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1. FORMÁLI
Ársskýrsla Reykhólaskóla kemur nú út í þriðja sinn. Markmið með útgáfu
skýrslunnar er að gera grein fyrir því fjölbreytta starfi sem unnið er í
Reykhólaskóla ár hvert, ásamt því að halda saman nauðsynlegum
upplýsingum úr skólastarfinu.
Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf í skólanum er að finna á
heimasíðu skólans www.reykholar.is/skoli og á facebooksíðu skólans.
Ársskýrslunni er dreift til mennta- og menningamálanefndar, stjórnar
foreldrafélagsins,

hreppsskrifstofunnar

og

bókasafns

Reykhólaskóla.

Skýrslan mun einnig liggja á kaffistofu starfsmanna. Skýrslan er einnig gefin
út á rafrænu formi og er aðgengileg á heimasíðu skólans.

Reykhólaskóli júní 2013
Anna Greta Ólafsdóttir
skólastjóri Reykhólaskóla
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2. INNGANGUR
Skólaárið 2012 – 2013 var fyrsta skólaár nýs sameinaðs skóla eftir
sameiningu leikskólans Hólabæjar og Reykhólaskóla. Skólastarfið hófst með
því að starfsfólk leikskóladeildar hóf störf 14. ágúst

og starfsfólk

grunnskóladeildar hóf störf 15. ágúst. Leikskóladeildin opnaði fyrir
nemendur þann 15. ágúst og skólasetning gruunnskóladeildar var
mánudaginn 22. ágúst að viðstöddum nemendum og foreldrum þeirra.
Skólahald hófst samkvæmt stundarskrá strax að lokinni setningu þann sama
dag. Júlía Guðjónsdóttir settur skólastjóri hætti sem skólastjóri, Björg
Karlsdóttir settur leikskólastjóri hætti sem leikskólastjóri. Í ágústbyrjun tók
Anna Greta Ólafsdóttir við stjórn nýja skólans.

3. HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR
3.1 SKÓLASTJÓRNENDUR

Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri
Áslaug B. Guttormsdóttir, staðgengill skólastjóra
Sigrún Kristjánsdóttir, deildarstjóri leikskóladeildar (frá maí 2013)

3.2 SKÓLARÁÐ

Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjói
Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir, grunnskólakennari
Íris Ósk Sigþórsdóttir, hópstjóri á leikskóla
Herdís Erna Matthíasdóttir, skólaliði
Andrea björnsdóttir, þroskaþjálfi
Sindri Júlíus, nemandi
Ingimundur Mikael, nemandi
Aldís Elín, foreldri grunnskólabarna
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Ebba Gunnarsd, foreldri leikskólabarna
3.3 FORELDRAFÉLAG GRUNNS KÓLADEILDAR

Elísabet Margrét
Sandra Rún
Hallfríður Valdimarsd.
3.4 FORELDRAFÉLAG LEIKSK ÓLADEILDAR

Herdís Erna
Hrönn Valdimarsd.
Katla Tryggvad.
3.5 NEMENDARÁÐ

Aðalbjörg Egilsdóttir
Ingimundur Mikael
Sindri Júlíus
3.6 NEMENDAVERNDARRÁÐ

Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri
Áslaug B. Guttormsdóttir, sérkennari
Þuríður skólahjúkrunarfr.
Hildur Jakobína Gísladóttir, félagsmálastjóri Reykhólahrepps.

3.7 SÉRFRÆÐIÞJÓNUS TA

Brynjólfur Brynjólfsson, sálfræðingur
Elmar Þórðarson, talmeinafræðingur
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3.8 NEMENDAFJÖLDI

Nemendum fjölgaði frá árinu áður en skólaárið 2011 – 2012 voru 33
nemendur við grunnskóladeild skólans en þetta skólaárið voru nemendur
grunnskóladeildar 37 talsins. Nemendur við leikskóladeild skólans árið 2011
– 2012 voru 18 en voru 21 talsins þetta skólaárið. Nemendur skólans voru
því þetta skólaárið 58 alls. Tafla 1 hér að neðan sýnir sundurliðun á
nemendafjölda grunnskóladeildar eftir bekk og kyni. Tafla 2 hér að neðan
sýnir sundurliðun á nemendafjölda leikskóladeildar eftir hóp, aldri og kyni.
Áætlað

er

að

nemendafjöldi

næsta

skólaárs

verði

43

nemendur

grunnskóladeildar, 13 nemendur leikskóladeildar (líklegt er að þeim fjölgi
aftur frá og með áramótum).

