinn sinn daglega.  

Stærri ljósritunarvél er í vinnuherbergi. Fax og skanni eru á skrifstofu og skanni er á bókasafni. Skjávarpar 

eru í nær öllum kennslustofum. 
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Tölvur eru á bókasafni, í námsverum og á vinnuherbergi starfsmanna (Tíunni) þar sem einnig er prentari.  

Prentarar eru víða í kennslustofum og á bókasafni. Allir starfsmenn hafa netfang sem þeir geta notað til 

að nálgast vefpóst sinn. Sérstök aðgangsorð eru inn á allar tölvur skólans og tölvukerfi.   

Starfsfólk getur fengið lánaðar bækur á bókasafni skólans og eru kennarar hvattir til að leita til 

bókasafnsins vegna verkefnavinnu nemenda. Skólasafnið er opið á mánud. og föstud. kl. 8.30-14.30 

(stundum til kl. 16.00 á mánudögum þegar ekki eru bókvals-, innkaupa- og samstarfsfundir), þriðjud. 

og miðvikud. kl. 8.30-16.00 og fimmtud. kl. 8.30-15.00. Á mánudegi til fimmtudags er lokað í 

kaffitímanum 10.20-10.40 og föstudögum er lokað í kaffitímanum kl. 9.40-10. Kennurum er velkomið 

að senda þá nemendur sem ekki mega fara út í frímínútur (yfirleitt að ósk foreldra) á bókasafnið í 

hádeginu en við biðjum um að skrifleg beiðni eða símtal frá kennara fylgi. Að öðru leiti er almenna 

reglan sú að nemendur í 1.-7. bekk eigi að vera úti fyrir eða eftir matinn í hádeginu en nemendum í 

8.-10.bekk er frjálst að vera á bókasafninu – í rólegheitum þegar verið er að kenna þar. 

Umslög, möppur og ýmis ritföng fyrir starfsmenn má fá afhent á skrifstofu skólans.  Í vinnuherbergi sem 

nú er staðsett í stofu 210 (við hlið kaffistofu) er pappír og áhöld til ljósritunar, föndurvinnu og 

bókagerðar.    

Óski starfsmaður eftir að kaupa gögn eða hluti ræðir hann það við skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra 

sem þá gefa út beiðni um innkaup.  Eingöngu þeim tveimur aðilum er heimilt að ákveða kaup á gögnum 

eða hlutum fyrir skólann. Sérgreinakennarar hafa ákveðna fjárveitingu til efniskaupa. Starfsmaður á 

skrifstofu sér um innkaup á  ritföngum fyrir skólann, bókasafnsfræðingur/kennari á bókum, Helgi á 

hreinlætisvörum fyrir skólann og matráður fyrir mötuneyti.   

Aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri sjá um að panta námsbækur. Fjölnota námsbækur nemenda eru 

geymdar á bókasafni eða í námsbókageymslu í risi. Starfsfólk er beðið um að ganga vel um 

bókageymsluna. 

15.3.9 SIÐAREGLUR OG TILKYNNINGARSKYLDA 
Nauðsynlegt er að láta starfsfólk á skrifstofu vita ef farið er út úr húsi til að það geti gefið upplýsingar um 

ferðir viðkomandi.  Einnig er áríðandi að kennarar láti ritara vita af ferðum út fyrir skólalóðina með 

nemendur. 

Starfsmenn skólans hafa undirritað yfirlýsingu Reykjavíkurborgar um trúnað í stafi. Einnig eru starfsmenn 

beðnir um að kynna sér vel skólareglur skólans og verklag er lýtur að skólasókn. 

15.3.10 SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA 
Skólinn sækir sérfræðiþjónustu til þjónustumiðstöðvar hverfisins og skóla-og frístundasviðs. Auk þess 

starfar nemendaráð innan skólans. 

15.3.11 HANDBÆKUR OG ÁÆTLANIR 
Skólanámskrá er aðgengileg á heimasíðu skólans.  Kennsluskrá er uppfærð á fyrstu starfsdögum og er sú 

vinna á ábyrgð viðkomandi kennara.  
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8.-10. bekkur fær lýsingar á valgreinum næsta vetrar að vori og velur fyrir skólalok. Skólastjórnendur 

vinna lýsingar á valinu í samvinnu við kennara og námsráðgjafa.  

Kennsluskrá hverrar námsgreinar er vistuð á heimasíðu. Kennurum er í sjálfsvald sett hvernig þeir kjósa 

að vinna námsáætlanir sem grundvallast á kennsluskránni upp og fyrir hve langan tíma.  

Vikuáætlanir og upplýsingar um heimavinnu nemenda í 1.-10. bekk eru birtar á Mentor. 

Æskilegt er að fá sem oftast skemmtilegar fréttir af skólastarfinu á heimasíðuna. Kennarar eru beðnir að 

semja fréttir sem þeir vilja koma á framfæri og senda til skólastjórnenda. 

15.3.12 TRÚNAÐARMENN 
Trúnaðarmaður starfsmanna í KÍ er Jónína Margrét Jónsdóttir trúnaðarmaður starfsmanna er Halldór 

Sævar Ástvaldsson.  Um hlutverk trúnaðarmanna kennara er fjallað á heimasíðu KÍ. Kjósa skal 

trúnaðarmann á tveggja ára fresti 

Öryggisvörður  er Helgi J. Kristjánsson og fylgist hann með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi sé í 

samræmi við lög og reglur og er skipaður af skólanum. Hann er í samstarfi við öryggistrúnaðarmann sem 

er skipaður frá ári til árs af starfsfólki.  Öryggistrúnaðarmaður skólans er  Jason Ívarsson. 

15.3.13 LAUNAMÁL 
Laun eru greidd fyrsta virka dag hvers mánaðar frá launadeild SFS.  Launaseðill er birtur á svæði 

starfsmanns í heimabanka.  Nánari upplýsingar má finna í kjarasamningi viðkomandi starfsstéttar. 

Spurningar vegna launagreiðslna, þ.e. ef starfsmaður telur sig t.d. hafa fengið rangt útborgað, skal beina 

til Ólafar Ingimundardóttur og/eða skólastjóra.   

15.3.14 TÖLVUR, VIÐHALD OG HÚSNÆÐI 
Vanti starfsmann aðstoð með tölvur eða annað er snýr að tölvubúnaði innanhúss skal leita aðstoðar í 

þjónustusíma UTD 1900.  

Helgi hefur umsjón með öllu sem snertir viðhald húsnæðisins.  Einnig sér hann um að skipuleggja störf 

skólaliða í ræstingu, íþróttahúsi og á göngum.   

Skólastjórnendur árétta við starfsmenn að ekki er við hæfi að starfsmenn eigi nemendur að tölvuvinum 

(Facebook). Minnt er á að Facebook er ekki ætlað börnum yngri en 13 ára. 

15.3.15 TÆKI VEGNA KENNSLU OG ÖRYGGISMÁL 
Kóði er á flestum símum innanhúss til að hringja út úr húsinu. Hægt er að fá hann hjá skrifstofu.  Afar 

nauðsynlegt er að allir gæti þess að slökkva ljós, loka gluggum og læsa hurðum í lok vinnudags. 

15.3.16 FUNDIR 
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Fundir eru haldnir samkvæmt því sem fram kemur á innanhúss skóladagatali. Dagatalið hangir á 

kaffistofu starfsmanna, er að finna á sameign og í starfsmannahandbók.  Fundaherbergi skólans heitir 

Austurbær og er á 2 hæð í vesturálmu – stofa 203. 

15.3.17 STARFSMANNASAMTÖL 
Starfsmannasamtöl eru árlega. Næsti yfirmaður/stjórnandi tekur starfsmannasamtalið.  Markmið 

starfsmannasamtalsins er að tryggja að kröfur og væntingar yfirmanna og starfsmanna séu ljósar og að 

samráð sé haft um umbætur þar sem þeirra er þörf. Einnig er rætt við starfsfólk um hugsanleg breytingu, 

t.d. breytingu á vinnuframlagi eða kennara að kenna öðrum árgangi næsta vetur. 

15.3.18 FÉLAGSSTARF 
Starfsmannafélag er starfrækt í skólanum og er stjórn þess kosin á starfsmannafundi. Starfsmenn greiða 

ákveðna upphæð til félagsins sem ákveðin er að hausti og sér starfsmannafélagið m.a. um skipulagningu 

á viðburðum yfir veturinn. 

Skóla-og frístundasvið styrkir starfsmenn um kr. 16.000 á ári til líkamsræktar, gegn framvísun kvittunar 

með áritun skólastjóra.   Styrkurinn er framtalsskyldur til skatts. Allt starfsfólk Reykjavíkurborgar á rétt á 

sundkorti og menningarkorti sem veitir frían aðgang að söfnum í eigu hennar. 

 

15.4 SKILGREININGAR Á HUGTÖKUM – FYLGISKJAL MEÐ STARFSVÍSI 
Heimild: Starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík 2005 

15.4.1 AÐALNÁMSKRÁ 

Aðalnámskrá byggir á lögum um grunnskóla og hefur reglugerðarígildi. Hún skilgreinir og lýsir 

sameiginlegum námsmarkmiðum sem grunnskólum ber að stefna að og segir til um þann 

lágmarkstíma sem skólum ber að bjóða nemendum í einstökum námsgreinum og námssviðum 

(Aðalnámskrá, 1999, s. 8). 

Aðalnámskráin myndar rammann utan um inntak námsins. Á grunni hennar og stefnumörkunar 
sveitarfélagsins gera skólar starfsáætlanir sínar eða skólanámskrár. Áætlanir kennara um starfið 
byggja á aðalnámskrá og skólanámskrá. Áætlanir einstakra nemenda um nám sitt eru útfærsla á námi  
hvers og eins út frá markmiðum námskráa.  Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda 
eigi að geta náð flestum markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Ljóst er þó að einhver hluti 
nemenda ræður vel við fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið 
sérstaklega að þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að skoðast sem hámark eða lágmark 
(Aðalnámskrá, 1999, s. 21). 

 

15.4.2 ÁFALLATEYMI/ÁFALLARÁÐ 
Áfallaráð er verkefnahópur í skóla sem vill vera við öllu búinn varðandi það að hlúa að nemendum og 
starfsfólki sem verður fyrir áföllum og sorg. Meðlimir áfallaráða/áfallateyma geta verið: skólastjórar, 
fulltrúar kennara, ritari skólanna, námsráðgjafi, sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur og prestur. 
Hlutverk áfallaráðs er að meta allar hugsanlegar hættur og vanda sem upp geta komið í skólastarfi, 
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gera viðbragsferla og kynna þá reglulega fyrir öllum starfsmönnum og nemendum skólanna. 
 

15.4.3 ATFERLISGREINING OG ATFERLISÞJÁLFUN 
Atferlisgreining er eitt undirsvið sálfræði. Atferlisgreining er m.a. tækni til að skilja hegðun og 
hlutverk hennar í umhverfinu þ.e. virk tengsl hegðunar og aðstæðna eða afleiðinga. Atferlisgreinandi 
skoðar því hegðun í samhengi við nánasta umhverfi. Nánar til tekið athugar hann áreiti sem fara á 
undan hegðun og þau sem fylgja á eftir. Í kjölfar greiningar er gerð einstaklingsbundin áætlun um 
inngrip sem byggir á námslögmálum, þar sem gerðar eru markvissar breytingar á umhverfi til að bæta 
hegðun. Atferlisþjálfun er þannig kennsla og þjálfun sem byggir á niðurstöðum athugana og áætlana 
atferlisgreinanda. 

Niðurstöður rannsókna síðustu fjóra áratugi hafa endurtekið sýnt gildi atferlisgreiningar í skólastarfi 
þegar takast þarf á við námsvanda, hegðunarvanda, vanlíðan, skort á félagsfærni o.fl. 

 

15.4.4 BEKKJARNÁMSKRÁ 
Bekkjarnámskrá er lýsing skólans/kennarans/kennarahóps á þeirri áætlun sem unnið er að í 
ákveðnum árgangi/árgöngum á ákveðnum tíma í námsgreinum og námssviðum aðalnámskrár og 
einnig hvaða aðferðum er beitt við nám, kennslu og mat. Í bekkjarnámskrám eru einnig upplýsingar 
um hvernig unnið er að því að efla félagsfærni og tengja lífsleikni inn í daglegt starf, vettvangsferðir 
o.þ.h. 

15.4.5 EINELTI 
Einelti er þegar einstaklingur verður aftur og aftur fyrir neikvæðu og óþægilegu áreiti eins eða fleiri 
og viðkomandi á erfitt með að verja sig. Um getur verið að ræða beint einelti með höggum, spörkum, 
blótsyrðum, niðurlægðandi og háðslegum athugasemdum eða hótunum. Það er líka einelti ef stríðni 
er endurtekin og sá sem er strítt hefur sýnt að sér mislíki. Óbeint einelti er ef einhver er útilokaður frá 
félagahópnum, verður fyrir illu umtali eða aðrir koma í veg fyrir að viðkomandi eignist vini (Dan Olweus 

(2003). Einelti meðal barna og unglinga. Ráðleggingar til foreldra). 

