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Formáli
Ársskýrsla Reykhólaskóla kemur nú út í annað sinn. Skýrslunni er dreift til formanns
mennta og menningamálanefndar, stjórnar foreldrafélagsins, hreppsskrifstofunnar
og bókasafns Reykhólaskóla. Skýrslan mun einnig liggja á kaffistofu starfsmanna.
Markmið skýrslunnar er að gera grein fyrir því starfi sem fram fer í skólanum,
ásamt því að halda saman nauðsynlegum upplýsingum úr skólastarfinu. Skýrslan er
góð heimild um skólastarfið frá ári til árs.

Inngangur
Skólastarfið hófst með því að kennarar og starfsfólk mætti til starfa mánudaginn
16. ágúst að loknu sumarleyfi til að undirbúa veturinn. Skólasetning var svo
mánudaginn 23. ágúst, eftir setninguna fóru nemendur með sínum umsjónarkennara í
sínar stofur og kennsla hófst svo samkvæmt stundaskrá þennan sama dag.

Hagnýtar upplýsingar
Skólastjórnendur
Júlía Guðjónsdóttir skólastjóri
Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir staðgengill skólastjóra
Nefndir og ráð
Skólaráð
Júlía Guðjónsdóttir skólastjóri
Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir, fulltrúi kennara
Herdís Erna Matthíasdóttir fulltrúi starfsmanna skólans
Erla Ebba Gunnarsdóttir fulltrúi foreldra
Ingibjörg Þór fulltrúi foreldra
Björn Fannar Jóhannesson fulltrúi foreldra og íbúa nærumhverfis
Aldís Eir Sveinsdóttir fulltrúi nemenda
Eydís Sunna Harðardóttir fulltrúi nemenda

Nemendaráð
Aldís Eir Sveinsdóttir 10. bekk formaður
Arnar Ingi Karlsson 9. bekk
Eydís Sunna Harðardóttir 9. bekk
Sigmundur Már Atlason 9. bekk
Elínborg Egilsdóttir 8. bekk
Fanney Sif Torfadóttir 7. bekk
Stjórn foreldrafélags
Erla Ebba Gunnarsdóttir
Eyvindur Magnússon
Rebekka Eiríksdóttir
Sérfræðiþjónusta
Brynjólfur Brynjólfsson, sálfræðingur
Elmar Þórðarson, talmeinafræðingur
Starfsfólk Reykhólaskóla 2010 – 2011
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Skólalóð
Svæðið umhverfis skólans er barnvænt og hentar vel. Í kringum skólann er stór lóð
en brýn þörf er þó á ákveðnum úrbótum. Vantar heildarskipulag lóðar. Unnið var að
sjálfsmati skólalóðar í vetur.

Skóladagatal
Skóladagatal er ávalt sett í skólanámsskrá sem fer inn á öll heimili nemenda.

Skólaakstur
10 nemendur Reykhólaskóla koma og fara með skólabílum. Akstursleiðir eru 3:
Gufudalur, innsveitin og Reykjanesið. 3 nemendur koma úr Fremri-Gufudal, 6
nemendur koma úr innsveitinni og 1 nemandi kemur í skólaakstri af Reykjanesinu.
Skólabílstjórar eru Þráinn Hjálmarsson, Vilberg Þráinsson og Rebekka Eiríksdóttir.

Skýrsla umsjónarkennara í 1. bekk
Nemendur í 1. bekk voru fimm talsins, 4 strákar og 1 stelpa. Nemendur voru í
samkennslu með nemendum í 2. og 3. bekk fram að annarri önn. Umsjónarkennari 1.
– 3. bekkjar var Ásta Sjöfn en Steinunn og Ásta héldu utan um hópinn og skiptu með
sér verkum.
Þegar leið á önnina var ljóst að þetta skipulag gekk ekki nógu vel upp og í byrjun 2.
annar tók Steinunn nær alveg við 1.b. og Ásta hélt áfram með 2.- 3. b. Ásta var með
tölvutímana og heimilisfræði, Rebekka smíði og myndmennt, Kolfinna íþróttir og
sund, Júlía ensku og Steinunn lestur, skrift, stærðfr. samfélagsfr, náttúrufr. og
textíl.
Helstu áherslur, kennsluhættir/skipulag
Í fyrsta bekk er lögð áhersla á að nemendur
aðlagist skólaumhverfinu og séu virkir
þátttakendur í því og þjálfist í sjálfstæðum
vinnubrögðum.
Nemendur 1. bekkjar voru mjög virkir og
duglegir. Stafainnlögn var að mestu lokið við lok
2. annar eða í janúar. Þá voru nemendur orðnir
mjög sjálfstæðir í vinnubrögðum og mikil og góð samkennd í hópnum. Í
lestrarkennslunni var stuðst við námsefnið Listin að lesa og skrifa, leshefti og
vinnubækar ásamt ýmsu heimatilbúnu efni. Sögugerð var að jafnaði einu sinni í viku
og í skrift var notað námsefni frá Hafnarfirði.
Í stærðfræði var Sproti 1 og 2a notuð ásamt gömlu efni sem hentaði hverjum og
einum.
Námsefnið í íslensku og stærðfræði var einstaklingsmiðað og því hver nemandi að
vinna á sínu getustigi og finnst þessum nemendum mjög eðlilegt að ekki séu allir að
gera það sama á sama tíma.
Íslensku – og stærðfræðinámið hafði forgang á annað en náttúrufræðin og
samfélagsfræðin tvinnuð inn eftir því sem áhugi og aðstæður buðu upp á hverju
sinni. Síðast liðið haust var fylgst með ákv. trjám – heima hjá Steinunni – og fylgst
með hvernig þau breyttust er leið á haustið. Nemendur kynntust gömlu
mánaðaheitunum

Námsmat
Námsmat fór fram í lok hverrar annar þar sem nemendur fengu að spreyta sig á
efni tengdu námsefninu. Veturinn kom ágætlega út námslega og eru þeir mjög
duglegir.
Skemmtanir og félagslíf
Við vorum einu sinni með náttfatadag, þar sem allir mættu í náttfötum og með
bangsa. Okkur var boðið á diskótek í Saurbænum, þar sem foreldrar sáu um að
keyra nemendur. Á árshátíðinni höfðu nemendur 1. – 3. bekkjar burðarhlutverk, þar
sem þau báru uppi sönginn undir stjórn Steinunnar Rasmus. Þau léku öll indjánabörn
og voru í búningum sem þau fengu að hanna sjálf með aðstoð Steinunnar og Ástu
Sjafnar. Foreldrar voru með eitt diskótek fyrir nemendur í lok skólaárs og var það
hin besta skemmtun. Voru eldri systkini fengin til þess að sjá um fjörið.
Foreldrar og forráðamenn 1. – 3. bekkjar voru boðuð á fund til þess að fjalla um
einelti og hlutverk foreldra í þessum málum. Á þessum fundi var ákveðið að prófa að
vera með vinahópa til þess að bæta samskiptin á milli þeirra. Sú tilraun tókst nokkuð
vel og höfðu nemendur gaman að.
Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru í hjólatúr með Ástu Sjöfn og Andreu. Hjólað var að
Sjávarhúsum þar sem nemendur fengu sér nesti og léku sér í fjörunni.
Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru næst síðasta skóladaginn í heimsókn til Ástu Sjafnar
upp á Grund. Veðrið var ekki gott og voru nemendur orðnir vel blautir þegar þeir
komu þangað. Byrjað var á því að kíkja í fjárhúsin, síðan var farið heim á Litlu Grund
þar sem nemendur fengu kakó og muffins. Vegna veðurs var ákveðið að keyra
nemendur aftur í skólann. Voru þau selflutt í skólann á LandRover.
Skólaferðalag
Nemendur í 1. – 4. bekk fóru í skólaferðalag í nágrenni Reykhóla. Lagt var af stað
frá Reykhólaskóla og farið að Seljanesi þar sem Stefán Hafþór tók á móti okkur og
sýndi okkur gamla bíla og dráttarvélar. Við fórum svo í Barmahlíð og gengum um í
skóginum. Að því loknu fórum við í Bjarkalund þar sem beið okkar pizzuhlaðborð.
Ferðalaginu lauk kl. 13:30. Foreldrar tóku að sér aksturinn. Ferðalagið var
skemmtilegt og allir skemmtu sér vel, foreldrar sem börn.
Steinunn Rasmus umsjónarkennari