Tafla 1: Sundurliðun á nemendafjölda grunnskóladeildar 2012 - 2013

Bekkur

Fjöli

Strákar

Stelpur

Umsjónarkennari

1. bekkur

6

3

3

Steinunn Ó. Rasmus

2. bekkur

5

3

2

Steinunn Ó. Rasmus

3. bekkur

6

5

1

Ásta Sjöfn Kristjánsd.

4. bekkur

4

2

2

Ásta Sjöfn Kristjánsd.

5. bekkur

7

2

5

Svanborg Guðbjörnsd.

6. bekkur

2

1

1

Svanborg Guðbjörnsd.

7. bekkur

1

0

1

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir

8. bekkur

1

1

0

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir

9. bekkur

2

1

1

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir

10. bekkur

3

2

1

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir
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Tafla 2: Sundurliðun á nemendajöldaleikskóladeildar 2012 - 2013

Árgangur

Fjöli

Strákar Stelpur

deild

Hópstjóri

2011

3

2

1

kría

Ágústa Bragadóttir

2010

2

0

2

Spói

Bergljót Bjarnadóttir

2009

5

3

2

Spói

Bergljót Bjarnadóttir

2008

3

1

2

Örn

Íris Ósk Sigþórsdóttir

2007

8

6

2

Örn

Íris Ósk Sigþórsdóttir

3.9 SKÓLALÓÐ

Í kringum skólann er stór lóð en brýn þörf er þó á ákveðnum úrbótum. Vantar
heildarskipulag lóðar. Stæstur er leikvöllur við leikskóladeild skólans og
settar voru öryggismottur undir leikföng þar þetta skólaárið. Enn hefur ekki
verið gerðar úrbætur á leiktækjum grunnskóladeildar en í ábendingum frá
úttektaraðilum kom fram að lækka þyrfti leiktæki á skólalóð. Niðurstöður
sjálfsmats skólans frá skólaárinu 2011 – 2012 sýndu fram á mikinn vilja
nemenda sem og annara í skólasamfélaginu fyrir því að skólalóðin yrði
betrumbætt.
3.10

SKÓLAAKSTUR

Átta nemendur grunnskóladeildar og átta nemendur leikskóladeildar koma og
fara með skólabílum. Akstursleiðir eru þrjár: Gufudalur, innsveitin og
Reykjanesið. Skólabílstjórar eru Þráinn Hjálmarsson (Gufudal),

Vilberg

Þráinsson (innsveitin) og Rebekka Eiríksdóttir (Reykjanesið). Unnið var að
breittum reglum varðandi skólaakstur sem birtar verða á næsta skólaári.
Nemendum leikskóladeildar stóð til boða að þiggja auð sæti í skólabílnum.
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Tafla 3 : Fjöldi nemenda sem koma og fara með skólabíl

Akstursleið

Fjöldi

Grunnd.

leikd.

Bílstjóri

Gufudalur

6

3

4

Þráinn Hjálmarsson

Innsveit

5

2

3

Vilberg Þráinsson

Reykjanes

2

2

0

Rebekka Eiríksdóttir

3.11

ÁHERSLUR Í SKÓLASTAR FI

Við í Reykhólaskóla leggjum mikla áherslu að vinna og læra í góðum
tengslum við náttúruna og nærumhverfið enda er Reykhólaskóli skóli á
grænni grein og hefur nýverið tekið til notkunar útieldhús. Við reynum að
skapa andrúmsloft og umhverfi þar sem nemendum líður vel og geti þroskast
og dafnað á sínum forsendum við krefjandi og áhugaverð verkefni í leik og
starfi. Við leggjum einnig áherslu á að gera nemendur ábyrga fyrir námi sínu
og veita þeim þá hvatningu og stuðning við ákvarðanatöku um framvindu
náms sem mögulegt er, jafnframt að samvinna og jákvæðni sé aðalsmerki
nemenda og starfsmanna skólans. Kjörorð skólans eru „vilji er vegur“
3.12