15.4.6 EINSTAKLINGSÁÆTLUN 
Formleg áætlun sem nemandi setur sér fyrir ákveðið tímabil í samvinnu við kennara sinn og foreldra. 
Áætlunin nær til þeirra meginmarkmiða sem nemandinn hyggst ná í náminu og þeirra leiða sem hann 
ætlar að fara og byggir á mati á stöðu hans. Áætlunin byggir á markmiðum aðalnámskrár og 
skólanámskrár (Einstaklingsáætlun er ekki einstaklingsnámskrá). 

15.4.7 EINSTAKLINGSMIÐAÐ NÁM OG SAMVINNA NEMENDA 
Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða heils bekkjar. 
Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni 
og verkefni einir sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins byggir á 
einstaklingsáætlun. 

15.4.8 EINSTAKLINGSNÁMSKRÁ 
Er ítarleg áætlun, fyrir fatlaðan nemanda eða nemanda með miklar sérþarfir, sem unnin er af kennara 
í samráði við foreldra og nemandann sjálfan, ef við á. Hún byggir á aðalnámskrá en felur oft í sér 
veruleg frávik frá henni og tekur til markmiða, inntaks, leiða og námsmats fyrir ákveðið tímabil. Hún 
byggir jafnframt á viðmiðum, greinandi prófum og skimunarprófum. 



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 62 

 

 

15.4.9 FÉLAGSAUÐUR 
Félagsauður (social captial) er verðmæti og áhrif þeirra félagstengsla sem einstaklingar mynda í 
fjölskyldum, vinahópum, félagasamtökum, á vinnustöðum o.fl. Hér eru á ferðinni verðmæti eða 
auður vegna þeirra margvíslegu jákvæðu áhrifa sem þau geta haft á velsæld og hagsæld einstaklinga 
sem samfélaga. Litið er á félagsauð sem auðlind samfélaga með sama hætti og efnislegan auð 
(physical capital) og mannauð (human capital). 

15.4.10 FORVARNARÁÆTLUN 
Forvarnaráætlun er tvíþætt: Altæk forvarnaráætlun er stefnumörkun sem nær til alls 
skólasamfélagsins og miðar að því að efla og styrkja einstaklinginn. Hún nær yfir kennslu í lífsleikni, 
siðfræði, samskipti o.fl. Sértæk forvarnaráætlun nær til áætlana um viðbrögð í tengslum við einstök 
mál eða málaflokka. Eineltis-, áfalla- og vímuvarnaráætlanir falla hér undir. 

15.4.10 FJÖLGREINDARKENNINGIN 
Howard Gardner skilgreinir átta greindir: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- 
og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Með 
kenningu sinni vildi Gardner víkka sýnina á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir 
greindarvísitölunnar. Tilgáta Gardners er sú að greind snúist um hæfileika til að leysa þrautir eða 
vandamál annars vegar og hins vegar að hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið 
(Thomas Armstrong (2000). Fjölgreindir í skólastofunni, s. 14). 

15.4.11 FJÖLMENNINGARLEGT SAMFÉLAG 
Samfélag þar sem fjölbreytni í mannlífi og menningu fær að njóta sín og þekking, víðsýni, jafnrétti og 
gagnkvæm virðing einkennir samskipti fólks af ólíkum uppruna. Þeir sem hingað flytjast þurfa að 
aðlagast íslensku samfélagi. Þeir sem fyrir eru þurfa að aðlagast íbúum af mismunandi uppruna. 
Leitast er við að nýta kosti fjölbreytninnar í samfélaginu. 

15.4.12 GRENNDARSAMFÉLAG 
Grenndarsamfélag skóla er annars vegar landfræðilegt, bæði náttúra og manngert umhverfi, og hins 
vegar félagslegt, svo sem fjölskyldur, fyrirtæki, stofnanir, félög, samtök og vinahópar. 
Grenndarsamfélag skóla getur verið skólahverfið, borgarhluti eða öll Reykjavík. 

15.4.13 KENNSLUHÆTTIR 
Skipulag náms og þær aðferðir sem beitt er í námi og kennslu. Skipulag sem kennarinn hefur á 
kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri 
það sem að er keppt (Ingvar Sigurgeirsson (1999). Litróf kennsluaðferðanna). 

15.4.14 MANNAUÐUR 
Hugtakið mannauður (human capital) tekur til menntunar, starfsfærni og starfsreynslu einstaklings. 

15.4.15 MENNINGARAUÐUR 
Hugtakið menningarauður (cultural capital) nær m.a. yfir framkomu, talsmáta og háttalag sem 
einstaklingar bera gjarnan með sér að heiman. 

15.4.16 NÁMSAÐLÖGUN 
Námsaðlögun miðar að því að koma á varanlegu skipulagi þar sem allir nemendur hafa sem jöfnust 
tækifæri til að ná árangri í námi án þess að vera dregnir í dilka eftir þekkingu, færni, skilningi eða 
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námsgetu. Námsaðlögun þýðir að þörfum nemenda sé mætt í almennu bekkjarumhverfi en ekki að 
nemendur séu flokkaðir í hópa eftir námsgetu (Jón B. Hannesson o.fl. (2002). Aukin gæði náms). 

15.4.17 NEMENDAVERNDARRÁÐ 
Nemendaverndarráð starfar í hverjum skóla. Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag 
og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og 
vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. 
Nemendaverndarráð fjallar um sérstök úrræði varðandi einstaka nemendur sem lögð hafa verið fyrir 
ráðið. Ráðið metur hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund umsjónarkennara og 
forráðamenn svo og aðra aðila sem tengjast máli nemandans ef þörf krefur (Reglugerð um 

nemendaverndarráð nr. 388/1996). Í ráðinu sitja að öllu jöfnu skólastjórnandi, deildarstjóri 
sérkennslu/sérkennari, sálfræðingur, námsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur. 

15.4.18 OLWEUSARÁTAKIÐ 
Olweusarverkefnið er áætlun grunnskóla gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Verkefnið er byggt á 
kenningum Dan Olweusar, prófessors í sálarfræði við Háskólann í Bergen. Gert er ráð fyrir að 
Olweusaráætlunin nái til tveggja skólaára. Verkefnið hófst sem samstarfsverkefni 
menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, samtaka kennara og skólastjóra og 
samtakanna Heimilis og skóla og með stuðningi Kennaraháskóla Íslands" 

15.4.19 REKSTRARÁÆTLUN SKÓLA 
Ráðstöfun fjármagnsins er kynnt í rekstraráætlun skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á því að skólinn sé 
innan fjárhagsramma við lok hvers árs. 

15.4.20 SAFNSKÓLI/AÐSKÓLI 
Safnskóli er skóli kallaður ef nemendur koma í hann á unglingastigi úr tveimur eða fleiri yngri barna 
skólum. Aðskóli er skólinn þaðan sem þessir nemendur koma. Hagaskóli er t.d. safnskóli og aðskólar 
hans eru Grandaskóli, Melaskóli og Vesturbæjarskóli. 

15.4.21 STUÐNINGSTEYMI/LAUSNATEYMI/RÁÐGJAFARTEYMI 
Teymið er bekkjarkennurum til aðstoðar vegna mála sem þeir kjósa að vísa þangað. Teymisvinnan 
byggir á hugmyndum um jafningjastuðning og hverjum fundi er stýrt eftir líkani sem stuðlar að 
skilvirkni. Teymið skipa gjarnan stjórnandi sérkennslu, sem stýrir því, og reyndir kennarar. Einnig geta 
námsráðgjafi, skólastjórnandi (skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri), sálfræðingur og stuðningsfulltrúi 
setið fundina, ef við á. (Stefna fræðsluráðs um sérkennslu (2002), s. 11.) 

15.4.22 SÍMENNTUNARÁÆTLUN 
Gerð símenntunaráætlunar er aðferð til að nýta betur þá hæfni sem starfsmenn stofnunar búa yfir. Í 
símenntunaráætlun er fræðsluþörf forgangsraðað miðað við þarfir starfseminnar. Áætlunargerðin á 
að tryggja markvissa þróun á hæfni starfsmanna miðað við framtíðarþarfir starfseminnar og til að 
halda utan um kostnað og fjárhagsáætlun vegna símenntunar. 

15.4.23 SJÁLFSMAT SKÓLA 
Felst í að starfsfólk skóla meti reglulega ákveðna þætti skólastarfsins út frá ákveðnum viðmiðum. Til 
þess eru nýtt ýmiss konar gögn sem fyrir eru í skólanum, niðurstöður kannana o.fl. Í lögum um 
grunnskóla nr. 66/1995 eru ákvæði þess efnis að sérhver skóli skuli innleiða aðferðir til að meta 
skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan 
skólans. 
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15.4.24 SJÁLFSTÆÐI SKÓLA 
Með sjálfstæði skóla er átt við faglegt, fjárhagslegt og stjórnunarlegt sjálfstæði skóla til að útfæra þá 
stefnu sem mörkuð hefur verið af ríki (lög, reglugerðir og aðalnámskrá), sveitarfélagi (almennt um 
sveitarfélagið og málefni grunnskóla) og með kjarasamningum. Skólinn ber ábyrgð á framkvæmd 
ofannefndrar stefnumótunar. Með faglegu sjálfstæði skóla er átt við að skóli móti sjálfur faglegt starf 
sitt og sérstöðu innan ramma laga, þar með taldar reglugerðir og aðalnámskrá, og stefnumörkunar 
borgarinnar. Með fjárhagslegu sjálfstæði er átt við að skóli ráðstafi því fjármagni sem hann fær 
úthlutað við upphaf hvers almanaksárs innan ramma laga, kjarasamninga og stefnumörkunar 
sveitarfélagsins (sjá rekstraráætlun skóla). Með stjórnunarlegu sjálfstæði er átt við að skólar móti 
sjálfir skipulag og stjórnun innan skólans og hafi ráðningu allra starfsmanna í höndum sínum. 

15.4.25 SKIMUNARPRÓF 
Próf sem notuð eru í því skyni að afmarka þann hóp nemenda sem þarfnast aðstoðar á tilteknu 
námssviði eða námsgrein. Almennt er talið árangursríkast að finna nemendur snemma á 
námsferlinum til að unnt sé að bregðast við með sérkennslu eða stuðningi áður en vandinn verður 
meiri. 

15.4.26 SKÓLI ÁN AÐGREININGAR 
Skóli án aðgreiningar er skóli sem er fær um að sinna öllum nemendum sínum, óháð stöðu þeirra. 
Grundvallarregla skóla án aðgreiningar er að öll börn eigi, hvar sem því verður við komið, að læra 
saman, hvað sem líður muni á þeim og hugsanlegum örðugleikum. Nám án aðgreiningar er virkasta 
leiðin til að treysta samstöðu meðal barna með sérþarfir á sviði menntunar og skólafélaga þeirra. 

15.4.27 TVEGGJA KENNARA KERFI 
Tveir kennarar bera sameiginlega ábyrgð á nemendahópi tímabundið eða samkvæmt stundaskrá. Þeir 
skipta með sér verkum með ýmsum hætti. Annar gæti t.d. einkum sinnt nemendum sem þurfa meiri 
stuðning en aðrir. Tilgangur þess er m.a. að komast hjá því að taka nemendur út úr bekk eða vera 
með nemendahópa í sérkennslu. Tveggja kennara kerfi eykur möguleika á sveigjanleika í kennslunni. 

15.4.28 VINNUUMHVERFISTEYMI 
Í vinnuumhverfisteymi grunnskóla sitja almennt 3-9 fulltrúar, allt eftir stærð skóla. Þeir eru fulltrúar 
starfsmanna úr hinum ýmsu starfsstéttum í skólunum. Hlutverk teymisins er að stuðla að bættri líðan 
allra starfsmanna í sínum skóla með því m.a. að hlusta á ábendingar starfsmanna og bregðast við 
þeim, bregðast við álagsþáttum í umhverfinu og hvetja til hollustuhátta. 

15.4.29 ÞEMABUNDIÐ NÁM 
Þemanám er heildstætt viðfangsefni sem oftast felur í sér samþættingu námsgreina, hópvinnu 
nemenda og upplýsingaöflun. Bein reynsla fengin með athugunum og glímu við ákveðin 
úrlausnarefni. Beitt er fjölbreyttum aðferðum við nám og kennslu og skil verkefna (Lilja M. Jónsdóttir 

(1996). Skapandi skólastarf). 