Skýrsla umsjónarkennara í 2.bekk
Nemendur í 2. bekk voru fimm talsins, 2 strákar og 3 stelpur. Nemendur voru í
samkennslu með nemendum í 3. bekk. Umsjónarkennari annars bekkjar var Ásta
Sjöfn Kristjánsdóttir með íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði,
upplýsingatækni og heimilisfræði. Steinunn Rasmus sá um skrift og textílmennt,
Rebekka Eiríksdóttir, myndmennt og smíði, Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir sá um íþróttir
og sund einnig var hún í stuðning í textílmennt og Júlía Guðjónsdóttir, enska.
Andrea Björnsdóttir þroskaþjálfi var með okkur þrjár kennslustundirnar og
Jóhanna Guðmundsdóttir var stuðningfulltrú með hópnum í nóvember og desember
frá 10:30 – 15:00. Indíana tók síðan við af henni sem stuðningsfulltrúi eftir áramót.
Helstu áherslur
Lögð var áhersla á að auka og bæta lestrarkunnáttu nemenda í öðrum bekk.
Lögð var mikil áhersla á að hrista hópinn vel saman og má segja að sumu leyti hafi
það tekist ágætlega.
Kennsluhættir/skipulag
Nemendur í 2. bekk voru í samkennslu með 3. bekk. Námið var einstaklingsmiðað þar
sem hver nemandi fékk námsefni við hæfi. Nemendur unnu ýmiskonar verkefni í
íslensku bæði heimatilbúnu og frá námsgagnastofnun. Ákveðið var að hver nemandi
fengi að vinna í stærðfræði á sínum forsendum.
Dagurinn hófst alltaf í heimakrók þar sem nemendur fengu tækifæri til þess að tjá
sig. Áhersla var lögð á að nemendur kæmu vel fram við hvert annað og tækju tillit.
Fjallað var um að við værum ekki öll eins að sumir nemendur gætu verið með
ýmiskonar raskanir eins ADHD og einhverfu. Við værum stödd á mismunandi stöðum
í námsefninu.
Námsmat
Námsmat fór fram í lok hverrar annar þar sem nemendur fengu að spreyta sig á
efni tengdu námsefninu. Hraðlestarpróf voru tekin í lok hverra annar, hafa allir
nemendur hækkað sig jafnt og þétt.

Þema
Fyrir áramót vorum við með trjáþema í náttúrufræði
ásamt nemendum í 1. bekk. Hver nemandi tók að sér
eitt tré úr garðinum hennar Steinunnar og við
fylgdumst með því á tveggja mánaða tímabili. Tókum
myndir og þurrkuðum laufblöð. Verkefnið var mjög
áhugavert og skemmtilegt ekki síður vegna þess hve vel
við gátum fylgst með veðurbreytingum á þessu tímabili.
Um áramót byrjuðum við á því að vera með málshátt vikunnar. Tilgangur þess var að
kynna fyrir nemendum íslensk mál og kynna þeim fjölbreytta notkun þess.
Í samfélagsfræði var tekið fyrir Ísland og hvernig það varð til. Nemendur unnu
fjölbreytt verkefni því tengdu og í lok þemaverkefnis var kynning fyrir foreldra og
forráðamenn.
Skemmtanir og félagslíf
Við vorum einu sinni með náttfatadag, þar sem allir mættu í náttfötum og með
bangsa. Okkur var boðið á diskótek í Saurbænum, þar sem foreldrar sáu um að
keyra nemendur. Eitt bekkjarkvöld var haldið á vegum skólans, þar sem nemendur
kynntu þemaverkefnið sitt um Ísland. Foreldrar sáu um veitingarnar og var það mjög
skemmtilegt. Fyrir fullveldishátíðinna okkar lærðu krakkarnir vísurnar um Grýlu og
hennar afkomendur og kynntu fyrir foreldrum og öðrum gestum á fullveldishátíðinni.
Á árshátíðinni höfðu nemendur 1. – 3. bekkjar burðarhlutverk, þar sem þau báru uppi
sönginn undir stjórn Steinunnar Rasmus. Þau léku öll indjánabörn og voru í búningum
sem þau fengu að hanna sjálf með aðstoð Steinunnar og Ástu Sjafnar. Foreldrar
voru með eitt diskótek fyrir nemendur í lok skólaárs og var það hin besta
skemmtun. Voru eldri systkini fengin til þess að sjá um fjörið.
Foreldrar og forráðamenn 1. – 3. bekkjar voru boðuð á fund til þess að fjalla um
eineltiog hlutverk foreldra í þessum málum. Á þessum fundi var ákveðið að prófa að
vera með vinahópa til þess að bæta samskiptin á milli þeirra. Sú tilraun tókst nokkuð
vel og höfðu nemendur gaman að.
Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru í hjólatúr með Ástu Sjöfn og Andreu. Hjólað var að
Sjávarhúsum þar sem nemendur fengu sér nesti og léku sér í fjörunni.

Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru næst síðasta skóladaginn í heimsókn til Ástu Sjafnar
upp á Grund. Veðrið var ekki gott og voru nemendur orðnir vel blautir þegar þeir
komu þangað. Byrjað var á því að kíkja í fjárhúsin, síðan var farið heim á Litlu Grund
þar sem nemendur fengu kakó og muffins. Vegna veðurs var ákveðið að keyra
nemendur aftur í skólann. Voru þau selflutt í skólann á LandRover.
Skólaferðalag
Nemendur í 1. – 4. bekk fóru í skólaferðalag í nágrenni Reykhóla. Lagt var af stað
frá Reykhólaskóla og farið að Seljanesi þar sem Stefán Hafþór tók á móti okkur og
sýndi okkur gamla bíla og dráttarvélar. Við fórum svo í Barmahlíð og gengum um í
skóginum. Að því loknu fórum við í Bjarkalund þar sem beið okkar pizzuhlaðborð.
Ferðalaginu lauk kl. 13:30. Foreldrar tóku að sér aksturinn. Ferðalagið var
skemmtilegt og allir skemmtu sér vel, foreldrar sem börn.
Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir
umsjónarkennari

Skýrsla umsjónarkennara í 3. bekk
Nemendur í 3. bekk voru sjö talsins, 2 strákar og 5 stelpur. Í byrjun skólaárs voru
þau 6 en við vorum svo heppin að einn nemandi bættist í hópinn. Nemendur voru í
samkennslu með nemendum í 2. bekk. Umsjónarkennari þriðja bekkjar var Ásta
Sjöfn Kristjánsdóttir með íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði,
upplýsingatækni og heimilisfræði. Steinunn Rasmus sá um skrift og textílmennt,
Rebekka Eiríksdóttir, myndmennt og smíði, Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir sá um íþróttir
og sund einnig var hún í stuðning í textílmennt og Júlía Guðjónsdóttir, enska.
Andrea Björnsdóttir þroskaþjálfi var með okkur þrjár
kennslustundirnar og Jóhanna Guðmundsdóttir var
stuðningfulltrúi með hópnum í nóvember og desember
frá 10:30 – 15:00. Indíana tók síðan við af henni sem
stuðningsfulltrúi eftir áramót.

Helstu áherslur
Lögð var áhersla á að auka og bæta lestrarkunnáttu nemenda í þriðja bekk. Gera
þau sjálfstæðari í vinnubrögðum og auka færni sína í rituðu máli. Einnig var lögð á
það áhersla að efla samheldni nemenda og auka jákvæðni til náms.
Kennsluhættir/skipulag
Nemendur í 3. bekk voru í samkennslu með 2. bekk. Námið var einstaklingsmiðað þar
sem hver nemandi fékk námsefni við hæfi. Nemendur unnu ýmiskonar verkefni í
íslensku bæði heimatilbúnu og frá námsgagnastofnun. Ákveðið var að hver nemandi
fengi að vinna í stærðfræði á sínum forsendum.
Dagurinn hófst alltaf í heimakrók þar sem nemendur fengu tækifæri til þess að tjá
sig. Áhersla var lögð á að nemendur kæmu vel fram við hvert annað og tækju tillit.
Fjallað var um að við værum ekki öll eins að sumir nemendur gætu verið með
ýmiskonar raskanir eins ADHD og einhverfu. Við værum stödd á mismunandi stöðum
í námsefninu.
Námsmat
Námsmat fór fram í lok hverra annar þar sem nemendur fengu að spreyta sig á efni
tengdu námsefninu. Lesskilningarverkefni var tekið í byrjun hausts og
hraðlestarpróf voru tekin í lok hverra annar, hafa allir nemendur hækkað sig jafnt
og þétt.
Þema
Fyrir áramót vorum við með trjáþema í náttúrfræði ásamt nemendum í 1. bekk. Hver
nemandi tók að sér eitt tré úr garðinum hennar Steinunnar og fylgdumst með því á
tveggja mánaða tímabili. Tókum myndir og þurrkuðum laufblöð. Verkefnið var mjög
áhugavert og skemmtilegt ekki síður vegna þess hve vel við gátum fylgst með
veðurbreytingum á þessu tímabili.
Um áramót byrjuðum við á því að vera með málshátt vikunnar. Tilgangur þess var að
kynna fyrir nemendum íslenskt mál og kynna þeim fjölbreytta notkun þess.
Í samfélagsfræði var tekið fyrir Ísland og hvernig það varð til. Nemendur unnu
fjölbreytt verkefni því tengdu og í lok þemaverkefnis var kynning fyrir foreldra og
forráðamenn.