SKIPULAG KENNSLU

Lög um grunnskóla ákvarða nánar námssvið og viðfangsefni skólastarfsins. Í
25. gr. laganna segir m.a. að setja skuli ákvæði um inntak og skipulag náms
Þar segir jafnframt að kveða skuli á um hlutfallslega skiptingu tíma milli
námssviða og námsgreina í grunnskóla. Þess skuli gætt að námið verði sem
heildstæðast en hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru
kennd aðgreind eða samþætt. Skólastjóri ber faglega ábyrgð á skipan

11

ÁRSSKÝRSLA REYKHÓLASKÓLA

2012 - 2013

kennslu. Að öllu jöfnu er gert ráð fyrir því að námsgreinar og námssvið
grunnskóla dreifist eðlilega á námstímann og samkvæmt faglegum
sjónarmiðum.
VIÐMIÐUNARSTUNDASKRÁ & SKIPTING NÁMSGREINA

Í aðalnámskrá grunnskóla birtist viðmiðunarstundaskrá sem skólum ber að
fara eftir. Viðmiðunarstundaskráin bíður uppá sveigjanleika innan námssviða
og á milli áfanga.
Tafla 4: Viðmiðunarstundaskrá samkvæmt aðalnámskrá 2011

Námssvið - námsgreinar

Íslenska, íslenska sem annað
tungumál og íslenskt táknmál
Erlend tungumál; enska,
danska, eða önnur
Norðurlandamál
List- og verkgreinar
Náttúrugreinar
Skólaíþróttir (sund og
íþróttir)
Samfélagsgreinar;
trúarbragðafræði, lífsleikni,
jafnréttismál og siðfræði
Stærðfræði
Upplýsinga- og tæknimennt
Til ráðstöfunar /val
Alls

1. - 4. bekkur
Heildartími í
1. - 4. bekk.
Mínútur á viku

5. - 7. bekkur
Heildartími í
5. - 7. bekk.
Mínútur á viku

8. - 10. bekkur
Heildartími í
8. - 10. bekk.
Mínútur á viku

Vikulegur
kennslutími
Heildartími í
1. - 10. bekk.
Mínútur á viku

1.120

680

630

18,08%

80

460

840

10,27%

900

840

340

15,48%

420

340

360

8,33%

480

360

360

8,93%

580

600

360

11,46%

800

600

600

14,88%

120

160

80

2,68%

300

160

870

9,90%

4.800

4.200

4.440

100,00%
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Tafla 5 skipting námsgreina skólaárið 2012 - 2013
Árgangur

Námsgreinar
1.b

2.b

3.b

4.b

5.b

6.b

7.b

8.b

9.b

10.b

Íslenska

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

Stærðfræði

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Danska

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

Enska

1

1

1

1

3

3

4

4

4

4

Samfélagsfræði

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Náttúrufræði
Upplýsinga- og
tæknimennt

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Íþróttir

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Sund

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Heimilisfræði

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Hönnun og smíði

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

Textíl

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Myndmennt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tónmennt

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

Val

0

0

0

0

1

1

0

2

2

2

Samtals

30

30

30

30

35

35

35

37

37

37

Viðmið

30

30

30

30

35

35

35

37

37

37

4. SKÝRSLA UMSJÓNAKENNARA 1. BEKKJAR
Nemendur í 1.bekk voru sex talsins, 3 strákar og 3 stúlkur. Samkennsla var
með 2.bekk. Umsjónakennari hópsins var Steinunn Ó. Rasmus og kenndi hún

13

ÁRSSKÝRSLA REYKHÓLASKÓLA

2012 - 2013

þeim íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, textíl og tónmennt. Hrefna Jónsdóttir
var með í tónmennt. Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir kenndi heimilisfræði,
Rebekka Eiríksdóttir kenndi smíði og upplýsingatækni, Kolfinna Ýr
Ingólfsdóttir kenndi sund, Áslaug B. Guttormsdóttir kenndi ensku og
Svanborg Guðbjörnsdóttir kenndi þeim íþróttir og samfélagsfræði. Herdís E.
Matthíasdóttir var með stuðning við lestur inn í bekk alla daga.
4.1 HELSTU ÁHERSLUR, KEN NSLUHÆTTIR/SKIPULAG.