15.4.30 ÞÁTTTÖKUNÁM 
Með þátttökunámi eða þjónustunámi er átt við að nemendur stundi hluta af námi sínu með því að 
vera þátttakendur í ýmiss konar verkefnum, gjarnan með fullorðnu fólki, í grenndarsamfélaginu og 
innan skólans - um leið og þeir láta í té þjónusta við samborgarana. Allt það sem nemendur taka sér 
fyrir hendur í þátttökunámsverkefnum þarf að uppfylla markmið í námskrá, eitt eða fleiri, það er því 
ekki viðbót heldur önnur nálgun að sama marki. Lykilorð í þessu sambandi eru því nám og þjónusta, 
hvort tveggja þarf að eiga sér stað svo um þátttökunám á grunni námskrár sé að ræða. 
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16. GÁTLISTAR OG EYÐUBLÖÐ 

16.1  TEYMISFUNDIR 

Austurbæjarskóli  Teymisfundur  

Fundur vegna:  
Einstaklingsnámskrá:   nei    já - tímabil 
Félagsfærnisögur:        nei    já - tímabil 
Umbunarkerfi:             nei    já - tímabil 

Dags:  

Í teyminu eru:  
 
 

Mættir:  
 
 

 

Efni:  
 
 
 
 

Fundarritari:  

Næsti fundur:  Fundarboðandi:  
 

Umræður:  
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Niðurstöður: 

Aðgerð: 

 

 

 

Ábyrgðaraðili: 

Aðgerð: 

 

 

 

Ábyrgðaraðili: 

Aðgerð:  

 

 

 

Ábyrgðaraðili:  

Undirritaðir samþykkja fundargerð:   

Fyrir hönd skóla     Fyrir hönd nemanda 

__________________________________  ______________________________ 

 

 

 

Fyrir hönd þjónustumiðstöðvar (ef við á)  Fyrir hönd annarra stofnana (ef við á) 

__________________________________  ______________________________ 
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16.2 TILVÍSUN TIL NEMENDAVERNDARRÁÐS AUSTURBÆJARSKÓLA 
 

Nafn nemanda: ___________________________________________  Bekkur: _________ 

Ástæða tilvísunar (skrifið stutta lýsingu á vandanum): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvað hefur nú þegar verið gert til þess að hjálpa nemandanum að yfirvinna erfiðleika sína? Lýstu 

frammistöðu nemandans og viðbrögðum eftir þær aðgerðir. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvaða bakgrunnsupplýsingar liggja fyrir? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hafa aðrir aðilar komið að málinu? 

__________________________________________________________________________________ 

Hafa foreldrar verið upplýstir um stöðu mála? ____________ 

Hafa foreldrar verið upplýsir um að mál nemandans verði tekið upp í ráðinu? _________________ 

Hvers er vænst af nemendaverndarráði? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dagsetning: _______________ Undirskrift tilvísanda: ______________________________________  
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16.3 TÍMABUNDIN UNDANÞÁGA FRÁ SKÓLASÓKN  
 

_____________________________________________________ sækir um undanþágu frá skólasókn 

Nafn forráðamanns 

 

fyrir  __________________________________________  kt. _________________________________ 

            Nafn nemanda  

tímabilið:  ________________________                    Bekkur: __________________________________ 

Ástæða undanþágubeiðninnar er: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Í 8. grein laga um grunnskóla nr. 66 frá 1995 segir: 

,,Sæki forráðamaður skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn er 

skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu í samráði við umsjónarkennara telji hann til þess gildar 

ástæður. Forráðamaður skal þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr 

námi meðan á undanþágu stendur.“ 

Undirritaður forráðamaður hefur kynnt sér og er samþykkur ofangreindum skilyrðum. 

Dags. _______________________    ____________________________________ 

Forráðamaður 

Afgreiðsla skólans: 

Skólinn fellst á undanþágubeiðnina          

Skólinn fellst ekki á undanþágubeiðnina         

 

Dags. _________________    _________________________________ 

Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri 
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 16.4 SLYSASKRÁNINGARBLAÐ FYRIR SKÓLA 
Nafn barns: Nafn skóla 

Fæðingardagur og ár: Kyn: 

Heimilisfang: Dagsetning slyss: 

Sími: Tími slyss: 

Tími frá komu barns í skóla:  

 

Slysstaður 

 Stofa/salur  Gangur  Ferðalag 

 Fataklefi  Íþróttasalur  Annað: 

 Snyrting  Skólalóð/útisvæði   

 Eldhús  Leiktæki/leikfang úti   

 

Slysavaldur/tegund slyss 

 Högg af/við hlut  Eitrun  Fótleggur 

 Bruni  Vélar/eggjárn/tæki  Annað 

 Íþróttir  Umferðaslys   

 Fall/hras  Áverkar frá öðrum   

 

Skaddaður líkamshluti: 

 Höfuð  Hryggsúla  Fótleggur 

 Kviður  Hönd  Annað: 

 Handleggur  Lærleggur   

 Háls  Hné   

 

Meiðsl: 

 Skráma – mar  Tognun  Annað 

 Skurður  Brot   

 Bruni  Klemmdist   

 

Stutt lýsing: 

 

 

 

 

Meðferð hjá:       Dags: __________________________ 

 Starfsmanni  Augnlækni  Undirskrift starfsmanns 

   Slysadeild  Annað   

 Heilsugæslustöð    Undirskrift sjónarvotts 

 Tannlækni     
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16.5   SAMÞYKKISEYÐUBLAÐ VEGNA MYNDATÖKU, MYNDBANDSUPPTÖKU OG BIRTINGAR 

MYNDEFNIS AF BÖRNUM Í AUSTURBÆJARSKÓLA 
 

nafn________________________________kt._____________________________________, 

sem fer með forsjá barnsins 

nafn________________________________kt._____________________________________, 

 
Af og til tökum við myndir og myndskeið af nemendum okkar. Við notum myndefnið til að veita 
foreldrum* og nemendum innsýn í þá starfsemi sem fer fram hjá okkur, auk þess sem alkunna er að 
góðar og skemmtilegar myndir gleðja. Við vistum allt myndefni í ljósmyndabanka okkar og birtum það 
að jafnaði á vefsíðu okkar. Ef taka á myndir og nota í öðrum tilgangi verður óskað eftir samþykki fyrir 
því sérstaklega.  

Til að uppfylla skyldu okkar skv. lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 
þurfum við að afla samþykkis foreldra áður en við tökum og birtum myndir og myndskeið af 
nemendum. Við biðjum þig vinsamlegast um að svara neðangreinum lista, undirrita skjalið og skila til 
okkar. 

1. Heimilt er að taka myndir og myndskeið af barninu í daglegu starfi skólans   ☐ Já  ☐ Nei 

2. Heimilt er að birta myndefni af barninu á vefsíðu skólans     ☐ Já  ☐ Nei 

Skilyrði fyrir myndatöku, myndbandsupptöku og birtingu myndefnis 

1. Við erum ábyrgðaraðili vinnslunnar og munum fylgja gildandi lögum nr. 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga við meðferð myndefnis. 

2. Við munum ekki nota myndefni af barni eftir að það hættir skólagöngu sinni hjá okkur. Að 

skólagöngu lokinni er myndefni afhent Borgarskjalasafni til varðveislu í samræmi við lög nr. 

77/2014 um opinber skjalasöfn. 

3. Við munum ekki tilgreina nafn eða aðrar upplýsingar um þá sem birtast í myndefni þegar við 

notum myndefnið, hvorki á samfélagsmiðlum, heimasíðu eða í kynningarefni sem við gefum 

út nema þegar um sérstakar aðstæður er að ræða. Sem dæmi þá kunnum við að birta nafn 

við mynd ef barnið hefur unnið til sérstakra verðlauna.  

4. Starfsfólk okkar hefur ekki heimild til að taka myndir eða myndskeið af nemendum á tæki í 

einkaeigu. 

5. Um allar myndatökur, myndbandsupptökur og myndbirtingar gildir að gæta ber varúðar, 

nærgætni og siðgæðis. Börn munu aldrei vera sýnd á ögrandi, niðrandi eða óviðeigandi hátt, 

t.d. þannig að þau séu vansæl, í vandræðalegum aðstæðum eða klæðalítil.  

6. Þú getur hvenær sem er afturkallað samþykki sem þegar hefur verið veitt. Afturköllun 

samþykkis hefur ekki áhrif á lögmæti þeirrar myndatöku og myndbirtingu sem fram hefur 

farið fram að þeim tíma.  Ef samþykki hefur ekki verið afturkallað gildir það á meðan 
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viðkomandi barn er skráð í skólann. Hægt er að afturkalla eða breyta samþykki með því að 

fylla aftur út þetta eyðublað. 

7. Fjölmiðlar koma einstaka sinnum til okkar við hin ýmsu tilefni og taka myndir og myndbönd. 
Slíkar heimsóknir eru ávalt háðar leyfi frá stjórnendum og við munum afla sérstaks samþykkis 
frá foreldrum ef það stendur til að birta myndefni af börnum í fjölmiðlum. 

8. Ef til stendur að birta myndefni af börnum í útgefnu kynningarefni um okkur, í fréttabréfum 
og í skólanámskrá munum við afla sérstaks samþykkis frá foreldrum.  

9. Bekkjarmyndir verða eingöngu teknar og birtar að fengnu samþykki frá foreldrum 
 

Þær upplýsingar sem þú veitir okkur hér verða geymdar á öruggum stað og ekki notaðar í neinum 

öðrum tilgangi en til að staðfesta að þú hafir veitt samþykki þitt. 

Ég staðfesti að ég kynnt mér efni þetta og veiti samþykki mitt fyrir því að teknar verði myndir og 

myndskeið af barni mínu í samræmi við listann hér að framan. 

Reykjavík, _______________________________  

 

______________________________________  _____________________________________ 

Undirskrift foreldra 
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16.6 REGLUR UM GESTANEMENDUR 
 

• Óski nemendur sem ekki eru skráðir í Austurbæjarskóla eftir að koma tímabundið í 

heimsókn í skólann er slíkt ávallt háð leyfi skólastjóra 

• Foreldrar skulu sækja um slíkt leyfi skriflega fyrir börn sín 

• Skólastjóri ráðfærir sig við viðkomandi umsjónarkennara áður en ákvörðun um komu 

gestanemanda er tekin  

• Þar sem gestanemandi er ekki skráður nemandi í Austurbæjarskóla er hann á eigin 

ábyrgð og foreldris meðan á heimsókn hans stendur 

• Gestanemandi skal fara að skólareglum 

 

 

Undirritaðir foreldrar hafa kynnt sér reglur um gestanemendur í Austurbæjarskóla og óska 

eftir að barn þeirra fái að koma í skólann sem gestanemandi. 

 

Nafn gestanemanda: ________________________________________________________ 

 

Bekkur: ____________________________________________________________________ 

 

Dagar sem nemandi heimsækir skólann: __________________________________________ 

 

Undirskrift foreldris: ___________________________________________________________ 
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17. BARNAVERND 

17.1 VERKLAGSREGLUR UM TILKYNNINGASKYLDU STARFSMANNA TIL BARNAVERNDAR 
Verklagsreglurnar eru unnar í samstarfi fulltrúa menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Barnaverndar Reykjavíkur og Barnaverndarstofu. Þær varða börn upp að 18 ára 
aldri og ná því til allra starfsmanna leik- og grunnskóla og fyrstu bekkja framhaldsskóla. Markmið 
barnaverndar er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna 
heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Í því felst m.a. skylda til að kanna aðstæður 
barna þegar grunur leikur á að þau búi við ofangreindar aðstæður, veita nauðsynlegan stuðning 
og beita úrræðum til verndar börnunum þegar við á. Hagsmunir barna eiga að vera leiðarljós í 
öllu starfi barnaverndarnefnda og ætíð ber að leita þeirra lausna sem börnum er fyrir bestu.  
 

17.1.1 TILKYNNINGASKYLDA 
Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum “Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa 
vegna hefur afskipti af málefnum barna og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi 
uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega 
hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart. Sérstaklega er leikskólastjórum, 
leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, 
ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og þeim sem 
hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og 
aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að 
aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. Tilkynningarskylda samkvæmt þessari 
grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglum um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta” 
Barnaverndarlög nr. 80/2002 17. gr. Með þessum verklagsreglum er gert ráð fyrir að starfsmenn leik-, 
grunn- og framhaldsskóla meti hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að 
tilkynna eigi um það til barnaverndarnefndar þar sem barnið býr. Tilkynna skal um grun, ekki 
aðeins staðfestar sannanir. Það er síðan barnaverndarnefnd og/eða starfsmenn hennar sem 
meta hvort grunur sé nægilega rökstuddur og taka ákvörðun um frekari könnun í framhaldi af 
því.  
 

17.1.2 UM HVAÐ ER TILKYNNT  
Helstu atriði sem tilkynnt er um varða grun eða vissu um vanrækslu, ofbeldi eða að barn stefni 
heilsu sinni og þroska í hættu. Nánari umfjöllun um þessa flokka er að finna aftast í 
verklagsreglunum. Hafa ber í huga að oft á tíðum er erfitt að tengja vanræksluna eða ofbeldið við 
eitthvert eitt atriði og ljóst er að ekki er unnt að nefna öll þau tilvik eða aðstæður þar sem 
barnaverndaryfirvöld eiga að koma að máli barns. Því þarf ætíð að meta hvert tilvik sjálfstætt.  
 