Skemmtanir og félagslíf
Við vorum einu sinni með náttfatadag, þar sem allir mættu í náttfötum og með
bangsa. Okkur var boðið á diskótek í Saurbænum, þar sem foreldrar sáu um að
keyra nemendur. Eitt bekkjarkvöld var haldið á vegum skólans, þar sem nemendur
kynntu þemaverkefnið sitt um Ísland. Foreldrar sáu um veitingarnar og var það mjög
skemmtilegt. Fyrir fullveldishátíðina okkar lærðu krakkarnir vísurnar um Grýlu og
hennar afkomendur og kynntu fyrir foreldrum og öðrum gestum. Á árshátíðinni
höfðu nemendur 1. – 3. bekkjar burðarhlutverk, þar sem þau báru uppi sönginn undir
stjórn Steinunnar Rasmus. Þau léku öll indjánabörn og voru í búningum sem þau
fengu að hanna sjálf með aðstoð Steinunnar og Ástu Sjafnar. Foreldrar voru með
eitt diskótek fyrir nemendur í lok skólaárs og var það hin besta skemmtun. Voru
eldri systkini fengin til þess að sjá um fjörið.
Foreldrar og forráðamenn 1. – 3. bekkjar voru boðuð á fund til þess að fjalla um
einelti og hlutverk foreldra í þessum málum. Á þessum fundi var ákveðið að prófa að
vera með vinahópa til þess að bæta samskiptin á milli þeirra. Sú tilraun tókst nokkuð
vel og höfðu nemendur gaman að.
Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru í hjólatúr með Ástu Sjöfn og Andreu. Hjólað var að
Sjávarhúsum þar sem nemendur fengu sér nesti og léku sér í fjörunni.
Nemendur 1. – 3. bekkjar fóru næst síðasta skóladaginn í heimsókn til Ástu Sjafnar
upp á Grund. Veðrið var ekki gott og voru nemendur orðnir vel blautir þegar þeir
komu þangað. Byrjað var á því að kíkja í fjárhúsin, síðan var farið heim á Litlu Grund
þar sem nemendur fengu kakó og muffins. Vegna veðurs var ákveðið að keyra
nemendur aftur í skólann. Voru þau selflutt í skólann á LandRover.

Skólaferðalag
Nemendur í 1. – 4. bekk fóru í skólaferðalag í nágrenni Reykhóla. Lagt var af stað
frá Reykhólaskóla og farið að Seljanesi þar sem Stefán Hafþór tók á móti okkur og
sýndi okkur gamla bíla og dráttarvélar. Við fórum svo í Barmahlíð og gengum um í
skóginum. Að því loknu fórum við í Bjarkalund þar sem beið okkar pizzuhlaðborð.
Ferðalaginu lauk kl. 13:30. Foreldrar tóku að sér aksturinn. Ferðalagið var
skemmtilegt og allir skemmtu sér vel, foreldrar sem börn.
Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir, umsjónarkennar

Skýrsla umsjónarkennara 4.bekk
3 nemendur voru í 4. bekk í vetur. Umsjónarkennari var Svanborg Guðbjörnsdóttir,
kenndi íslensku(málfræði), stærðfræði, samfélagsfræði og lífsleikni. Áslaug B.
Guttormsdóttir kenndi íslensku og náttúrufræði. Steinunn Rasmus kenndi textíl,
smíða – og myndmenntakennari var Rebekka Eiríksdóttir. Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir
kenndi íþróttir og sund. Heimilisfræði og sköpun kenndi Ásta S. Kristjánsdóttir.
Júlía V. Guðjónsdóttir kenndi ensku og tölvur. Jóhanna B.Guðmundsdóttir var
stuðningsfulltrúi.
Helstu áherslur
Farið var eftir bekkjarnámskrá 4. bekkjar. Samkennsla var í 4. – 6. bekk og tók
kennslan mið af því. Kennslan byggðist mikið á einstaklingskennslu þar sem allir voru
með námsefni við hæfi.
Reynt var að skapa jákvætt andrúmsloft og að nemendum líði vel í
skólanum/samkennsluhópnum. Áhersla á að fara að fyrirmælum og vinna sjálfstætt.
Kennsluhættir/skipulag
Stuðst við bekkjarnámskrá 4. bekkjar. Heimanám skráð í Mentor
vikulega og einnig í skólakompur sem nemendur eru með.
Námsefniskynning var 28. sept. þar sem foreldrum var kynnt
námsefnið og skipulag kennslunnar fyrir veturinn.
Námsmat,símat
Nokkrar kannanir lagðar fyrir á hverri önn, einnig höfð í huga vinna
annarinnar.
Hreyfing
4. bekkur fór í Hausferð 2. sept. ásamt öllum í skólanum og er þetta orðinn árviss
viðburður í skólanum.
Danskennsla var þrjá daga í mars og var það hinn sívinsæli Jón Pétur sem sá um
hana.

Skemmtanir /félagslíf
4. bekkur tók þátt í 1. des hátíðinni. 1 bekkjarkvöld var haldið fyrir jól og einnig
buðu nemendur Auðarskóla í Tjarnarlundi á diskótek í mars.
4. bekkur tók þátt í uppsetningu á leikritinu Litlu ljót sem sýnt var á árshátíð
skólans í mars.
Einnig tók bekkurinn þátt í starfinu hjá ABC hjálparstarfinu „Börn hjálpa börnum“.
Svanborg Guðbjörnsdóttir, umsjónarkennari

Skýrsla umsjónarkennara 5.bekk
1 nemandi var í 5. bekk í vetur. Umsjónarkennari var Svanborg Guðbjörnsdóttir,
kenndi íslensku(málfræði), stærðfræði, samfélagsfræði og lífsleikni. Áslaug B.
Guttormsdóttir kenndi íslensku, ensku og náttúrufræði. Steinunn Rasmus kenndi
textíl, smíða – og myndmenntakennari var Rebekka Eiríksdóttir. Kolfinna Ýr
Ingólfsdóttir kenndi íþróttir, sund og náttúrufræði. Heimilisfræði og sköpun kenndi
Ásta S.Kristjánsdóttir. Júlía V.Guðjónsdóttir kenndi tölvur. Jóhanna B.
Guðmundsdóttir var stuðningsfulltrúi.
Helstu áherslur
Farið eftir bekkjarnámskrá 5. bekkjar. Samkennsla var í 4. – 6. bekk og tók
kennslan eitthvert mið af því. Kennslan byggðist mikið á einstaklingskennslu þar sem
allir voru með námsefni við hæfi.
Reynt að skapa jákvætt andrúmsloft og að nemendum líði vel í
skólanum/samkennsluhópnum. Áhersla á að fara að fyrirmælum og vinna sjálfstætt.
Kennsluhættir/skipulag
Stuðst við bekkjarnámskrá 5. bekkjar. Heimanám skráð í Mentor vikulega og einnig í
skólakompur sem nemendur eru með.
Námsefniskynning var 28. sept. þar sem foreldrum var kynnt námsefnið og skipulag
kennslunnar fyrir veturinn.
Nemendur komu með bækur að heiman til að nota í lestrarkennslu.
Gideonfélagið kom og færði nemendum Nýja testamentið að gjöf.

Námsmat,símat
Kannanir lagðar fyrir á hverri önn, einnig höfð í huga vinna annarinnar.
Hreyfing
5. bekkur fór í Hausferð 2. sept. ásamt öllum í skólanum og er þetta orðinn árviss
viðburður í skólanum.
Danskennsla var 3 daga í mars og var það hinn sívinsæli Jón Pétur sem sá um hana.

Skemmtanir /félagslíf
5. bekkur tók þátt í 1. des. hátíð. 1 bekkjarkvöld var haldið fyrir jól.
Diskótek var 1x í mánuði og opið hús 1x í mánuði.
5. bekkur tók þátt í uppsetningu á leikritinu Litlu ljót sem sýnt var á árshátíð
skólans í mars.
Einnig tók bekkurinn þátt í starfinu hjá ABC hjálparstarfinu „Börn hjálpa börnum“.
Svanborg Guðbjörnsdóttir, umsjónarkennari

Skýrsla umsjónarkennara 6.bekk
4 nemendur voru í 6. bekk í vetur. Umsjónarkennari var Svanborg Guðbjörnsdóttir,
kenndi íslensku(málfræði), stærðfræði, samfélagsfræði og lífsleikni. Áslaug B.
Guttormsdóttir kenndi íslensku, ensku og náttúrufræði. Steinunn Rasmus kenndi
textíl, smíða – og myndmenntakennari var Rebekka Eiríksdóttir. Kolfinna Ýr
Ingólfsdóttir kenndi íþróttir, sund og náttúrufræði. Heimilisfræði og sköpun kenndi
Ásta S. Kristjánsdóttir. Júlía V.Guðjónsdóttir kenndi tölvur.Jóhanna B.
Guðmundsdóttir var stuðningsfulltrúi.
Helstu áherslur
Farið var eftir bekkjarnámskrá 6.bekkjar. Samkennsla var í 4. – 6. bekk og tók
kennslan eitthvert mið af því. Kennslan byggiðst mikið á einstaklingskennslu þar sem
allir voru með námsefni við hæfi.
Reynt að skapa jákvætt andrúmsloft og að nemendum líði vel í
skólanum/samkennsluhópnum. Áhersla á að fara að fyrirmælum og vinna sjálfstætt.