Áhersla lögð á að nemendur aðlagist skólaumhverfinu og séu virkir
þátttakendur í því og þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Dagurinn hófst
alltaf í heimakrók þar sem nemendur fengu tækifæri til að tjá sig. Áhersla var
lögð á að nemendur kæmu vel fram hvert við annað og tækju tillit hver til
annars. Fjallað um margbreytileikann, að hver og einn væri einstakur,
nemendur gætu verið með hinar ýmsu raskanir s.s. einhverfu, ofvirkni og að
það væri eðlilegt að jafnaldrar væru ekki allir að gera það sama á sama tíma.
Stafainnlögn var að mestu lokið við lok 2. annar. Þá voru nemendur almennt
orðnir mjög sjálfstæðir í vinnubrögðum. Í lestrarkennslunni var stuðst við
námsefnið Listin að lesa og skrifa, leshefti og vinnubækur ásamt ýmsu
heimatilbúnu efni. Sögugerð var að jafnað einu sinni í viku og í skrift var
notað námsefni frá Hafnarfirði og forskrift frá kennara.
Í stærðfræði var Sproti 1a,1b og 2a notað ásamt gömlu efni sem hentað
hverjum og einum.
Námsefnið í ísl. og stærðfr. var einstaklingmiðað og því hver nemandi að
vinna á sínu getustigi og hraða.
Íslenska og stærðfræðin hafði forgang á annað en náttúrufræðin var tvinnuð
inn í kennsluna eftir því sem áhugi og aðstæður buðu upp á hverju sinni.
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4.2 NÁMSMAT.

Námsmat var í lok hverrar annar þar sem nemendur fengu umsögn en að vori
var einnig gefin einkunn í lestri.

5. SKÝRSLA UMSJÓNAKENNARA 2. BEKKJAR
Nemendur í 2. bekk voru 5 talsins, 3 strákar og 2 stúlkur og samkennsla með
1.bekk. Umsjónakennari hópsins var Steinunn Ó. Rasmus: og

kenndi

hún

þeim íslensku, stærðfræði, náttúrufræði, textíl og tónmennt. Hrefna Jónsdóttir
var með í tónmennt. Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir kenndi heimilisfræði,
Rebekka Eiríksdóttir kenndi smíði og upplýsingatækni, Kolfinna Ýr
Ingólfsdóttir kenndi sund, Áslaug B. Guttormsdóttir kenndi ensku og
Svanborg Guðbjörnsdóttir kenndi þeim íþróttir og samfélagsfræði. Herdís E.
Matthíasdóttir var með stuðning við lestur inn í bekk alla daga.
5.1 HELSTU ÁHERSLUR, KEN NSLUHÆTTIR/SKIPULAG.

Námið var einstaklingsmiðað í íslensku og stærðfræði þar sem hver nemandi
fékk námsefni við hæfi.
Dagurinn hófst alltaf í heimakrók þar sem nemendur fengu tækifæri til að tjá
sig. Áhersla var lögð á að nemendur kæmu vel fram hvert við annað og tækju
tillit hver til annars. Fjallað um margbreytileikann, að hver og einn væri
einstakur, nemendur gætu verið með hinar ýmsu raskanir s.s. einhverfu,
ofvirkni og að það væri eðlilegt að jafnaldrar væru ekki allir að gera það
sama á sama tíma.
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5.2 NÁMSMAT.

Námsmat fór fram í lok hverrar annar þar sem nemendur fengu að spreyta sig
á efni tengdu námsefninu. Hraðlestrarpróf voru í lok hverrar annar.

6. SKÝRSLA UMSJÓNAKENNARA 3. OG 4.
BEKKJAR
Nemendur í 3. og 4. bekk voru 10 samtals. Nemendur í 4. bekk voru fjórir og
sex nemendur voru í 3. bekk. Kynjaskiptingin var 3 stúlkur og 7 drengir.
Umsjónakennari hópsins var Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir og kenndi þeim
íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði og heimilisfræði. Áslaug Guttormsdóttir
kenndi þeim ensku, Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir kenndi þeim náttúrufræði,
tölvur, íþróttir og sund, Rebekka Eiríksdóttir kenndi þeim myndmennt og
smíði og Steinunn Rasmus sá um textílkennslu.
6.1 HELSTU ÁHERSLUR, KENNSLUHÆTTIR OG SKIPULAG