17.1.3 HVER TILKYNNIR OG HVERNIG  
Hver skóli þarf að hafa ákveðið verklag um hvernig tilkynnt er til barnaverndarnefndar og hver 
gerir það. Fyrirkomulagið sem valið er þarf að vera til þess fallið að tilkynningu sé komið á 
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framfæri eins fljótt og unnt er. Mikilvægt er að þetta verklag sé öllum starfsmönnum skólans 
ljóst. Þannig gæti það verið skólastjóri, skólahjúkrunarfræðingur eða einhver annar starfsmaður 
skólans sem kemur tilkynningunni á framfæri. Gert er ráð fyrir að tilkynnt sé í nafni 
stofnunarinnar og að tilkynningin sé á ábyrgð hennar en ekki einstakra starfsmanna. Stofnunin 
nýtur ekki nafnleyndar sbr. 19. gr. barnaverndarlaganna. Tilkynna skal til barnaverndarnefndar 
þar sem barn býr. Einnig er hægt að ná sambandi við barnaverndarnefnd gegnum síma 112. Þrátt 
fyrir að verklag skólans geri ráð fyrir ákveðnu ferli innan stofnunar getur einstakur starfsmaður 
einnig tilkynnt til barnaverndarnefndar. Tilkynningin er þá frá viðkomandi starfsmanni sem nýtur 
ekki nafnleyndar. Þegar tilkynnt er um vanrækslu eða áhættuhegðun barns er oftast nær um að 
ræða ástand sem hefur varað í lengri tíma og hefur ekki breyst nægjanlega þrátt fyrir ábendingar 
og leiðbeiningar starfsmanna til foreldra. Í þessum tilvikum getur verið heppilegt að tilkynna 
málið til barnaverndarnefndar á fundi þar sem starfsmaður skóla, foreldri og 
barnaverndarstarfsmaður fara yfir málið. Sé það ekki unnt er hægt að tilkynna til 
barnaverndarnefndar skriflega eða símleiðis. Hér þarf að meta aðstæður barnsins, ástæður 
tilkynningar svo og vinnulag skólans og barnaverndarnefndar í hverju tilviki og því getur 
fyrirkomulag við móttöku tilkynninga verið breytilegt milli staða. Ef um er að ræða grun um 
ofbeldi, kynferðislegt eða líkamlegt, er mikilvægt að ræða ekki við barnið um það heldur hafa 
strax samband við barnaverndarnefnd. Það er síðan hlutverk barnaverndarstarfsmanna að 
kanna málið og ræða við barnið eftir þeim reglum sem um það gilda. Tilkynningin þarf að vera 
rökstudd. Oft á tíðum getur verið erfitt að meta hvort um vanrækslu sé að ræða eða ekki og 
stundum getur verið um einhverja tilfinningu að ræða sem mikilvægt er að fá aðstoð við að skilja 
hvers vegna hefur vaknað. Í þessum tilvikum er unnt að hringja í viðkomandi barnaverndarnefnd 
og ræða tilvikið nafnlaust og í framhaldi af því taka ákvörðun um hvort tilkynna eigi um málið eða 
ekki.  
 

17.1.4 SAMSKIPTI VIÐ FORELDRA  
Að jafnaði skal láta foreldra vita af tilkynningunni og gera þeim grein fyrir að starfsmenn skóla 
séu að fylgja lagaskyldu um að tilkynna grun um vanrækslu eða ofbeldi til barnaverndarnefndar. Í 
samtali við foreldra þarf að koma fram að málið snúist um velferð barnsins og stuðning við það 
og fjölskyldu þess fremur en ásökun í þeirra garð og að markmiðið sé að leita lausna og veita 
viðeigandi stuðning.  
 
Þegar grunur hefur vaknað um að barn búi við ofbeldi á heimili sínu, hvort heldur sem er 
líkamlegt eða kynferðislegt skal hafa beint samband við barnaverndarnefnd án þess að upplýsa 
foreldra um það. Ástæðan er sú að búi barn með einhverjum sem beitir ofbeldi getur verið 
hætta á að barnið verði beitt enn meira ofbeldi eða hótunum ef viðkomandi 3  
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veit að tilkynnt hefur verið til barnaverndarnefndar. Í sumum tilvikum sæta þessi mál einnig 
lögreglurannsókn og mikilvægt er að meintur gerandi fái ekki tækifæri til að hafa áhrif á 
framburð barnsins. Komi barn með sýnilega áverka í skóla eða segi frá alvarlegu ofbeldi skal 
samstundis hafa samband við barnaverndarnefnd.  
 

17.1.5 UPPLÝSINGASKYLDA GAGNVART BARNAVERNDARNEFND  
Mikilvægt er fyrir barnaverndarnefndir að eiga greiðan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum 
um börn og foreldra við könnun barnaverndarmáls til að meta aðstæður barnsins. 
Upplýsingaskyldan gildir óháð því hvort viðkomandi stofnun hefur tilkynnt um málið til 
barnaverndarnefndar eða ekki. Þessi ákvæði eru tiltekin í 44. gr. barnaverndarlaganna:  
 
Öllum heilbrigðis- og sjúkrastofnunum, þar með töldum sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmönnum, sérfræðingum sem veita félagslega þjónustu, geðdeildum, 
meðferðardeildum og meðferðarstofnunum fyrir áfengissjúklinga og fíkniefnaneytendur, og 
stofnunum sem veita félagslega þjónustu eða aðstoð, er skylt eftir að barnaverndarnefnd hefur 
tekið ákvörðun um könnun máls að láta nefndinni endurgjaldslaust í té upplýsingar um heilsu 
barns og foreldra þess, þar á meðal upplýsingar um ástand viðkomandi og batahorfur, auk 
annarra upplýsinga sem nefndin telur að skipt geti máli fyrir úrlausn málsins. Með sama hætti er 
öllum stofnunum og öðrum aðilum þar sem barn hefur dvalist eða kemur reglulega, svo sem 
skólum, dagvistarheimilum og félagsmiðstöðvum fyrir börn og unglinga, skylt að láta nefndinni í 
té upplýsingar sem hún telur að skipt geti máli fyrir úrlausn málsins. Þá skulu lögregla og 
sakaskrá ríkisins með sama hætti láta nefndinni í té upplýsingar sem þessar stofnanir búa yfir um 
barn og foreldra þess og varðað geta málið. Upplýsingar samkvæmt þessari grein skal veita svo 
fljótt sem auðið er og eigi síðar en 14 dögum eftir að beiðni berst. Upplýsingaskylda samkvæmt 
þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu einstakra 
starfsstétta” Barnaverndarlög nr. 80/220 44. gr.4  
 

17.1.6 DÆMI UM TILVIK SEM STARFSMENN SKÓLA VERÐA VARIR VIÐ OG RÉTT ER AÐ 

TILKYNNA UM TIL BARNAVERNDARNEFNDA  
Hafa ber í huga að oft á tíðum er það ekki eitthvað eitt tilvik eða atriði sem vekur áhyggjur 
starfsmanns. Um getur verið að ræða fleiri þætti eða ástand og tilfinningu fyrir líðan barns sem 
vekur áhyggjur starfsmanns. Barnaverndarmál eru oft flokkuð á eftirfarandi hátt: Vanræksla, 
andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og að barn stefni heilsu sinni og þroska í 
hættu með eigin hegðun. Mörkin milli hinna ólíku flokka eru stundum óljós og ótal atriði er unnt 
að setja undir hvern flokk. Listann hér að neðan má hafa til hliðsjónar til að hjálpa starfsmanni til 
að glöggva sig á líðan og ástandi barnsins. Mikilvægt er að undirstrika að listinn er ekki tæmandi. 
 

17.1.6.1 Vanræksla 
Vanræksla getur verið bæði andleg og líkamleg og felur í sér að barn fái ekki þá umönnun og 
aðbúnað sem því er nauðsynlegt og sem hefur leitt til skaða á þroska þess eða er líklegt til þess. 
Vanræksla getur hafist strax á fósturstigi.  

• Vanræksla getur falist í því að barn fái ekki líkamlegum þáttum fullnægt vegna sinnuleysis 
foreldra, ekki sé hugað að því að barn fái nauðsynlega heilbrigðisþjónustu o.fl.  
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• Vanrækslan getur varðað umsjón og eftirlit barnsins eins og að það sé skilið eftir eitt og 
eftirlitslaust án þess að hafa til þess aldur eða þroska eða að foreldrar eru ófærir um að 
sinni þörfum barnsins vegna eigin áfengis- eða vímuefnaneyslu.  

 

• Vanræksla getur varðað skólagöngu barns, t.d. að barn komi ítrekað í skólann án 
nauðsynlegra áhalda eða fatnaðar og ábendingar til foreldra um það bera engan árangur.  

 

17.1.6.2 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er oft erfitt að greina en það getur engu að síður haft mjög alvarlegar afleiðingar 
fyrir barnið. Það felur í sér að foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar sýna barninu viðvarandi 
neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar sem eyðileggur eða hindrar þróun jákvæðrar ímyndar 
barnsins.  

• Andlegt ofbeldi getur falist í viðhorfi eða hegðun sem segir að barnið sé einskis vert, 
engum þyki vænt um það eða enginn vilji sjá það.  

 

• Andlegt ofbeldi getur falist í algjöru aðgerðarleysi eins og að sýna barninu engar 
tilfinningar.  
 

17.1.7   VERKLAG AUSTURBÆJARSKÓLA 
Í Austurbæjarskóla er verklag varðandi tilkynningar sem hér segir: 

• Kennari/starfsmaður sem hefur áhyggjur af líðan barns fyllir út „Tilvísun til 
nemendaverndarráðs Austurbæjarskóla“ (sjá 15.2). 

• Málið er tekið fyrir í nemendaverndarráði 

• Málið er tilkynnt til Barnaverndar af skólastjóra telji ráðið tilefni til þess. 
 
Barnaverndartilkynningar sem sendar eru í nafni skólans skulu alltaf undirritaðar af skólastjóra.  
 
 



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 77 

 

 

18. SKIPAN LIST- OG VERKGREINA 2020-2021 
10. bekkur 
2 stundir 

Heimilisfræði/leiklist/myndlist.  2 kennslustundir SKG/GV/GF    
Kennt í lotum. Árgangi blandað og kennt í þremur hópum.   
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  

2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars.  

3.lota hefst 3. mars-8. júní. 

9. bekkur 
4 stundir  

Heimilisfræði/myndlist/hönnun/(myndvinnsla2/tónlist2).  4 kennslustundir 
SKG/GV/HS/Sigga Ella/GF   Kennt í lotum. Árgangi blandað og kennt í fjórum hópum.   
1.lota er frá 25.ág.-28.okt 
2. lota hefst 29.okt og lýkur 15.jan  
3.lota hefst 18.jan og lýkur 24.mars. 
4. lota hefst 25.mars og lýkur 8. júni 

8. bekkur 
4 stundir 

Heimilisfræði/myndlist/viðburðastjórnun/textíl/hönnun.  4 kennslustundir 
SKG/GV/KF/GKA og HHa /HS.  Kennt í lotum, tveir tímar í senn tvisvar í viku. Árgangi 
blandað.   
Lota 1:  25.ágúst-12.október 
Lota 2:  13.október-3.desember 
Lota 3:  4.desmber – 9. febrúar 
Lota 4:  10.feb – 13. apríl 
Lota 5:  14. apríl- 8.júní 
 

7. bekkur 
 
7 stundir 

Árgangi blandað og skipt í 5 hópa. Þess gætt að í hverjum hópi séu nem. úr báðum 
bekkjum.  

Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) GKA 
Hópur 2: Heimilisfræði (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) SKG 
Hópur 3: Myndlist  (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) GV 
Hópur 4: Hönnun (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku)  HSa 
Hópur 5: Tónlist/dans GF2 – myndvinnsla Sigga Ella 2  
Lota 1:  25.ágúst-12.október 
Lota 2:  13.október-3.desember 
Lota 3:  4.desmber – 9. febrúar 
Lota 4:  10.feb – 13. apríl 
Lota 5:  14. apríl- 8.júní 
 
Auk þess. Árgangi kennt saman. Skipt í 3 hópa – tvær stundir í senn: 
Hópur 1: Viðburðastjórnun KKF 
Hópur 2: Sjálfbærni/útilist HSa 
Hópur 3: Sjálfsefling HH 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars.  
3.lota hefst 3. mars-8. júní. 
 

Á bekkjargrunni: Skapandi skrif ein stund í viku. 
 
 
 
 

6. bekkur Hönnun/textil  2 kennslustundir  HSa/KHJ  (skipt við vorönn) 



Austurbæjarskóli Reykjavík 

Starfsmannahandbók Austurbæjarskóla 2020-2021 78 

 

 

 
7 stundir 

 
Myndlist/(skapandi skrif og flutningur2 útilist2)/heimilisfræði  4 kennslustundir      
GV/SKG/MÍ tvær stundir/EB tvær stundir. Kennt í lotum. Skipt í þrjá hópa. Þess gætt 
að í hverjum hópi séu nem. úr báðum bekkjum. 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 
 

Leiklist 1 tími  EB/MÍ* (Leikrit á jólaskemmtun). 
 