Kennsluhættir/skipulag
Stuðst við bekkjarnámskrá 6. bekkjar. Heimanám skráð í Mentor vikulega og einnig í
skólakompur sem nemendur eru með.
Námsefniskynning var 28.sept. þar sem foreldrum var kynnt námsefnið og skipulag
kennslunnar fyrir veturinn.
Nemendur komu með bækur að heiman til að nota í lestrarkennslu.
Námsmat,símat
Kannanir lagðar fyrir á hverri önn, einnig höfð í huga vinna annarinnar.
Hreyfing
6. bekkur fór í Hausferð 2. sept. ásamt öllum í skólanum og er þetta orðinn árviss
viðburður í skólanum.
Danskennsla var 3 daga í mars og var það hinn sívinsæli Jón Pétur sem sá um hana.
Skemmtanir /félagslíf
6. bekkur tók þátt í 1.des hátíð. 1 bekkjarkvöld var haldið fyrir jól.
Diskótek vat 1x í mánuði og opið hús 1x í mánuðði. 6. bekkur tók þátt í uppsetningu á
leikritinu Litlu ljót sem sýnt var á árshátíð skólans í mars.
Einnig tók bekkurinn þátt í starfinu hjá ABC hjálparstarfinu „Börn hjálpa börnum“.
Skólaferðalag 5. – 7. Bekkjar
6 nemendur í 5. – 7. bekjar fóru í skólaferðalag á Suðurlandið. Lagt var að stað frá
Reykhólaskóla miðvikudaginn 18. maí kl. 9.00. Keyrt var að Þingvöllum þar sem
nemendur fengu leiðsögn um svæðið og helstu ártölin rifjum upp sem tengjast
þessum stað. Þaðan lá leiðin að Hjálmsstöðum þar sem nemendur fengu mikið og vel
útilátið kaffihlaðborð að hætti Fanneyjar húsfreyju á bænum. Þegar nemendur voru
orðnir saddir og sælir var Kerið í Grímsnesi skoðað og þaðan lá leiðin í Hveragerði
þar sem allir gistu. Áður en haldið var út að borða um kvöldið var tekin sundsprettur
í sundlauginni Laugaskarði.
Á fimmtudeginum var farið í Kjörís og fengu nemendur að skoða verksmiðjuna sem
er nú aldrei leyft en þar sem þau voru svo fá fengu þau að valsa um allt með

leiðsögn. Hverasvæðið í Hveragerði var því næst skoðað og endað var í keilu í
Keiluhöllinni í Öskjuhlíðinni. Nemendur fóru allir sáttir og glaðir heim eftir vel
heppnaða ferð á Suðurlandið.
Bílstjóri var Þráinn Vilbergsson og fararstjóri Júlía Guðjónsdóttir

Skýrsla 7.-10. bekkjar
Nemendur í 7. – 10. bekk voru Aldís Eir Sveinsdóttir, Jósep Friðrik Guðbjörnsson, ,
Arnar Ingi Karlsson, Eydís Sunna Harðardóttir, Sigmundur Már Atlason, Elínborg
Egilsdóttir, Sóley Huldrún Guðbjörnsdóttir og Fanney Sif Torfadóttir. Jósep og
Sóley koma í bekkinn í janúar.
Umsjónarkennari Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir
Helstu áherslur árganganna.
Stuðst var við Aðalnámskrá grunnskóla og upp úr
henni var unnin bekkjarnámskrá sem unnið var
eftir. Lagt var upp með að hver nemandi fengi að
njóta sín og töluvert gert í því að hnoða hópinn
betur saman. Fámenni bekkjarins var nýtt til þess
að einstaklingsmiða námið og sníða það að þörfum
hvers og eins. Reynt var að nota fjölbreytileg
verkefni og kennsluaðferðir.
Samskipti við foreldra voru góð. Foreldraviðtöl voru tvisvar yfir veturinn, fyrir og
eftir áramót.
Kennsluhættir/skipulag
Stuðst var við hefðbundna bekkjarkennslu – innlögn, verkefnavinnu og
einstaklingsaðstoð. Einnig var unnið í hópum að sameiginlegum verkefnum.
Nemendur unnu mikið sjálfstætt en notaðar voru kennsluaðferðir eins og innlögn á
töflu, samvinnunám, hópvinna, lausnarleytanám, fyrilestrar og heimildavinna.

Námsmat
Námsmat var byggt á símati á vinnu nemenda, verkefnabókum, vinnubókum og
áfangaprófum.
Viðburðir
Nemendur voru duglegir að nýta sér félagsstarf skólans og fóru á ýmsa viðburði því
tengdu. Í skólanum tóku nemendur þátt í danskennslu, uppsetningu á leikritinu Litlu
Ljót, forvarnarfyrirlestri og fyrirlestri um sjálfstyrkingu. 7. bekkur tók þátt í
stóru upplestrarkeppninni og fór að Reykjum í Hrútafirði. 9. og 10. bekkur fór að
Laugum í Sælingsdal. Allir nemendur 8. – 10. bekkjar fóru með í skólaferðalag til
Danmerkur. 10. bekkur fór svo í stutta ferð um sveitina þar sem
Þörungaverksmiðjan, Hjúkrunarheimilið í Barmahlíð og Bjarkalundur voru skoðið. Í
lokin bauð svo Bjarkalundur upp á hamborgara.
Skólaferðalag
Danmerkurferð 8.-10. bekkjar Reykhólaskóla dagana 7.-13. apríl 2011
Sú hefð hefur skapast að 8.-10. bekkur skólans fari í Danmerkurferð á 3ja ára
fresti. Þannig fær hver nemandi að fara einu sinni til Danmerkur í náms- og
kynnisferð á meðan hann stundar nám í unglingadeild. Að þessu sinni var okkur boðið
að dvelja stóran hluta ferðarinnar hjá Elvu og Ragnari sem búsett voru hér á
Reykhólum en fluttu til Danmerkur fyrir u.þ.b. 4 árum. Hjálmar sonur þeirra er
fyrrum bekkjarfélagi og vinur krakkanna sem fóru í ferðina að þessu sinni. Við
dvöldum hjá þeim í góðu yfirlæti og heimsóttum m.a. skólann hans Hjálmars,
jafnframt því að skoða og upplifa það sem Danmörk hefur upp á að bjóða. Hér kemur
ferðasagan, skráð af nemendum í ferðinni. Stílfært og yfirlesið af Áslaugu.

Eydís Sunna Harðardóttir skrifaði um fimmtudaginn 7. apríl:
Ákveðið var að við stelpurnar og Áslaug gistum á Akranesi en strákarnir ásamt
Rebekku og Dísu Sverrisdóttur gistu í Reykjavík. Við vöknuðum kl. 3.30 á Akranesi
eftir að hafa sofið í einn klukkutíma eða minna. Við höfðum lítið getað sofið af
spenningi vegna ferðarinnar sem nú var að verða að veruleika. Við þurftum að keyra
allan Hvalfjörðinn því göngin voru lokuð. Á flugvellinum hittum við síðan Rebekku,

Dísu og strákana. Við sáum Hugleik Dagsson, Sindra Sindra og Helga Björns. á
flugvellinum, það fannst okkur spennandi. Fluginu seinkaði aðeins og við þurftum að
bíða svolítið lengi eftir því að komast í loftið. Í flugvélinni var ég sú eina sem þurfti
að sitja við hliðina á ókunnugum en Arnar var hinu megin við ganginn þannig að það
var allt í lagi. Flugið var langt en konan við hliðina á mér var að horfa á Jackass
þannig að það hjálpaði smá. Ragnar, vinur Rebekku, Ingó sonur hans og Morten vinur
Ingós, sóttu okkur á flugvöllin á tveimur bílum. Þeir óku okkur fyrst á gistiheimilið
þar sem við skildum farangurinn eftir. Síðan óku þeir með okkur heim til Ingós og
kærustunnar hans og þar fengum við að borða og Ragnar sagði okkur sögur frá
Danmörku og nokkra skemmtilega brandara og allir skemmtu sér hið besta. Þegar við
höfðum borðað og Rebekka og Áslaug fært þeim gjafir frá okkur, brennivín og
harðfisk, óku þeir okkur niður í miðbæinn og við fórum á Strikið. Þar er fullt af
flottum búðum sem eru ekki á Íslandi, s.s. H&M og New Yorker. Við stelpurnar
keyptum mikið af fötum. Ég keypti mér kjól. Við fórum svo með strætó heim á
gistiheimilið og fengum okkur Cornflakes og brauð. Síðan skrifuðum við í
dagbækurnar okkar og fórum að sofa.