5. bekkur 
 
7 stundir 

Heimilisfræði/myndlist/textil        4 stundir        SKG/GV/KHJ  Árgangi er skipt í 3 
hópa.  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 
 
Útilist/tónlist/leiklist GV/GF/GE   2 stundir. Árgangi skipt í þrennt. 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 
 

Framsögn/tjáning                                1 stund MÍ    
   

4. bekkur 
 
5 stundir 

Hönnun/textíl/heimilisfræði.  2 stundir  HSa/KHJ/SKG 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 
 
Myndmennt á bekkjarbasis                       2 stundir             MR og Helga Sig. 
Tónlist  á bekkjarbasis                                1 stund                GF   
 

3. bekkur 
 
5 stundir 

Myndm./textil/hönnun           2 kennslustundir                GV/KHJ/HS  
Árgangi er skipt upp í  þrjá hópa. Þess gætt að í öllum hópum séu nemendur úr 
báðum bekkjum.  Tímabilin eru: 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 

 
Skák              1 kennslustund                    KG 
Tónlist                           1 kennslustundir                  KBK 
Söngstund                                   1 kennslustund                    KBK/OMÓ 
 

2. bekkur 
 
6 stundir 

Myndlist/textil/heimilisfræði   2 stundir   IK og SH/KHJ/SKG  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv 
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2. mars  
3.lota hefst 3.mars- 8. júní. 
 

Tónmennt                  1 stund                 GF  
Sönglist/samsöngur    1 stund                      IK og SH    
Listsköpun                   2 stundir                 IK og SH  
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1.bekkur 
 
6 stundir 

Myndmennt/hönnun                           2 stundir  GG/SHO         
½ bekkur. Skipt við upphaf vorannar  
Textílmennt/tónmennt                2 stundir            KHJ/GF 
Sönglist (samsöngur í kringlu)        1 stund        GG/SHO     
Listsköpun                                              1 stund   GG/SHO 
 

 

19. LOTUR Í LIST- OG VERKGREINUM SKÓLAÁRIÐ 2020-2021 
Árgangur Tímabil lotu 1 Tímabil lotu 2 Tímabil lotu 3 Tímabil lotu 4 Tímabil lotu 5 

10. bekkur 25.ág.-18.nóv 19.nóv-2.mars 3.mars-8.júní   
 

9. bekkur 25.ág.-28.okt 29.okt-15.jan 18.jan-24.mars 25. mars-8.jún  
 

8. bekkur 25.ág.-12.okt. 13.okt.-3.des 4.des-9.feb 10.feb-13.apr 14.apríl-8.júní 
 

7. bekkur 25.ág-12.okt 
 
25.ág.-18.nóv 

13.okt-3.des 
 
19.nóv-2. mars 

4.des-9.feb 
 
3. mars- 8.júní 

10.feb-13.apríl 
 
(Viðb/sjálf/úti) 

14.apríl-8.júní 
 
 

6. bekkur  
 

25.ág.-18.nóv 
 
25.ág.-15.jan. 

19.nóv-2.mars 
 
18.jan-10.júní 

26.feb.-8.júní 
 
(hönnun/tex) 

  
 

5. bekkur 25.ág.-18.nóv 19.nóv-2.mars 26.feb.-8.júní   
 

4. bekkur 25.ág.-18.nóv 19.nóv-2.mars 26.feb.-8.júní   
 

3. bekkur 25.ág.-18.nóv 19.nóv-2.mars 26.feb.-8.júní   
 

2. bekkur 25.ág.-18.nóv 19.nóv-2. mars 3. mars- 8.júní   
 

1. bekkur  25.ág.-15.jan. 18.jan-10.júní    
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20. LOTUR Í SKÓLAÍÞRÓTTUM FYRIR SKÓLAÁRIÐ 2020-2021 
Árgangur Tímabil lotu 1 Tímabil lotu 2 Tímabil lotu 3 

10. bekkur Mánudagar: 
Stúlkum skipt í tvo hópa og 
kennt sund á tveimur 
brautum. Á meðan eru 
drengir í íþróttum í einum 
hópi 
 

Föstudagar: 
Drengjum skipt í tvo hópa 
og kennt sund á tveimur 
brautum. Á meðan eru 
stúlkur í íþróttum í einum 
hópi. 

Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvorn bekk í 
íþróttum. 
 

9. bekkur Mánudagar: 
Stúlkum skipt í tvo hópa og 
kennt sund á tveimur 
brautum. Á meðan eru 
drengir í íþróttum í einum 
hópi 
 

Föstudagar: 
Drengjum skipt í tvo hópa 
og kennt sund á tveimur 
brautum. Á meðan eru 
stúlkur í íþróttum í einum 
hópi. 

Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvorn bekk í 
íþróttum. 
 
 

8. bekkur Mánudagar: 
Stúlkur mynda einn hóp – 
drengir tvo (D1 og D2). 
Mán: Stúlkur í sund á sama 
tíma eru drengir D1 í 
íþróttum og D2 í 
upplýsingatækni. 
 
 

Miðvikudagar: 
Stúlkur í íþróttum á sama 
tíma eru drengir D1 í 
upplýsingatæki og D2 í 
sundi. 
 

Föstudagar: 
Stúlkur í upplýs. á 
sama tíma eru drengir 
D1 í sundi og D2 í 
íþróttum. 
 
Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvern bekk í 
íþróttum. 
 
 

7. bekkur Mánudagar: 
Stúlkum í árgangi skipt í tvo 
hópa. Kennt á tveimur 
brautum. Á meðan eru allir 
drengir árgangsins í 
íþróttum. 

Föstudagar: 
Drengjum í árgangi skipt í 
tvo hópa. Kennt sund á 
tveimur brautum. Á meðan 
eru allar stúlkur árgangsins 
í íþróttum. 
 

Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvorn bekk í 
íþróttum. 
 

6. bekkur Mánudagar: 
Stúlkum í árgangi skipt í tvo 
hópa. Kennt á tveimur 
brautum. Á meðan eru allir 
drengir árgangsins í 
íþróttum. 

Föstudagar: 
Drengjum í árgangi skipt í 
tvo hópa. Kennt sund á 
tveimur brautum. Á meðan 
eru allar stúlkur árgangsins 
í íþróttum. 
 
 
 
 
 
 

 
Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvorn bekk í 
íþróttum. 
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5. bekkur Mánudagar: 
 
Haustönn: (25.ág-15.jan) 
Hvor bekkur fyrir sig. Stúlkur 
í sund á sama tíma eru 
drengir í upplýsingatækni 
 
Vorönn: (18. jan-10.júní) 
Drengir í sund. Stúlkur á 
bókasafn. 
 
 

Föstudagar 
 
Haustönn: (25.ág-15.jan) 
Drengir í sund. Stúlkur í 
upplýsingatækni. 
 
 
Vorönn (18. jan-10.júní) 
Stúlkur í sund. Drengir í 
upplýsingatækni 

 
 
Auk þess er einn tími á 
viku fyrir hvorn bekk í 
íþróttum. 
 

4. bekkur 
3. bekkur 
2. bekkur 
1. bekkur 

25.ág.-18.nóv 
 
Árgangi skipt upp í þrjá hópa 
sem mest eftir kynjum sé 
þess kostur. 
Meðan hópur 1 er í sundlotu 
(kennt 3x í viku) eru hinir í 
íþróttum. (Hver hópur getur 
líka átt sinn vikulega 
sundtíma allt skólaárið. Allt 
eftir hvað kennarar telja 
betra). Sé sú leið valin falla 
lotur niður. 
 

19.nóv-2.mars 3.mars-8.júní 
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21. FYRIRKOMULAG KENNSLU 2020-21 
 

21.1   10. BEKKUR KF    KATRÍN KRISTÍN FRIÐJÓNSDÓTTIR 
 
Íslenska   6 kennslustundir  KF/GE 
 
Stærðfræði   5 kennslustundir SLJ  
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir EA  
 
 
    Skólaíþróttir   3 kennslustundir  

Leikfimi/sund  2  MZ/KA/ÚH. Stúlkum er skipt í tvo hópa og kennt 
sund á tveimur brautum á mánudögum. Á meðan 
eru drengir í íþróttum í einum hópi. Á föstudögum er 
drengjum skipt í tvo hópa og kennt sund á tveimur 
brautum. Stúlkur eru þá í einum hópi í íþróttum 

 
   Leikfimi 1 ÚH fyrir bekkinn saman 

 
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir  OT 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir   KKF/GE 

Trúarb.fræði, jafnrétti,  
landaf.,saga, mannréttindi,  3stundir   

  
 
 
Bekkjarfundur, lífsleikni    1 kennslustund   EA (allir bekkir unglingadeildar á sama tíma) 
  
List og verkgreinar  

Myndm./heimilisfr./leiklist 2 kennslustundir SKG/GV/GF  
 Tímabil í lotum er:  

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

  
 
30 stundir í kjarna 
7 stundir í vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.2   10. BEKKUR SJ SIGRÚN LILJA JÓNASDÓTTIR  
 
Íslenska   6 kennslustundir KF/GE  
 
Stærðfræði   5 kennslustundir SLJ  
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir EA  
 
 
    Skólaíþróttir   3 kennslustundir  

Leikfimi/sund  2  MZ/KA/ÚH. Stúlkum er skipt í tvo hópa og kennt 
sund á tveimur brautum á mánudögum. Á meðan 
eru drengir í íþróttum í einum hópi. Á föstudögum er 
drengjum skipt í tvo hópa og kennt sund á tveimur 
brautum. Stúlkur eru þá í einum hópi í íþróttum 

 
   Leikfimi 1 ÚH fyrir bekkinn saman 

 
 

 
Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
   
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir   

Trúarb.fræði, jafnrétti,  
landaf.,saga, mannréttindi,  3stundir KKF/GE  
   

  
 
 
Bekkjarfundur, lífsleikni   1 kennslustund SJ  (allir bekkir unglingadeildar á sama tíma kl 12) 
 
List- og verkgreinar  
Heimilisfr/myndl./leiklist.  2 kennslustundir SKG/GV/GF  Árgangi kennt saman í þremur hópum.  
       

 Tímabil í lotum er:  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

 
 
30 stundir í kjarna    
7 stundir í vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.3   9. BEKKUR  HÓPUR 2   GUÐRÚN HANNESDÓTTIR 
 
Íslenska   5 kennslustundir GE/GH 
  
Stærðfræði   5 kennslustundir SJ  
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir EA  
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir GE/GH 

Trúarb.fræði, jafnrétti,  
landaf.,saga, mannréttindi,  3stundir   

  
  Skólaíþróttir   3 kennslustundir  

Leikfimi/sund  2  MZ/KA/ÚH. Stúlkum er skipt í tvo hópa og kennt 
sund á tveimur brautum á mánudögum. Á meðan 
eru drengir í íþróttum í einum hópi. Á föstudögum er 
drengjum skipt í tvo hópa og kennt sund á tveimur 
brautum. Stúlkur eru þá í einum hópi í íþróttum 

 
   Leikfimi 1 ÚH fyrir bekkinn saman 

   
 

List og verkgreinar Listasmiðja 
Myndlist/heimilisfr./hönnun/myndvinnsla 2- tónlist 2 

 
4 kennslustundir GV/SKG/HS/Sigga Ella tvo – Guðni 
tvo  Árgangi skipt í fernt.  

 
1.lota er frá 25.ág.-28.okt 
2. lota hefst 29.okt og lýkur 15.jan  
3.lota hefst 18.jan og lýkur 24.mars. 
4. lota hefst 25.mars og lýkur 8. júni 

 
Upplýsingatækni  1 kennslustund  GH/GE 
 
Bekkjarfundur, lífsl.   1 stund    GH  (allir bekkir unglingadeildar á sama tíma) 
  
 
30 stundir í kjarna 
2 stundir í bundnu vali (1 stund í list-og verkgeinum,1 stund bekkjarfundur) 
5 stundir í frjálsu vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.4   9. BEKKUR HÓPUR 1  GUÐRÚN EYÞÓRSDÓTTIR 
 
Íslenska   5 kennslustundir GE/GH  
  
Stærðfræði   5 kennslustundir SLJ  
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir EA 
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir GE/GH    

Trúarb.fræði, jafnrétti,  
landaf.,saga, mannréttindi,  3stundir   

  
 
 Skólaíþróttir   3 kennslustundir  

Leikfimi/sund  2  MZ/KA/ÚH. Stúlkum er skipt í tvo hópa og kennt 
sund á tveimur brautum á mánudögum. Á meðan 
eru drengir í íþróttum í einum hópi. Á föstudögum er 
drengjum skipt í tvo hópa og kennt sund á tveimur 
brautum. Stúlkur eru þá í einum hópi í íþróttum 

 
   Leikfimi 1 ÚH fyrir bekkinn saman 

 
List og verkgreinar Listasmiðja 

Myndlist/heimilisfr./hönnun/myndvinnsla 2-Tónlist 2 
 
4 kennslustundir GV/SKG/HS/Sigga Ella (2) – GF (2). 
Árgangi skipt í fernt.  

 
1.lota er frá 25.ág.-28.okt 
2. lota hefst 29.okt og lýkur 15.jan  
3.lota hefst 18.jan og lýkur 24.mars. 
4. lota hefst 25.mars og lýkur 8. júni 

 
Bekkjarfundur, lífsl.   1 stund    GE (allir bekkir unglingadeildar á sama tíma) 
Upplýsingatækni  1 kennslustund  GE/GH 
 
 
30 stundir í kjarna 
2 stundir í bundnu vali (1 stund í list-og verkgeinum,1 stund bekkjarfundur) 
5 stundir í frjálsu vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.5  8. BEKKUR OT OTTÓ TYNES 
 
Íslenska   5 kennslustundir KF/GH/GE  
Stærðfræði   5 kennslustundir RGH  
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir SHS 
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir   

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði,saga, mannréttindi,  
lífsleikni, siðfræði  3 stundir KKF/GH/GE 
  

Skólaíþróttir   3 kennslustundir  
Leikfimi 1  ÚH (á bekkjarbasis) 
Sund/íþr  2  Stúlkur mynda einn hóp, drengir tvo. 
 Mán: stúlkur í sund, á sama tíma eru drengir 1 í íþr. 

og drengir 2 í upplýsingatækni. 
 Mið: Stúlkur íþr., á sama tíma drengir 1 upplýs. og 

drengir 2 sund 
Föstudögum: Stúlkur upplýs. drengir 1 í sundi og 
drengir 2 í íþróttir 

  
Upplýsinga-og tæknim. 1 kennslustund   GE  sjá frá í fyrra. 
 
List-og verkgreinar        4 kennslustundir 
Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) HHa   25.ág.-12.okt 

Hópur 2: Heimilisfræði SKG      13. okt.-3.des. 
Hópur 3: Myndlist GV       4.des.-9.feb. 
Hópur 4: Hönnun HS       10.feb.-13.apr. 
Hópur 5: Viðburðastjórnun KF      14.apr.-8.jún. 

 
Bundið val: 
Bekkjarfundur, lífsleikni    1 stund   OT 
Skapandi skrif   1 stund  KF 
Náttúruvísindi   1 stund  OT 
List-og verk (ein stund af 4 sjá að ofan) 
 
30 stundir í kjarna 
4 stundir í bundnu vali (1.kst. í list og verkgreinum, 1.kst.bekkjarfundur,1.kst. skapandi skrif, 
náttúruvísindi) 
3 stundir í frjálsu vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21. 6   8. BEKKUR RH RAGNHEIÐUR HJÁLMARSDÓTTIR    
 
Íslenska   5 kennslustundir GE/KF/GH/  
Stærðfræði   5 kennslustundir RGH 
Danska    3 kennslustundir RH 
Enska   4 kennslustundir SHS  
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir   

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði,saga, mannréttindi,  
lífsleikni, siðfræði  3 stundir KF/GH/GE 
  

Skólaíþróttir   3 kennslustundir  
Leikfimi 1  ÚH (á bekkjarbasis) 
Sund/íþr  2  Stúlkur mynda einn hóp, drengir tvo. 
 Mán: stúlkur í sund, á sama tíma eru drengir 1 í íþr. 

og drengir 2 í upplýsingatækni. 
 Mið: Stúlkur íþr., á sama tíma drengir 1 upplýs. og 

drengir 2 sund 
Föstudögum: Stúlkur upplýs. drengir 1 í sundi og 
drengir 2 í íþróttir 

  
Upplýsinga-og tæknim. 1 kennslustund   GE   sjá frá í fyrra 
 
Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) HHa   25.ág.-12.okt 

Hópur 2: Heimilisfræði SKG      13. okt.-3.des. 
Hópur 3: Myndlist GV       4.des.-9.feb. 
Hópur 4: Hönnun HSa       10.feb.-13.apr. 
Hópur 5: Viðburðastjórnun KF      14.apr.-8.jún. 

 
Bundið val: 
Bekkjarfundur, lífsleikni    1 stund   RH 
Skapandi skrif   1 stund  KF 
Náttúruvísindi   1 stund  OT 
List-og verk (ein stund af 4 sjá að ofan) 
 
 
30 stundir í kjarna 
4 stundir í bundnu vali (1.kst. í list og verkgreinum, 1.kst.bekkjarfundur,1.kst. skapandi skrif, 
náttúruvísindi) 
3 stundir í frjálsu vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.7   8. BEKKUR SHS SIGRÍÐUR HELGA SVERRISDÓTTIR 
 

Íslenska   5 kennslustundir GE/GH/KF  

Stærðfræði   5 kennslustundir RGH 

Danska    3 kennslustundir RH 

Enska   4 kennslustundir SHS 

Náttúrufræði   3 kennslustundir OT 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir   

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði,saga, mannréttindi,  
lífsleikni, siðfræði  3 stundir GE/KKF/GH 
  

Skólaþróttir   3 kennslustundir  
     Leikfimi 1   ÚH  
     Sund/íþr  2              Stúlkur mynda einn hóp, drengir tvo. 

 Mán: stúlkur í sund, á sama tíma eru drengir 1 í íþr. 
og drengir 2 í upplýsingatækni. 

 Mið: Stúlkur íþr., á sama tíma drengir 1 upplýs. og 
drengir 2 sund 
Föstudögum: Stúlkur upplýs. drengir 1 í sundi og 
drengir 2 í íþróttir 

 
Upplýsinga-og tæknim. 1 kennslustund   GE  Sett inn í íþróttir (sjá frá í fyrra). 
 

Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) HHa  25.ág.-12.okt 
Hópur 2: Heimilisfræði SKG      13. okt.-3.des. 
Hópur 3: Myndlist GV       4.des.-9.feb. 
Hópur 4: Hönnun HSa       10.feb.-13.apr. 
Hópur 5: Viðburðarstjórnun KF      14.apr.-8.jún. 

 
Bundið val: 
Bekkjarfundur, lífsleikni    1 stund   SHS 
Skapandi skrif   1 stund  KF 
Náttúruvísindi   1 stund  OT 
List-og verk (ein stund af 4 sjá að ofan) 
 
 
30 stundir í kjarna 
4 stundir í bundnu vali (1.kst. í list og verkgreinum, 1.kst.bekkjarfundur,1.kst. skapandi skrif, 
náttúruvísindi) 
3 stundir í frjálsu vali 
Alls: 37 kennslustundir 
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21.8   7. BEKKUR HH HERDÍS HARALDSDÓTTIR 
 
Íslenska     6 kennslustundir HH/LGA/GKA  IL með einn tíma á árganginn árg. skipt  

              í fjóra hluta. IL tekur nem. í námskeið í heimildavinnu 
 

Stærðfræði   5 kennslustundir HH/LGA/ 
Danska    3 kennslustundir LGA 
Enska   3 kennslustundir EA 
 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

Leikfimi  1   UH Hvor bekkur fyrir sig   
Sund/íþr.       2   KA/MZ/ÚH kennt á tveimur brautum árgangur 

saman 
  
Náttúrugreinar  2  kennslustundir  HH 
Samfélagsgreinar 5 kennslustundir  

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði, saga, mannréttindi,   
lífsleikni, siðfræði   4 stundir  HH (kennt í árgangi) 
Bekkjarfundur  1 stund   HH  

 
List- og verkgreinar 7 kennslustundir   

Árgangi kennt saman. Skipt í 5 hópa. 4 stundir 2x2. Þess gætt að í hverjum hópi séu nem. úr 
báðum bekkjum.  
Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) GKA  25.ág.-12.okt 
Hópur 2: Heimilisfræði SKG      13. okt.-3.des. 
Hópur 3: Myndlist GV       4.des.-9.feb. 
Hópur 4: Hönnun HSa       10.feb.-13.apr. 
Hópur 5: Tónlist/dans GF2  - myndvinnsla 2    14.apr.-8.jún. 
 
Árgangi kennt saman. Skipt í 3 hópa. 2 stundir í senn: 
Hópur 1: Viðburðastjórnun 2 st. KF                     1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  

              Hópur 2: Sjálfbærni/útilist  2.st. HSa                           2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
              Hópur 3: Sjálfsefling 2 st. HH                                         3.lota hefst 3. mars-8.júní 
 
Skapandi skrif//flutningur 1 tími     I HH   (Stóra upplestrarkeppnin) 
 
Upplýsinga-og   
tæknimennt  1 kennslustund      HS (Skapandi skrif og upplýsingamennt er skiptitími 
tveir tímar á hvorn kennara 1 tími á nemanda í hvorri grein. 

 
35 stundir í kjarna (þar af 7 í list-og verkgreinum). 
0 stund í vali 
Alls: 35 kennslustundir 
 
*Seinni stundin í upplýsinga-og tæknimennt er samþætt íslensku 
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21.9   7. BEKKUR LGA LÁRA GUÐRÚN AGNARSDÓTTIR 
 
Íslenska    6 kennslustundir LGA/HH/GKA  IL með einn tíma á árganginn árg. skipt   upp. IL  

Tekur nem. í námskeið í heimildavinnu. 
Stærðfræði   5 kennslustundir LGA/HH 
Danska    3 kennslustundir LGA  
Enska   3 kennslustundir SHS 
 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

Leikfimi  1   ÚH Hvor bekkur fyrir sig   
Sund/íþr.       2   KA/MZ/ÚH kennt á tveimur brautum árgangur 

saman 
Náttúrugreinar  2  kennslustundir  LGA 
 
 
Samfélagsgreinar 5 kennslustundir LGA/    (árg. kennt á sama tíma)  

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði, saga, mannréttindi,   
lífsleikni, siðfræði   4 stundir  LGA 
Bekkjarfundur  1 stund   LGA 

 
List- og verkgreinar 7 kennslustundir  

Árgangi kennt saman. Skipt í 5 hópa. 4 stundir 2x2. Þess gætt að í hverjum hópi séu nem. úr 
báðum bekkjum.  
Hópur 1: Textil (4 tímar: tveir tímar í senn tvisvar í viku) GKA  25.ág.-12.okt 
Hópur 2: Heimilisfræði SKG      13. okt.-3.des. 
Hópur 3: Myndlist GV       4.des.-9.feb. 
Hópur 4: Hönnun HSa       10.feb.-13.apr. 
Hópur 5: Tónlist/dans GF2  - myndvinnsla 2    14.apr.-8.jún. 
 
Árgangi kennt saman. Skipt í 3 hópa. 2 stundir í senn: 
Hópur 1: Viðburðastjórnun 2 st. KF                       1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  

              Hópur 2: Sjálfbærni/útilist  2.st. HSa                           2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
             Hópur 3: Sjálfsefling 2 st. HH                                    3.lota hefst 3. mars-8.júní 
 
Skapandi skrif//flutningur 1 tími     I LGA   (Stóra upplestrarkeppnin) 
Upplýsinga-og   
tæknimennt  1 kennslustund    HS  (Skapandi skrif og upplýsingamennt er skiptitími 
tveir tímar á hvorn kennara 1 tími á nemanda í hvorri grein. 
 
35 stundir í kjarna (þar af 7 í list-og verkgreinum). 
0 stund í vali 
Alls: 35 kennslustundir 

*Seinni stundin í upplýsinga-og tæknimennt er samþætt íslensku 
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21.10  6. BEKKUR EB  ELÍN BJARNADÓTTIR 
 
Íslenska   6 kennslustundir EB/MÍ/HHa  
  
Stærðfræði   5 kennslustundir EB/MÍ/HHa 
 
Enska   3 kennslustundir SHS 
 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

Leikfimi  1   ÚH Hvor bekkur fyrir sig   
Sund/íþr.       2   KA/MZ/ÚH kennt á tveimur brautum árgangur 

saman 
Samfélagsgreinar 5 kennslustundir EB/MÍ 
Trúarbragðafræði, jafnrétti, landafr.,saga   
mannréttindi, lífsleikni, siðfræði    
 
Náttúrufræði   3 kennslustundir EB 
Upplýsingatækni 1 kennslustund  IL/EB  
 
List- og   7 kennslustundir 
verkgreinar  

Hönnun/textil  2 kennslustundir  HSa/KHJ  (skipt við vorönn) 
Árgangi kennt saman. Skipt í þrjá hópa. Þess gætt að í hverjum hópi séu nem. úr 
öllum bekkjum. 

 
Myndlist/  4 kennslustundir GV/SKG/ MÍ2/EB2) 
heimilisfræði/ 
Útilist 2/skapandi skrif/flutningur 2 

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní                                                              
 

Leiklist*   1 tími     EB 
 
 
VAL 
Orð af orði   1 kennslustund  EB 
Bekkjarfundur   1 kennslustund  EB 
     
*Heimilt er að verja valgreinastundum til að auka kennslu í skyldunámsgreinum. 
*Nemendur æfa leikrit sem flutt er á jólaskemmtun. Æfingar hefjast í nóvember. 
 