Arnar Ingi Karlsson skrifaði um föstudaginn 8. apríl:
Hópurinn vaknaði á gistiheimilinu og fékk sér morgunmat og í morgunmat var
Cornflakes, brauðbollur og álegg, djús og mjólk. Eftir að hafa etið morgunmatinn

settum við nesti í bakpokana og fórum í strætóskýlið og biðum eftir strætó í smá
stund, stukkum svo upp í hann og hann ók okkur að lestarstöðinni. Síðan röltum við
yfir nokkrar götur og fórum í annan strætó, svona útsýnisstrætó á tveimur hæðum.
Hann ók okkur um Kaupmannahöfn og á meðan voru sagðar áhugaverðar sögur, t.d. af
Litlu hafmeyjunni sem misst hefur hausinn sinn tvisvar og hægri höndina einu sinni.
Strætóinn ók um fullt af konunglegum og sögufrægum stöðum en ég man fæstar
sögurnar, því miður. Við ókum m.a. hjá konungshöllinni og litríkasta bíói sem ég hef
séð. Þegar rúntinum lauk röltum við yfir göturnar aftur og fórum svo að
lestarstöðinni og fengum okkur að drekka og borða og tókum síðan lestina til
Bakken. Tívolíið á Bakken var eini skemmtigarðurinn sem var opinn á þessum tíma
árs. Þegar við komum úr lestinni þurfti að ganga um 2 km leið að tívolíinu en Rebekka
splæsti í ferð með hestvögnum og ég tók heimildarmynd af því. Við byrjuðum á að
fara í skemmtilegt tæki sem kallast XTreme sem snerist í allar áttir. Við fórum
tvisvar eða þrisvar sinnum í þetta tæki og
síðan fórum við í annað tæki sem ég man ekki
hvað heitir en var yndislegt. Síðan fórum við
mörgum sinnum í fallturninn og Tornado, þar
sem stelpurnar sáu sætan gaur og þær
misstu röddina því þær æptu svo mikið,
örugglega bæði af hræðslu við tækið og
hrifningu yfir gaurnum. Annars fórum við í
fullt af skemmtilegum tækjum. Ég og Sigmundur fórum í skotkeppni í Paintball þar
sem við áttum að skjóta ákveðið mörg skotmörk og ég vann bangsa sem ég ákvað
strax að gefa Júlíu skólastjóra þegar ég kæmi heim. Við fórum margar ferðir í
risastórum trérússíbana og í einhverja kappakstursbíla. Þegar klukkan var orðin 8
um kvöldið áttum við að fara að leggja af stað heim en þá hafði Áslaug fundið
klessubíla og við hlupum þangað og tókum 4 umferðir í þeim, bæði krakkar og
kennarar. Þegar við höfðum gengið til baka og að lestarstöðinni sáum við að lestin
var rétt að fara. Við hlupum eins hratt og við gátum og Rebekka fór að gramsa í
veskinu til að finna lestarmiðana. Það endaði með að hún hljóp á skilti og fékk kúlu og
hálfgert glóðarauga. En í lestina komumst við og á Hovedbanegården skiptum við
yfir í strætó sem skilaði okkur heim á gistiheimilið. Þetta var æðislegur dagur.

Sigmundur Már Atlason skrifaði um laugardaginn 9. apríl:
Við vöknuðum kl. 7.00 og fengum okkur morgunmat og tókum draslið okkar saman.
Við lögðum af stað með rútu til Odden en þar áttum við að taka ferju til Ebeltoft á
Jótlandi. Við þurftum að taka strætó, því næst lest og skipta svo yfir í rútu til að
komast á Odden. Ég sofnaði í lesinni og vissi því lítið hvað gerðist þar til við vorum
komin í rútuna sem flutti okkur síðasta spölinn. Við biðum í um tvo klukkutíma eftir
ferjunni. Veðrið var gott og við borðuðum nesti, löbbuðum um og fórum í sólbað á
meðan við biðum. Arnar varð pirraður út í sjálfsala sem ekki vildi gefa honum til
baka og stelpurnar voru að hlaupa í hringi og skemmta sér. Ég fór að kasta steinum í
sjóinn og rölta um. Síðan sigldum við með ferjunni frá Odden á Sjálandi til Ebeltoft
á Jótlandi. Það var bara mjög skemmtilegt. Við biðum síðan í tæpa klukkustund þar
til Raggi og Elva komu að sækja okkur og aka okkur heim til þeirra en þar ætluðum
við að gista fram á miðvikudag 12. apríl. Þau eiga heima í Bønnerup sem er um 60 km
fyrir norðan Ebeltoft. Þar beið Hjálmar eftir okkur og það var ótrúlega gaman að
hitta hann. Síðan fórum við í RockBand og höfðum það skemmtilegt fram á rauða
nótt. Kennararnir keyptu inn og elduðu og voru niðri að spjalla við Elvu og Ragga
fram eftir kvöldi.

Elínborg Egilsdóttir skrifaði um sunnudaginn 10. apríl:
Þennan dag fengum við að sofa út. En okkur stelpunum langaði að fara að versla svo
við létum vekjaraklukkuna hringja. Það var æðislegt veður, sól og logn. Því miður
fengum við stelpurnar ekki að fara að versla, en til uppbótar keyrði Raggi okkur
aðeins niður í þorp og við fengum að labba um litla bæinn og kíkja í fáeinar búðir.
Síðan tókum við strætó til Grenå, stukkum út úr strætó og lögðum af staði í hina
miklu göngu til Kattegatcenter sem er stórt fiska- og hákarlasafn niður við höfnina.
Gangan var allt að 8 km, þ.e. fram og til baka! Dísa Sverris. var sú fyrsta sem fékk
hælsæri og þannig smituðust allir af hælsærum og blöðrum. Loksins komum við á
fiskasafnið sem við höfðum fórnað fótum okkar í og gengið alla leiðina því
strætisvagnar ganga ekki niður að höfn á þessum tíma árs, þ.e. vetraráætlun strætó
var enn í gildi. Þetta fiskasafn heitir Kattegatcenter eins og áður var sagt frá.
Þarna skoðuðum við okkur um í nokkra stund, horfðum á hákarlana borða, sáum litla
sæhesta og fengum að snerta skötur og fiska. Svo fengum við líka að sjá selina
kyssast og þeir voru látnir gera alls konar kúnstir fyrir okkur. Nú hófst hin mikla

ganga til baka, nema hvað við ákváðum að fá okkur smá næringu til að halda út þessa
göngu og fórum því í pylsuvagn og fengum okkur að borða.
Nú hófst gangan og við vorum ekki viss hvort við værum að sjá tálsýn eða bara hin
raunverulegu umferðaljós í Grenå þegar við nálguðumst bæinn aftur! Fagnaðarlæti
brutust út þegar við komumst að því að þetta væru umferðaljósin í Grenå. Við
löbbuðum í sund enda ekki vanþörf á að þrífa sig eftir langa göngu og viðburðarríkan
dag. Sundlaugin var innilaug, í henni var rennibraut, tvö stökkbretti, tveir heitir
pottar og barnalaug. Loks fórum við upp úr og Elva sótti okkur. Við komum heim til
Elvu og Ragga og biðum eftir kvöldmatnum en kennararnir voru á fullu að elda.
Fengum tortilla í matinn og vorum hæstánægð með það. Fórum í Playstation í
BandHero og fórum svo að sofa eftir þennan góða dag.

Jósep Friðrik Guðbjörnsson skrifaði um mánudaginn 11. apríl:
Fórum í skólann hans Hjálmars í Ørum sem var fróðlegt. Því miður voru krakkarnir
að byrja þemaviku og áttu að skila af sér verkefnum á föstudeginum sem meta átti
til einkunnar, þannig að okkur fannst við hálfpartinn vera fyrir þeim. Kennararnir
fóru í skoðunarferð um skólann með danska kennaranum en við sátum bara og biðum.
Sum okkar fóru þó tvisvar í fótbolta með bekkjarfélögum Hjálmars. Við röltum
síðan niður í litla bæinn og fórum í Brugsen að kaupa okkur eitthvað að borða og smá
sælgæti. Hjálmar var búinn í skólanum kl. 13.00 og þá tókum við strætó til Randers
og fórum þar í stóra verslunarmiðstöð. Stoppuðum þar í tvo klukkutíma og
stelpurnar voru ótrúlega ánægðar með að fá að versla og skoða. Síðan fórum við
heim með strætó og fórum að skjóta af kúlubyssunni hans Hjálmars á meðan
kennararnir elduðu. Um kvöldið hjuggum við niður eldivið, kveiktum eld og grilluðum
sykurpúða úti í garðinum. Það var mjög skemmtilegt. Síðan fórum við líka niður á
strönd í göngutúr eins og við höfðum gert áður. Fórum í RockBand og tölvuna um
kvöldið. Við vorum þreytt en ánægð þegar við skriðum í bólið.