33 stundir í kjarna 
2 stundir í vali (Orð af orði er önnur valstundin – bekkjarfundur hin) 
Alls: 35 kennslustundir 
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21.11  6. BEKKUR MÍ  MARGRÉT ÓLÖF ÍVARSDÓTTIR 
 
Íslenska   6 kennslustundir MÍ/EB/HHa    
Stærðfræði   5 kennslustundir MÍ/EB/HHa   
 
Enska   3 kennslustundir SHS 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir  á árgang 

Leikfimi  1   ÚH Hvor bekkur fyrir sig   
Sund/íþr.       2   KA/MZ/ÚH kennt á tveimur brautum árgangur 

saman 
 
Samfélagsgreinar  5 kennslustundir MÍ/EB/ 

Trúarbragðafræði, jafnrétti, landafr.,    
saga,mannréttindi, lífsleikni, siðfræði  
   

Náttúrufræði   3 kennslustundir MÍ  
 
Upplýsingatækni 1 kennslustund  IL/MÍ  
 
List- og    7 kennslustundir 
verkgreinar  
 

Hönnun/textil  2 kennslustundir  HSa/KHJ  (skipt við vorönn) 
 

Árgangi kennt saman. Skipt í þjá hópa. Þess gætt að í hverjum hópi séu nem. úr öllum 
bekkjum. 

 
Myndlist/  4 kennslustundir GV/SKG/MÍ2/EB2) 
heimilisfræði/ 
Útilist 2/skapandi skrif/flutningur 2 

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní                                                            

Leiklist   1 tími     MÍ 
 
VAL 
Orð af orði   1 kennslustund   MÍ   
Bekkjarfundur   1 kennslustund  MÍ 
     
*Heimilt er að verja valgreinastundum til að auka kennslu í skyldunámsgreinum. 
*Nemendur æfa leikrit sem flutt er á jólaskemmtun. Æfingar hefjast í nóvember 
 
33 stundir í kjarna 
2 stundir í vali (Orð af orði er önnur valstundin – bekkjarfundur hin) 
Alls: 35 kennslustundir 
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21.12  5. BEKKUR SÞS   STEFÁN ÞÓR SIGURJÓNSSON 
 
Íslenska   6 kennslustundir  SÞS/LM/GA  (Árgangi kennt á sama tíma. Guðbjörg  
      með stuðning við árganginn)  
Stærðfræði   5 kennslustundir SÞS/LM/GA  (Árgangi kennt á sama tíma. Guðbjörg  
      með stuðning við árganginn)      
Enska   3 kennslustundir  SÞS   
Skólaíþróttir  3 kennslustundir Skólaíþróttir á  bekkjarbasis 

Leikfimi/sund 2 MZ   
Sund/upp/bók  2 KA(2)/IL (1)/SÞS.(1)  
Stúlkur sund á mánudögum, upp á föstudögum. Drengir sund á 
föstudögum, bókasafn á mánudögum.  
Á vorönn fara stúlkur á bókasafn á mánudögum og sund á föstudögum. 
Drengir fara í sund á mánudögum og upp á föstudögum. 

  
Náttúrufræði   3  kennslustundir   SÞS 
Samfélagsgreinar 5 kennslustundir  SÞS 

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði,saga, mannréttindi, 
lífsleikni, siðfræði    

Upplýsinga-og  
tæknimennt  (1) kennslustund IL/SÞS  kennt með sundi sjá að ofan  
 
List- og   7 kennslustundir 
verkgreinar   
Heimilisfræði//myndlist/textil/ 

4 stundir SKG/GV/KHJ/ Árgangi er skipt upp í 3 hópa.  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní  

 
Framsögn/tjáning 1 stund   SÞS   
   
Útilist/tónlist/leiklist 2 stund   GV/GF/GE     (árgangur saman. Skipt í þrennt) 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 
 
Val: 
Bekkjarfundur*  1 kennslustund  SÞS 
Ritun /orð af orði  1 stund   SÞS 
 
*Heimilt er að verja valgreinastundum til að auka kennslu í skyldunámsgreinum. 
33 stundir í kjarna 
2  stundir í vali      
Alls: 35 kennslustundir 
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21.13  5.BEKKUR LM LILJA MARGRÉT MÖLLER 
 
Íslenska   6 kennslustundir  SÞS/LM/GA  (Árgangi kennt á sama tíma. Guðbjörg  
      með stuðning við árganginn)   
Stærðfræði   5 kennslustundir SÞS/LM/GA  (Árgangi kennt á sama tíma. Guðbjörg  
      með stuðning við árganginn)       
Enska   3 kennslustundir LM   
Skólaíþróttir  3 kennslustundir 

Leikfimi/sund 2 MZ (2)  
Sund/upp/bók  2 KA (2) - /IL(1)/LM(1) 
Haust.  
Stúlkur sund á mánudögum, upp á föstudögum. Drengir sund á 
föstudögum, bókasafn á mánudögum.  
Á vorönn fara stúlkur á bókasafn á mánudögum og sund á föstudögum. 
Drengir fara í sund á mánudögum og upp á föstudögum. 

 
Náttúrufræði                   3 kennslustundir LM   
Samfélagsgreinar 5 kennslustundir LM 

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
landafræði,saga, mannréttindi, 
lífsleikni, siðfræði 

Upplýsinga-og  
tæknimennt  (1) kennslustund  IL/LM  talið uppi með sundi 
 
List- og   7 kennslustundir 
verkgreinar   
Heimilisfræði//myndlist/textil/                    

4 stundir SKG/GV/KHJ/ Árgangi er skipt upp í 3 hópa.  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní  

 
Framsögn/tjáning 1 stund   LM   
Útilist/tónlist/leiklist 2 stund   GV/GF/GE     (árgangur saman. Skipt í þrennt) 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní   
 
Val: 
Bekkjarfundur  1 kennslustund  LM 
Ritun/orð af orði 1 stund   LM 
 
*Heimilt er að verja valgreinastundum til að auka kennslu í skyldunámsgreinum. 
33 stundir í kjarna 
2  stundir í vali  
Alls: 35 kennslustundir 
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21.14  4. BEKKUR MR MARÍA RAGNARSDÓTTIR    
 
Íslenska   7 kennslustundir MR/SH/HK  árgangi kennt á sama tíma Hildur K styður 
Stærðfræði  5 kennslustundir MR/SH árgangi kennt á sama tíma 
Enska   2 kennslustundir SHS 
 
Skólaíþróttir 
 Leikfimi/Sund 3 kennslustundir KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa eftir kynjum.
      Sund kennt þrisvar í viku  
      Meðan 1.hópurinn er í sundlotu eru hinir tveir í 
leikfimi. 

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 
Ath. hvort er heppilegra að hver hópur klári sitt sund 
í námskeiði eða eigi vikulegan tíma. 

Upplýsinga-og  
tæknimennt/bókasafn 1 kennslustund  IL/HS (skipt við upphaf vorannar) 
 
  
Náttúrufræði   2  kennslustundir  MR 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir  MR/SH árgangi kennt á sama tíma 

Landafræði, saga,trúarbragðafræði, jafnrétti,  
mannréttindi, lífsleikni, siðfræði,  
bekkjarfundur/félagsfærni    

 
List- og  
verkgreinar  5 kennslustundir  

Hönnun/textíl/ 
heimilisfræði  2 stundir  HSa/KHJ/SKG  á árgang (árgangur saman) 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

              
Myndmennt 2 stundir   MR á bekkjarbasis 
Tónlist 1 stund  GF  á bekkjarbasis 

 
Val: 
 Skák  1 kennslustund  KG 
 Lestur/mál 1 kennslustund  MR 
 
28 stundir í kjarna 
2 kennslustund í vali (notuð í skák og lestur/mál) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.15  4. BEKKUR HS HELGA SIGURÐARDÓTTIR  
 
Íslenska   7 kennslustundir MR/HS/HK  árgangi kennt á sama tíma Hildur K með 
      stuðning 
Stærðfræði  5 kennslustundir MR/HS árgangi kennt á sama tíma 
Enska   2 kennslustundir SHS 
 
Skólaíþróttir 

Leikfimi/Sund 3 kennslustundir KA/MZ árgangi er skipt upp í 
þrjá hópa eftir kynjum. Sund kennt þrisvar í viku  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

Meðan 1.hópurinn er í sundlotu eru hinir tveir í leikfimi.  
Ath. hvort er heppilegra að hver hópur klári sitt sund í námskeiði eða 
eigi vikulegan tíma. 

Upplýsinga-og  
tæknimennt/bókasafn 1 kennslustund  IL/HS 

 
Náttúrufræði   2  kennslustundir  HS 
 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir  MR/HS árgangi kennt á sama tíma. 

Trúarbragðafræði, jafnrétti,  
mannréttindi, lífsleikni, siðfræði , 
bekkjarfundur/félagsfærni       

 
 
List- og  
verkgreinar  5 kennslustundir  

Hönnun/textíl/heimilisfræði  2 stundir  HSa/KHJ/SKG  á árgang 
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

              
Myndmennt 2 stundir   HS á bekkjarbasis 
Tónlist 1 stund    GF  á bekkjarbasis 
 

Val: 
 Skák  1 kennslustund   KG 
 Orð af orði 1 kennslustund  HS 
 
 
28 stundir í kjarna 
2 kennslustund í vali (Skák og orð af orði) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.16  3. BEKKUR KBK KRISTÍN BJÖRG KNÚTSDÓTTIR 
 
Íslenska   7 kennslustundir   KBK/OMO árgangi kennt á sama tíma. KHJ styður. 
Stærðfræði   5 kennslustundir KBK/OMO  árgangi kennt á sama tíma að nær öllu leiti 
 
Skólaíþróttir 
 Leikfimi/Sund 3 kennslustundir KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa eftir kynjum.
      Sund kennt þrisvar í viku  

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní Meðan 1.hópurinn er í 
sundlotu eru hinir tveir í leikfimi. 

      Ath. hvort er heppilegra að hver hópur klári sitt sund í 
      námskeiði eða eigi vikulegan tíma. 
 
Náttúrufræði   3  kennslustundir   KBK  
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir KBK/OMO árgangi kennt á sama tíma  
trúarbr.fr., jafnrétti,             
mannréttindi, lífsleikni, 
siðfræði 
               
Upplýsinga-og 
tæknimennt/bókasafn 1 kennslustund    IL/KBK  
 
List- og  
verkgreinar   5 kennslustundir       
  

   Myndm./textil/hönnun  2 kennslustundir  GV/KHJ/HSa  Árgangi er skipt upp í  
þrjá hópa. Þess gætt að í öllum hópum séu nemendur úr báðum bekkjum.  Tímabilin 
eru:  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

    
  Skák    1 kennslustund    KG 
  Tónlist    1 kennslustund  KBK 
  Söngstund   1 kennslustund  KBK 
 
VAL: 
Bekkjarfundur/Fél 1 kennslustund  KBK árgangi kennt á sama tíma 
Lestur/mál  1 kennslustundir  KBK/OMO árgangi kennt á sama tíma.  
Orð af orði  1 kennslustund  KBK/OMO 
     
27 stundir í kjarna 
3 kennslustundir í vali (lestur/mál 1, Orð af orði 2 og bekkjarfundur 1 stund) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.17  3. BEKKUR OMÓ   OLGA MARÍA ÓLAFSDÓTTIR 
 

Íslenska   7 kennslustundir OMO/KBK/KHJ árgangi kennt á sama tíma. KHJ styður 

Stærðfræði   5 kennslustundir OMO/KBK árgangi kennt á sama tíma að mestu 

Skólaíþróttir   

 Leikfimi/sund  3 kennslustundir KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa eftir kynjum.
       Sund kennt þrisvar í viku  

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 
Meðan 1.hópurinn er í sundlotu eru hinir tveir í 
leikfimi. Ath. hvort er heppilegra að hver hópur klári 
sitt sund í námskeiði eða eigi vikulegan tíma. 

 
Náttúrufræði   3  kennslustundir   OMO/KBK 
Samfélagsgreinar 3 kennslustundir OMO/KBK árgangi kennt á sama tíma 
trúarbr.fr., jafnrétti,             
mannréttindi, lífsleikni, 
siðfræði 
 
Upplýsinga-og 
tæknimennt/bókasafn 1 kennslustund    IL/OMO 
 
List- og  
verkgreinar   5 kennslustundir       
  

Myndm./textil/hönnun  2 kennslustundir  GV/KHJ/HSa  Árgangi er skipt upp í  þrjá hópa 
Þess gætt að í öllum hópum séu nemendur úr báðum bekkjum.  Tímabilin eru: 

 1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

   
  Skák    1 kennslustund    KG 
  Tónlist    1 kennslustundir  KBK   
  Söngstund   1 kennslustund  OMO 
 
VAL: 
Bekkjarfundur  1 kennslustund  OMO  
Lestur/mál  1 kennslustundir  OMO árgangi kennt á sama tíma.  
Orð af orði  1 kennslustund  OMO 
 
27 stundir í kjarna 
3 kennslustundir í vali (lestur/mál 1, Orð af orði 1 og bekkjarfundur 1 stund) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.18  2. BEKKUR ÍK  ÍRIS KLEIN 
 

Íslenska  7 kennslustundir  IK/SH/HK 2. bekk kennt á sama tíma  Katrín styður. 

Stærðfræði   5 kennslustundir SH/IK 2. bekk kennt á sama tíma  
         
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 
 leikfimi/sund   3 stundir  KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa eftir kynjum. 
     Sund og leikfimi kennt þrisvar í viku  

1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní   
  
Meðan 1.hópurinn er í sundi eru hinir tveir í leikfimi. 

         
List-og verkgreinar 6 kennslustundir 

myndm./textil/heim   2 stundir  IK/KHJ/SKG. Árgangi skipt í þrennt.  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

 tónmennt   1 stund  GF  
 Sönglist   1 stund       IK   Samsöngur í kringlu 1. og 2. bekkur 

Listsköpun til  
stuðnings við  
annað nám (t.d.úti) 2 stund  IK 

  
  
Náttúrugreinar  3  kennslustundir  IK 
 
Samfélagsgreinar 4 kennslustundir   

Saga, samfélagsfr., landafr.  
trúarbragðafr.,lífsleikni, 
jafnétti, siðfræði, heimspeki  3 st. IK    
Félagsfærni/Bekkjarfundur   1 st.  IK (Vinir Zippýs)  

  
Upplýsinga-  
og tæknimennt /bókasafn 1 kennslustund IL/HS  
  
 
Val:  

Lestur/orð 1 kennslustund HS/IK árgangi kennt á sama tíma  
  
 
29 stundir í kjarna 
1 kennslustund í vali (lestur/orð) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.19  2. BEKKUR SH   SIGRÍÐUR HRAFNKELSDÓTTIR 

 

Íslenska   7 kennslustundir  SH/HS/HK 2. bekk kennt á sama tíma.  

 

Stærðfræði   5 kennslustundir SH/HS/ 2. bekk kennt á sama tíma   
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

 leikfimi/sund   3 stundir  KA/MZ  
árgangi er skipt upp í þrjá hópa sem mest eftir 
kynjum. Sund kennt þrisvar í viku  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

      Meðan 1.hópurinn er í sundi eru hinir tveir í leikfimi. 
    

 
List-og verkgreinar 6 kennslustundir 

myndm./textil/heim   2 stundir  HS/KHJ/SKG/  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

 
 tónmennt   1 stundir GF  Stuðningsfulltrúi fylgir í tíma 
 Sönglist   1 stund       SH  Samsöngur í kringlu 1. og 2. bekkur 

Listsköpun til  
stuðnings við  
annað nám (t.d. úti)  2 stundir  SH 

 
Náttúrugreinar  3  kennslustundir  OMO 
 
 
Samfélagsgreinar 4 kennslustundir  SH 

Saga, samfélagsfr., landafr.  
trúarbragðafr.,lífsleikni, 
jafnétti, siðfræði, heimspeki   3 st. SH   
Félagsfærni/Bekkjarfundur  1 st.  SH (Vinir Zippýs)  

 
Upplýsinga-  
og tæknimennt/bókasafn  1 kennslustund IL/HS (1/2 bekkur f.jól svo skipt)   
 
Val:  

Lestur/orð 1 kennslustund SH/HJ árgangi kennt á sama tíma  
 
29 stundir í kjarna 
1 kennslustund í vali (Lestur/orð) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.20  1. BEKKUR GG   GUÐRÚN GUNNARSDÓTTIR 
 
Íslenska   7 kennslustundir  GG/SHO 1. kennt á sama tíma. 
 
Stærðfræði   5 kennslustundir GG/SHO 1. bekk kennt á sama tíma  
 
Náttúrugreinar   3 kennslustundir GG/SHO árgangi kennt á sama tíma 2 stundir 
 
Samfélagsgreinar 4 kennslustundir GG/SHO árgangi kennt á sama tíma 
saga, samfélagsfr., landafr.  
trúarbragðafr.,lífsleikni, 
jafnétti, siðfræði, heimspeki      
 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

Sund/leikfim   3 stundir KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa sem mest 
eftir kynjum. Sund kennt þrisvar í viku  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

 Meðan 1.hópurinn er í sundi eru hinir tveir í leikfimi. 
   
 
List-og verkgreinar 6 kennslustundir 

 
Myndmennt/ 
hönnun                    2 stundir GG/SHO  ½ bekkur á kennara. Skipt við upphaf 

vorannar (smíði/myndmennt í 1.GG kennt á sama  
tíma og textil og tónmennt í 1.SH)  

     
    Textílmennt/Tónmennt  2 stundir  KHJ/GF. Tveir samliggjandi tímar. Bekk skipt í tvennt.  

Hópur A í tónmennt í 1.kst.á meðan hópur B er í 
textil svo skipt.  

 
    Sönglist         1 stund        GG   Samsöngur í kringlu 1. og 2. bekkur  

 
Listsköpun til  

    stuðnings við  
    annað nám   1 stund   GG 
  
Val    2 kennslustundir 
    Lestur/mál bókasafn 1 stund    IL 
    Félagsfærni/Bekkjarfundur 1 stund  GG  Stig af stigi 
 
28 stundir í kjarna 
2 kennslustundir í vali (bekkjarfundur/félagsfærni, lestur/mál) 
Alls: 30 kennslustundir 
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21.21  1. BEKKUR SH   SIGRÍÐUR HELGA OLGEIRSDÓTTIR 
 
Íslenska   7 kennslustundir  SHO/GG. 1.bekk kennt á sama tíma Anna Jóna styður 
3st. 
Stærðfræði   5 kennslustundir SHO/GG 1 bekk kennt á sama tíma 
 
Náttúrugreinar   3 kennslustundir SHO/GG árgangi kennt á sama tíma 2 stundir 
 
Samfélagsgreinar 4 kennslustundir SHO/GG árgangi kennt á sama tíma 
saga, samfélagsfr., landafr.  
trúarbragðafr.,lífsleikni, 
jafnétti, siðfræði, heimspeki      
 
 
Skólaíþróttir   3 kennslustundir 

Sund/leikfimi  3 stundir KA/MZ árgangi er skipt upp í þrjá hópa sem mest 
eftir kynjum. Sund kennt þrisvar í viku  
1.lota er frá 25.ág.-18.nóv.  
2. lota hefst 19. nóv og lýkur 2.mars 
3.lota hefst 3. mars-8.júní 

      Meðan 1.hópurinn er í sundi eru hinir tveir í leikfimi.
   
List-og verkgreinar 6 kennslustundir 
 
Myndmennt/hönnun   2 stundirGG/SHO  ½ bekkur á kennara. Skipt við upphaf vorannar  

(smíði/myndmennt í 1.GG kennt á sama  tíma og textil og 
tónmennt í 1.GG)  

 
Textílmennt/Tónmennt  2 stundir KHJ/GF. Tveir samliggjandi tímar. Bekk skipt í tvennt.  

Hópur A í tónmennt í 1.kst.á meðan hópur B er í textil svo 
skipt.  

     
Sönglist         1 stund        SHO   Samsöngur í kringlu 1. og 2. bekkur  
     Listsköpun til  
    stuðnings við  
    annað nám   1 stund   SHO 
    
 
Val    2 kennslustundir 
    Lestur/mál bókasafn 1 stund    IL 
    Félagsfærni/Bekkjarfundur 1 stund  SHO  Stig af stigi 
 
28 stundir í kjarna 
2 kennslustundir í vali (bekkjarfundur/félagsfærni, lestur/mál) 
Alls: 30 kennslustundir 
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22. SÍMASKRÁ 
 Kringla  (viðbygging) Sími 

1.  GG Guðrún Gunnarsdóttir 720-504 
1.  SHO Sigríður Helga Olgeirsdóttir 720-503 

2.  ÍK Íris Klein 720-501 
2.  SH Sigríður Hrafnkelsdóttir 720-502 

 2. hæð  

 Skrifstofa (411)-7200 
 Skólastjóri (411)-7203 

 Aðstoðarskólastjóri (411)-7204 
 Ólöf Ingimundardóttir deildarstjóri 720-150 

 Vinnustofa kennara (Tían) 720-010 

 Tónmennt (Hljóðfærakennsla 72152) 720-201 
 Námsráðgjafi (Henný Sigurjónsdóttir) 720-202 

 Austurbær - fundaherbergi 720-203 
3.  KBK Kristín Björg Knútsdóttir 720-204 

3.  OMÓ Olga María Ólafsdóttir 720-205 
 Bókasafn (411)-7195 

 Tölvustofa 720-207 

9. OT Náttúruvísindi (Otto Tynes) 720-209 
 Stærðfræði (Hrafnhildur G. Halldórsd.)  720-208 

10. KF Ísl./samfél.fr (Katrín Kristín Friðjónsd.) 720-210 
9.bekkur  Íslenska/samfél.fr (Guðrún Eyþórsd.) 720-211 

9.bekkur  Íslenska/samfél.fr. (Guðrún Hannesd.) 720-212 

 3. hæð  
 Námsver 301  720-301 

 Námsver 302 (Halldóra//Guðbjörg) 720-302 
4. MR María Vilborg Ragnarsdóttir 720-303 

4. HS Helga Sigurðardóttir 720-304 
 Þroski/atferli (Anna Jóna/Heiða) 720-305 

5.  SÞS Stefán Þór Sigurjónsson 720-306 

5.  LM Lilja Margrét Möller 720-307 
6.  MÍ Margrét Ólöf Ívarsdóttir 720-308 

6.  EB Elín Bjarnadóttir 720-309 
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7.  HH Herdís Haraldsdóttir 720-310 
7.  LGA Lára Guðrún Agnarsdóttir 720-311 

8. SHS Enska (Sigríður Helga Sverrisdóttir) 720-312 

 Enska (Egill Arnaldur Ásgeirsson) 720-313 
8. RH Danska (Ragnheiður Hjálmarsdóttir) 720-315 

 Myndmennt (Guðlaugur Valgarðsson) 720-314 
 Námsver (Anna Sigríður/Pat) 720-317 

10. SJ Stærðfræði (Sigrún Lilja Jónasdóttir) 720-316 

 Námsver (Guðrún Hulda/Jónína Margrét) 720-318 
 4. hæð  

 Textílmennt 720-403 
 Jarðhæð  

 Bíósalur 720-100 
 Heimilisfræði (Steindóra Kr. Gunnlaugsd.) 720-101 

 Mötuneyti nemenda  720-105 

 Mötuneyti nemenda  720-104 
 Helgi J. Kristjánsson  

umsjónarmaður fasteignar 

7192   eða 
6648174 

 Hjúkrun  (Bergrún H. Gunnarsdóttir) 7193 
 Vakt - íþróttir 7196 

 Íþróttakennarar 720-110 
 Íþróttasalur 720-107 

 Hönnun - smíði (Halldór Sanchez) 720-108 

 Sundlaug                     (Sundhöll 5350) 720-106 
 Draumaland  

 Draumaland – Kristófer Nökkvi 411 5571 eða 
 6955062 

 Garðshorn - skáli 1  720-601 
 Garðshorn - skáli 2 720-602 

 Garðshorn - skáli 3 720-603 
Þegar hringt er úr húsi þarf fyrst að velja 0 síðan númerið og í beinu framhaldi „leyniorð“ (96052) 
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Bekkur Nafn kennara Stofa Fjöldi Fæð. ár 

1 GG Guðrún Gunnarsdóttir 504  2014 

1 SHO Sigríður Helga Olgeirsdóttir 503  2014 

2  IK Íris Klein 501  2013 

2  SH Sigríður Hrafnkelsdóttir 502  2013 

3  KBK Kristín Björg Knútsdóttir 204  2012 

3  OMÓ Olga María Ólafsdóttir 205  2012 

4  MR María Vilborg Ragnarsdóttir 303  2011 

4  HS Helga Sigurðardóttir 304  2011 

5  SÞS Stefán Þór Sigurjónsson 306  2010 

5  LM Lilja Margrét Möller 307  2010 

6  MÍ Margrét Ólöf Ívarsdóttir 308  2009 

6  EB Elín Bjarnadóttir 309  2009 

7 .HH Herdís Haraldsdóttir 310  2008 

7  LGA Lára Guðrún Agnarsdóttir 311  2008 

8  SHS Sigríður Helga Sverrisdóttir 312  2008 

8 . RH Ragnheiður Hjálmarsdóttir 315  2007 

8 . OT Otto Tynes 209  2007 

9  GG 1 Guðrún Eyþórsdóttir 211  2006 

9  GG 2 Guðrún Hannesdóttir 212  2006 

10 KF Katrín Kristín Friðjónsdóttir 210  2005 

10 SJ Sigrún Lilja Jónasdóttir 316  2005 

 

 