Aldís Eir Sveinsdóttir skrifaði um þriðjudaginn 12. apríl:
Við vöknuðum, tókum okkur til og mættum í skólann hans Hjálmar. Núna var loksins
tími fyrir okkur til að sýna Slide Showin okkar, þar sem við kynntum okkur og
sögðum frá lífi krakka á Íslandi. Síðan gáfum við öllum krökkunum í A og B bekknum
gjafir. Þetta voru um 50 krakkar og við höfðum búið til 50 hálsmen með rún hvers og

eins nemanda. Að lokum sýndum við 20 mínútna DVD mynd frá Íslandi sem var mjög
flott. Kennararnir gáfu dönsku kennurunum íslenskt sælgæti sem sett var í skálar á
kennarastofunni. Þetta vakti allt mikla lukku og dönsku krakkarnir horfðu spenntir á
myndina og Slide Showin og þökkuðu okkur fyrir gjafirnar. Við þökkuðum líka fyrir
okkur og kvöddum. Nú var ferðinni heitið til Árósa til að skoða „Den gamle by“. Þar
mátti sjá gömul hús og hægt var að fara inn í þau flest. Hægt var að skoða gömul
heimili eða gömul fyrirtæki og verkstæði, s.s. gamla pípuhattagerð, prentsmiðju,
vindmyllu, bakarí og sælgætisbúð. Við skoðuðum hvern krók og kima og við
stelpurnar enduðum í leikfangabúðinni en það tók sinn tíma að finna það hús. Síðan
fórum við burt úr gamla bænum og beint í bankann til að taka út peninga. Við
stelpurnar urðu eftir með Rebekku og Áslaugu og fórum á göngugötuna að versla en
þar voru margar flottar búðir s.s. H&M, BikBok og New Yorker. Svo tókum við lest
og strætó heim. Strákarnir fóru á undan með Dísu til Grenå því þá langaði til fara í
gogart eða keilu. Þeir slepptu því samt og fóru beint heim til Elvu og Ragga og áttu
afslappað síðdegi með Hjálmari. Þegar við komum heim fengum við „síðustu
kvöldmáltíðina“ í Danmörku en það var pizza, umm. Svo fórum við í RockBand eins og
hin kvöldin og vorum bara að spjalla og „chilla“. Fórum þreytt og sæl að sofa.

Sóley Huldrún Guðbjörnsdóttir skrifaði um miðvikudaginn 13. apríl:
Við vöknuðum, fórum á fætur, borðuðum og tannburstuðum okkur. Síðan byrjuðum
við að taka til eftir okkur hjá Elvu, Ragga og Hjálmari því við vildum skilja við allt
hreint og fínt. Síðan löbbuðum við í strætóskýlið og fórum með strætó og tókum
síðan annan strætó til Árósa. Næst tókum við lest í fjóra klukkutíma sem endaði á
flugstöðinni. Á leiðinni vorum við að spjalla, spila og skrifa í dagbækurnar. Svo
skemmtilega vildi til að Hjálmar og foreldrar hans voru á leið til Íslands með sama
flugi og við. Hjálmar var með okkur alla leiðina en Elva og Raggi fóru á bíl. Á
flugstöðinni biðum við í smá stund og fengum okkur að borða og fórum síðan um borð
í vélina. Flugið tók rúmlega þrjá tíma. Þegar við lentum fórum við úr flugvélinni og
biðum smá tíma þangað til bílarnir fundust. Við vorum á tveimur bílum og Dísa,
Áslaug og Rebekka skiptust á að keyra okkur heim um nóttina og við sváfum mest
alla leiðina heim. Frábærri ferð til Danmerkur var lokið!

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir, umsjónarkennari

Skýrslur kennara í list- og verkgreinum
Myndmennt
Uppbygging kennslunnar
Myndmennt er kennd í 1. – 10. Bekk og í 80 mínútur í senn. Samkennsluhópar
skiptast þannig að 1. – 3. bekkur, 4. – 6. bekkur og 7. – 10. bekkur eru saman.
Kennsluaðferðir
Verkefni eru lögð fyrir í upphafi tímans og sýnd eru dæmi. Útskýrð eru
kennslugögn, efni og áhöld, og nemendur eru aðstoðaðir eftir þörfum. Ýtt er undir
sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði við vinnu nemenda. Verkefnin eru oftast unnin
sem einstaklingsverkefni einnig eru gerð hópaverkefni. Reynt er eftir fremsta
megni að hafa verkefnin skemmtileg, krefjandi og skapandi. Einnig er leitast við að
nýta sér tölvutækni til upplýsingaöflunar og verkefnavinnu
Námsefni/gögn
Notast er við tölvur, m.a. við að afla upplýsinga um listamenn og verk þeirra, og
einnig til að finna myndir til að vinna eftir. Stuðst við kennslubækurnar myndmennt
1 og 2, sem og listaverkabækur.
Námsmat
Verk nemenda eru metin til einkunna. Símat er í gangi allan veturinn. Einnig er tekin
til greina virkni, nemenda, svo og umgengni í vinnustofu.
Rebekka Eiríks

Smíði
Uppbygging kennslunnar
Myndmennt er kennd í 1. – 10. Bekk og í 80 mínútur í senn. Samkennsluhópar
skiptast þannig að 1. – 3. bekkur, 4. – 6. bekkur og 7. – 10. bekkur eru saman.

Kennsluaðferðir
Verkefnavinnu er þannig háttað að kennari leggur fyrir skylduverkefni og að því
loknu velur nemandi sér valverkefni. Verkefnin skiptast þannig í skyldu – og
valverkefni. Verkefnin eru skipt eftir getustigi nemenda, Útskýrð eru kennslugögn,
efni og áhöld, og nemendur eru aðstoðaðir eftir þörfum. Ýtt er undir sjálfstæð
vinnubrögð og frumkvæði við vinnu nemenda. Farið er yfir heiti á verkfærum og
öryggisatriði.
Námsefni
Stuðst er við kennslubækur í smíði, ýmsar bækur með hugmyndum að smíðahlutum
sem og verkefnabrunna á vefnum.
Námsmat
Verk nemenda eru metin til einkunna. Símat er í gangi allan veturinn. Einnig er tekin
til greina virkni, nemenda, svo og umgengni í vinnustofu.
Rebekka Eiríks

Textilmennt
1.- 6.bekkur var allan veturinn í textíl en 7.- 10. bekkur hálfan veturinn.
1. bekkur:
- teiknaði sjálfsmynd á striga og saumaði í helstu útlínur
- óf veggteppi úr efnisræmum
-saumaði óskasteinapoka úr filti og skreytti
- fingraprjón
- frjáls hönnun úr efnisafgöngum
2. bekkur:
- Haustmynd teiknuð með taulitum á óbleiað léreft
-Nokkrir gerðu lítin ver f á spjald
- Nokkrir lærðu garðaprjón og prjónuðu dúkkuföt og svitabönd

- Allir fingraprjónuðu
- Frjáls útsaumur í grófan jafa
- Frjáls hönnun úr afgangasefnum
3. bekkur
- Haustmynd teiknuð með taulitum á óbleiðað léreft og útsaumur, afturstingur í
helstu útlínur
- verkefni í saumavél, æfðu sig á hinum ýmsu sporgerðum á pappír
- garðaprjón, budda, svitaband o.fl.
-fingraprjón
-Frjáls hönnun úr afgangsefnum, dúkkuföt, buddur og fl.
4. bekkur
-Vélsaumsæfingar á blað
-garðaprjón, mús, svitaband
- vélsaumur, púðar, töskur.

5.- 6.bekkur
- Prjón: Hetta yfir pressukaffikönnu, þæfð og skreytt, eyrnaband, svitabönd, mús
o. fl.
- vélsaumur: barnaföt- buxur og peysa úr flísefni, sundpoki með snúnu bandi,
flíshúfa
7.- 10.bekkur
-Vélsaumur, snyrtibudda, föt s.s. bolir og pils, kubbpoki
-Hekl, hárband.

Heimilisfræði
Allir nemendur Reykhólaskóla fengu að vera í heimilisfræði veturinn 2010-2011.
Voru manneldsmarkmiðin höfð að markmiði í kennslu. Þar sem lögð var áhersla á að
borða hollan mat, að allir legðu sig fram við að smakka það sem þau elduðu og temdu
sér góðar venjur í eldhúsi.

7. – 10. bekkur
Nemendur voru hálfan vetur í heimilisfræði. Aðaláherslan var lögð á að þeir
þjálfuðust í að elda sér einfaldar , fljótlegar og hollar máltíðir. Nemendur útbjuggu
sér sína eigin matreiðslubók og fengu tækifæri að koma með uppskriftir að heiman
og prófa.
5. – 7. bekkur
Nemendur voru allan veturinn í heimilisfræði, þar var lögð áhersla á gerbakstur,
elda einfaldan heimilsmat og að nota ýmiskonar hráefni með opnum hug og vera
duglegur að smakka það sem eldað var. Mikil áhersla var lögð á samvinnu nemenda.
1. – 3. bekkur
Nemendur 1. – 3. bekkjar var kynjaskipt. Strákar voru fyrir áramót og stelpur eftir
áramót. Nemendur fengu kynningu á eldhúsinu og fengu að spreyta sig við ýmiskonar
verkefni s.s. skera niður grænmeti og ávexti og búa til brauð. Mikil áhersla var lögð
á samvinnu nemenda.
Piparkökuhúsabakstur
Fyrir fullveldishátíðina var ákveðið að nemendur 4. – 10. bekkjar myndu hanna og
útbúa piparkökuhús eftir sínum hugmyndum.
Nemendur fengu nokkuð lausan tauminn og voru
skilyrðin þau að ekki mætti taka tilbúna
teikningu af piparkökuhúsi, heldur þurftu þau
að búa til húsin í skólanum, undir handleiðslu
strærðfræðikennara eða heimilisfræðikennara.
Einnig mátti húsið ekki vera stærra en A3 blað.
Margar flottar hugmyndir komu fram og þar
mátti sjá breskan símaklefa, miðaldarkastala, Reykhólaskóla, Reykhólakirkju svo að
eitthvað sé nefnt. Fengnir voru hlutlausir dómarar sem höfðu engin tengsl við
skólann. Sigurvegarar voru Elínborg og Fanney Sif. Hús nemenda voru síðan send í
Búðardal þar sem þau voru til sýnis í Dalakjör.

Útikennsla
Byrjað var með tilraunir til útikennslu þennan vetur. Áslaug tók sig til og útbjó
útieldhús í Kvenfélagsgirðingunni. Nemendur fengu að hita kakó á eldi, steikja brauð
og lummur. Einnig útbjuggu þau sér nesti og fóru í nestisferðalag. Mjög skemmtilegt
verkefni og vonandi verður þessu haldið áfram í framtíðinni.
Íþróttir
Íþróttatímar voru 2 á viku 40 mín. í senn. Kennt var úti í ágúst og september þar
sem klefar við íþóttahús voru ekki tilbúnir.
Samkennsla var í 1. – 3. (17 nemendum), 4.-6. bekk (8 nemendum ) og 7.-10. (8
nemendum).
Áhersluþættir
1.-3. bekkur. Leikir, boltaíþróttir og fimleikar. Lagt var upp með að nemndur
upplifðu hreyfingu á jákvæðan hátt, nemendum tileinkuðu sér þá færni að vera
þátttakandi í leikjum og upplifa tap og sigra og að tileinka sér helstu reglur í leikjum
og umgengnisreglur í íþróttasal.
4.-6. bekkur. Leikir, boltaíþróttir, fimleikar og styrktaræfingar. Lagt var upp með
að nemndur upplifðu hreyfingu á jákvæðan hátt og tileinkuðu sér grunnreglur í
boltaíþóttum.
7. – 10. bekkur. Leikir, boltaíþróttir, fimleikar og styrktaræfingar. Lagt var upp með
að nemndur upplifðu hreyfingu á jákvæðan hátt og tileinkuðu sér grunnreglur í
boltaíþóttum og rétta líkamsstöðu helstu styrktaræfingum.
Mælingar
Mælingar voru framkvæmdar að vori og var styrkur, snerpa og þol tekin fyrir í
armbeygjum, langstökki án adrenu og sipp í 1 mín.
Námsmat
Námsmat var byggt á símati þar sem virkni í tímum, áhugi, samskipti, samvinna og
mælingar voru metnar til einkunnar.

Sund
Sundtímar voru 1 á viku 40 mín. í senn allt skólatímabilið.
Samkennsla var í 4.-6. bekk (8 nemendum ) og 7.-10. (8 nemendum). Fram í
desember var semkennsla í 1.– 3. (15 nemendum) en þegar nemendur voru orðnir 17
var þeim skipt í 1. – 3. bekk strákar (8) og 1. – 3. bekkur stelpur (9)
Kennsluaðferðir
Kennsla fer fram með hefðbundnum hætti og er stuðst við Aðalnámskrá grunnskóla.
Námsmat
Námsmat var byggt á símati þar sem virkni í tímum, áhugi, samskipti og samræmd
grunnskólapróf í sundi voru metin til einkunnar.

Félagsstarfið
Nemendur í 8. – 10. bekk hafa séð um að stjórna nemendaráði og græjunefnd.
Félagsstarf er annan hvern fimmtudag, fyrir 5. – 10. bekk. Þar sem nemendur hafa
verið fáir hefur verið vinsælast að halda opin hús en minna um diskótek. Í opnu húsi
er farið í leiki í salnum, spilað, horft á dvd mynd o.fl. Krakkarnir í 8. – 10. bekk hafa
verið mjög dugleg að sækja skemmtanir utan héraðs, m.a. Æskulýðsball í Borgarnesi,
jólaball í Varmalandi, Samfésball í Reykjavík, Lýsuhólsball og svo skemmtanir á
vegum félagsmiðstöðvarinnar á Hólmavík. Næsta vetur er stefnt að meira samstarfi
við félagsmiðstöðina á Hólmavík.
Fjáröflun er stór hluti af starfi okkar og felst mestmegnis í sölu á hreinlætisvörum,
dósasöfnun, spilakvöldum og pitsadegi. Þriggja kvölda keppni í félgagsvist var haldin
eftir áramót og gekk mjög vel. Krakkarnir sjá líka um sjoppu þegar félagsstarf er í
gangi og önnur skemmtun í skólanum. Einn pitsadagur var haldinn og seldust nær
hundrað pitsur, eins og undanfarin ár hjálpaði Ásta Sjöfn okkur ásamt foreldrum.
Þar sem ferðinni þetta árið var heitið til Danmerkur styrktu nokkur góð fyrirtæki
og stofnanir krakkana, ferðin gekk frábærlega og allir skemmtu sér konunglega (sjá

ferðalýsingu).

Í lok skólans var svo haldið diskótek fyrir allan skólann, grillaðar

voru pylsur og allir skemmtu sér vel.
Umsjónarmaður félagsstarfs.
Rebekka Eiríks

Aðrir viðburðir
Haustferð
Haustferð Reykhólaskóla fór fram 2. september. Farið var að Réttarfossi í
Gautsdal þar sem krakkarnir léku sér í yndislegu umhverfi. Nemendur tóku sjálfir
með sér drykkjarföng en pylsur voru grillaðar á staðnum. Að lokinni gönguferð var
boðið í kaffi og með því hjá heimilisfólkinu í Gautsdal. Akstur var í höndum kennara
og starfsfólks Reykhólaskóla.
Fullveldishátíð
Fullveldishátíðin var haldin föstudaginn 3. desember og hófst hún kl. 19.30 til
23.00. Nemendur undirbjuggu hana með því að æfa leikþætti, brandara og
söngatriði og var þemað „ þjóðsögur úr
Reykhólahreppi“. Nemendur og kennarar sáu um
að dekka salinn, raða borðum og stólum en
foreldrafélagið sá um veitingar. Hefð hefur
skapast að gera þetta kvöld að kaffihúsakvöldi
sem hefur tekist vel.

Árshátíð
Árshátíð Reykhólaskóla var haldin föstudaginn 18. mars í íþróttahúsinu frá kl. 19.30
til 23.00. Sett var upp eitt stórt leikstykki ,, Litla Ljót“ eftir Þröst Guðbjartsson
og sá Sólveig Sigríður Magnúsdóttir um leikstjórn, skólanum að kosnaðarlausu. Allir
nemendur tóku þátt í verkinu. Hluti af leikmunum var fengin að láni frá Hólmavík en

annað verk var í höndum starfsfólks og nemenda, t.d. undirspil, leikmuna- og
búningagerð, förðun o.f.l. Nemendur mættu til leiks kl. 17.00 á föstudeginum til að
undirbúa sig. Generalprufa var miðvikudaginn 16. mars og var boðið upp á pizzu fyrir
sýningu sem kennarar Reykhólaskóla sáu um. Sala aðgöngumiða var í höndum
nemenda 8.-10. bekkjar og kostaði 700 kr. Frítt var fyrir 16 ára og yngri. Nemendur
sáu einnig um sjoppu. Kaffisala var í höndum foreldrafélagsins eftir leikritið og
diskótek þar á eftir.
Starfsmenn Reykhólahrepps komu sviði fyrir.
Starfsfólk og nemendur sáu um að raða stólum og
borðum, kennarar sáu um að dúka borð og koma
með leirtau og í lok árshátíðar sá starfsfólk um að
ganga frá borðum, raða stólum upp aftur fyrir aðra
leiksýningu, moppa yfir sal og athuga með klósett.
Frágangur í eldhúsi var í höndum foreldrafélagsins.
Aukasýning á „Litlu Ljót“
Aukasýnig var á leikritinu „Litlu Ljót“ var sunnudaginn 20 mars kl. 17.00. Margir
Reykhólabúar mættu og margir til að sjá verkið í annað sinn. Aðgangseyrir var 700
kr. og fór hann í hlut Nemendafélags. Innifalið í aðganseyri
voru vöfflur og kaffi/kakó í lok sýningar og sáu foreldrar
nemenda í 8.-10. bekk um það.

Dans
Jón Pétur úr dansskóla Jóns Péturs og Köru var hjá okkur dagana 15. -17. mars.
Nemendur fengu 80 mínútur á dag auk sýningar. Gaman var að sjá hvað hann náði
miklu út úr krökkunum, frábær árangur eftir ekki lengri tíma.
Kostnaður var 4000 kr. á hvern nemandaq

Sjálfstyrkingarfyrirlestur
Sverrir Ragnarsson hélt fyrirlestur 7. mars fyrir nemendur 6. – 10. bekkjar um
sjálfstyrkingu. Nemendur voru mjög ánægðir með fyrirlesturinn sem var góð
hvatning fyrir þau í að setja sér markmið og leiðir til að ná þeim.
Eineltisfundur
Mánudaginn 15. nóvember var haldinn fundur í matssal skólans um einelti. Var það
Guðjón Ólafsson, sérkennslufæðingur og fræðslustjóri Austur-Húnvetninga sem
hélt fyrirlesturinn. Mjög góð mæting var á fundinn.
Tæknilegónámskeið
Miðvikudagsmorguninn 23 mars kom Jóhann Breiðfjörð til okkar og var með fyrir
nemendur skólans tæknilegónámskeið. Námskeiðið kostaði rúmar 14 þúsund krónur
og var það Hólakaup sem borgaði fyrir nemendur.
Nemendum var skipt í tvo hópa og fékk hvor hópur
tæpan klukkutíma.
Stóra upplestarkeppnin
Stóra upplestarkeppnin var haldin á Hólmavík
fimmtudaginn 31. mars. Keppendur komu frá
Grunnskólanum á Hólmavík, Grunnskólanum á Drangsnesi,
Grunnskólanum á Borðeyri og Reykhólaskóla. Fanney Sif Torfadóttir keppti fyrir
hönd Reykhólaskóla. Keppendur voru 17 talsins. Fanney Sif Torfadóttir frá
Reykhólaskóla var í fyrsta sæti, Eyrún Björt Halldórsdóttir frá Grunnskólanum á
Hólmavík varð í öðru sæti og og í þriðja sæti lenti Helga Dögg Lárusdóttir frá
Grunnskólanum á Borðeyri.
Sparisjóður Strandamanna gaf keppendum sem lentu í þremur efstu sætum
peningaverðlaun: 20 þúsund krónur fyrir fyrsta sætið, 15 þúsund fyrir annað sætið
og 10 þúsund fyrir þriðja sætið.
Nemendur í Tónlistarskólanum á Hólmavík fluttu stutt tónlistaratriði og
foreldrafélagið í Grunnskólanum á Hólmavík sá svo um veitingar að keppni lokinni.

Laugar
Nemendur í 9. og 10. bekk fóru í Skólabúðirnar að Laugum í Sælingsdal eins og hefð
er fyrir, dagana 21.-25. febrúar. Búðirnar eru einkum ætlaðar nemendum í 9. bekk
en vegna fámennis var ákveðið í fyrra að slá tveimur bekkjum saman. Þá var aðeins
einn nemandi í 9. bekk og var hann látinn fresta skólabúðaför um eitt ár. Alls fóru 5
nemendur í Skólabúðirnar að Laugum þetta árið en Áslaug B. Guttormsdóttir kennari
fylgdi þeim og sá um gæslu og þau störf sem ynna þarf af hendi af hálfu kennara í
skólabúðunum.
Í skólabúðunum er boðið upp á skemmtilega dagskrá, bæði úti og inni, ýmis námskeið,
leiki, hreyfingu, gönguferðir og fleira. Nemendur frá samstarfsskólunum á
Vesturlandi voru einnig í búðunum á sama tíma og kjörið fyrir nemendur að kynnast
krökkum af Vesturlandi.
Dvölin var vel heppnuð í alla staði og allir fóru glaðir og kátir heim að dvöl lokinni. Í
fámennum skóla er nauðsyn samveru við stærri hóp jafnaldra ómetanleg og
nauðsynleg.
Reykir
Dagana 10.-14. janúar fóru nemendur í 6. og 7. bekk í Skólabúðirnar að Reykjum í
Hrútafirði eins og hefð er fyrir. Búðirnar eru einkum ætlaðar nemendum í 7. bekk
en vegna fámennis var ákveðið að smella saman tveimur árgöngum að þessu sinni. Alls
fóru 5 nemendur í Skólabúðirnar að Reykjum þetta árið en Svanborg
Guðbjörnsdóttir og Áslaug B. Guttormsdóttir kennarar fylgdu þeim og sáu um gæslu
og þau störf sem ynna þarf af hendi af hálfu kennara í búðunum.
Í skólabúðunum er boðið upp á skemmtilega dagskrá, bæði úti og inni, ýmis námskeið,
leiki, afþreygingu, hreyfingu og fleira. Nemendur frá samstarfsskólunum á
Vesturlandi voru einnig í búðunum á sama tíma og kjörið fyrir nemendur að kynnast
krökkum af Vesturlandi.
Dvölin var vel heppnuð í alla staði og allir fóru glaðir og kátir heim að dvöl lokinni. Í
fámennum skóla er nauðsyn samveru við stærri hóp jafnaldra ómetanleg og
nauðsynleg.

Útikennsla
Í haust gekkst Áslaug B. Guttormsdóttir kennari í
að koma upp vísi að útikennslusvæði í trjálundinum
í Hvanngarðabrekku. Fékk hún Egil Sigurgeirsson
til liðs við sig og settu þau upp tvö eldstæði, bekki
úr drumbum, kolla úr drumbum sem Rebekka hafði
sagað, stand fyrir ketil yfir eldstæði, komu með
vatn o.fl. Síðan var svæðið "prófað" áður en
nemendum var hleypt á svæðið. Þetta var dagsverk
á yndislegum sunnudegi í október. Einnig sá Áslaug
um innkaup og aðföng, s.s. kol, startkubba, eldivið, brauð- og lummudeig og fleira.
Svæðið var síðan "vígt" í vikunni á eftir og fengu allir hópar að prófa svæðið.
Nemendur fengu að spreyta sig á að kveikja eld, hita vatn og búa sér til kakó, grilla
brauð á grein og baka lummur á pönnu, allt yfir opnum eldi. Hver hópur var með
tálgunarverkefni við sitt hæfi. Þau yngstu tálguðu grein til að vefja brauðið sitt á,
miðhópurinn tálgaði kökuprjón og þau elstu byrjuðu á að smíða víkingaspilið Kubb.
Efnivið í spilið sóttu Rebekka og Áslaug ásamt nemendum inn á Barmahlíð. Nemendur
hafa ekki allir lokið við spilið og er því ætlað að verða framhaldsverkefni næsta
haust. Flestir nemendanna höfðu saumað poka utan um Kubbið í handmennt og er það
eitt dæmi um samþættingu námsgreina í skólanum.
Val
Nemendur 7.-10. bekkjar voru í heimilisfræði hjá Ástu Sjöfn fyrir jól tvo tíma í
senn og eftir jól var Júlía Guðjónsdóttir með þau í leiklistarvali tvo tíma.
Leiklistarvalið var í 7 vikur en þá tók við spilaval, þar fóru nemendur í alls konar spil
og höfðu gaman að.
Vorskóli vorið 2011.
Að venju var væntanlegum 1.bekkingum boðið að koma 1 viku í vorskóla, 2.- 6. maí.
Núna voru 3 nemendur sem komu, 2 stelpur og 1 strákur og voru þau í skólanum frá
8:30 – 12:00.
Þau komu beint í skólann þessa morgna og fóru svo í sinn leikskólahóp í mat.

Þau voru alfarið með 1.bekk þessa daga og fengu að spreyta sig á ýmsum verkefnum.
Þau fóru m.a. í íþróttir, sund og handmennt. Þessi börn voru svo sannarlega tilbúin til
þess að takast á við komandi skólagöngu.
Sjálfsmat
Tekið var fyrir gæði mötuneytisins í samstarfi við sveitastjón Reykhólahrepps.
Unnið var úr niðurstöðum þess og í framhaldinu gerð stefna skólans í
mötuneytismálum.
Einnig var gerður samanburður á sjálfsmati sem unnið var árið 2003 í tengslum við
skólalóðina. Hvað hefur áunnist síðan þá og hvernig nemendur og starfsmenn skólans
vilja sjá skólalóðina.

Stærðfræðikeppni fyrir grunnskólanema á Vesturlandi
Þann 16. mars kl. 17.00 stóð Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi fyrir árlegri
stærðfræðikeppni fyrir grunnskólanema á Vesturlandi. Keppnin fór fram á Akranesi
og fóru 2 nemendur úr Reykhólaskóla, þær Eydís Sunna Harðardóttir og Elínborg
Egilsdóttir til þátttöku. Keppendur Reykhólaskóla stóðu sig mjög vel.
Foreldrar sáu um að koma keppendum á Akranes.
Nemendur í 10. bekk fengu að fara með og var þeim boðin skoðunarferð og kynning á
Fjölbrautarskólanum á Akranesi.
Lokadagur
Þriðjudaguinn 17. maí var seinasti dagur nemenda fyrir sumarfrí. Kennsla hófst kl.
8.30 með kynningu á verkefnum dagsins. Því næst var skipt í lið sem kepptu sín á
milli í að koma fyrir braut úr dagblöðum undir egg sem hékk í loftinu. Þegar klippt
var á spottann sem eggið hékk í átti það að renna eftir brautinni og lenda í skál á
gólfinu án þess að brotna. Leikurinn gekk mjög vel fyrir sig. Eftir eggjaþrautina var
farið í morgunmat.

Næst var farið niður í íþróttasal þar sem tók við Tarzanleikur og ýmsir aðrir leikir.
Allir nemendur tóku fullan þátt í 1 og hálfan tíma og skemmtu sér konunglega við
dúndrandi stuðtónlist undir stjórn Rebekku Eiríks.
Í hádeginu borðuðu nemendur og starfsfólk saman í matsal og var kennlsu lokið kl.
13.00
Lokadagurinn átti að fara fram utandyra en vegna veðurs var það ekki hægt.