Unnin voru nokkur þemaverkefni í tengslum við samfélagsfræði og Íslensku
og má þar nefna "Leifur heppni Eiríksson" sem var samþætt verkefni í
íslensku og samfélagsfræði. Einnig var notast við söguaðferðina í
samfélagsfræði og voru unnin verkefni um landnámið og trúarbrögðin okkar.
Ákveðið var að kenna nemendum að spila félagsvist og fengu þau þjálfun í
að spila í kennslustundum og var það mjög skemmtilegt og áhugavert. Að
lokum var haldið spilavistarkvöld fyrir nemendur og foreldra. Komu
foreldrar með veitingar og var kvöldið hin mesta skemmtun.
Lestarátak var hjá okkur og lásu nemendur og kennari til skiptis. Allir
morgnar voru byrjaðir á því að kennari las fyrir nemendur og voru lesnar 7
bækur eftir Guðrúna Helgadóttur. Einnig voru ýmis konar uppákomur s.s.
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öfugsnúnni-dagurinn, þar sem nemendur gengu afturábak og var bannað að
læra við borðin sín, góðverkavikan, þar sem nemendur tóku til í stofunni
sinni fyrir Hönnu og Eurovision-morgun, þar sem nemendur hlustuðu á lögin
sem voru með Íslandi í forkeppninni og dæmdu þau og spáðu fyrir
framhaldið.
Veturinn var í heild sinn skemmtilegur og áhugaverður.

7. SKÝRSLA UMSJÓNARKENNARA 5.BEKK.
Nemendur í 5.bekk voru 7 í vetur. Nemendur voru í samkennslu með 6.bekk.
Umsjónarkennari var Svanborg og kenndi hún íslensku og stærðfræði.
Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir kenndi náttúrufræði,tölvur,sund og íþróttir. Ásta
Sjöfn Kristjánsdóttir kenndi samfélagsfræði, lífleikni og heimilisfræði.
Áslaug B.Guttormsdóttir kenndi ensku og sá um aukaþjálfun í lestri.
Rebekka Eiríksdóttir kenndi smíði og myndmennt og sá um sköpun. Steinunn
Ó.Rasmus kenndi textílmennt og tónmennt.
Indíana Ólafsdóttir var stuðningsfulltrúi í bekknum fram til áramóta en þá tók
Bjarni Jóhannesson við og var fram í apríl.
7.1 HELSTU ÁHERSLUR, KENNSLUHÆTTIR OG SKIPULAG

Unnið með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla. Vegna samkennslu tók
kennslan eitthvert mið af því. Kennslan byggðist mikið á einstaklingskennslu
þar sem allir eru með námsefni við hæfi og hver vinnur á sínum hraða. Mikil
áhersla lögð á mikilvægi lesturs.
Reynt að skapa jákvætt andrúmsloft og að nemendum líði vel. Áhersla á að
fara að fyrirmælum og vinna sjálfstætt.
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Nemendur sáu sjálfir um að skrá heimanámið í skólakompur með aðstoð
kennara og stuðningsfulltrúa. Nám og gleði var haldin í september en þar
gafst foreldrum kostur á að kynna sér námsefnið og skipulag kennslunnar og
hlýða á stutt erindi sem fjallaði um hvernig hægt væri að vera gott
skólaforeldri.
7.2 NÁMSMAT/SÍMAT.

Kannanir lagðar fyrir reglulega á hverri önn t.d.eftir hvern kafla og í lok
annar.Einnig metin vinna nemenda á önninni.
7.3 SKEMMTANIR/FÉLAGSLÍF.

5.bekkur tók þátt í fullveldishátíðinni og árshátíð skólans. Einnig stóð
nemendum til boða að taka þátt í félagsstarfi því er Rebekka Eiríksdóttir sá
um fyrir skólann. Síðast en ekki síst var haldið upp á afmæli nemenda en þá
var öllum stofufélögunum boðið upp á veitingar.

8. SKÝRSLA UMSJÓNARKENNARA 6.BEKK.
Nemendur í 6.bekk voru 2 í vetur. Nemendur voru í samkennslu með 5.bekk.
Umsjónarkennari kenndi íslensku og stærðfræði. Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir
kenndi náttúrufræði,tölvur,sund og íþróttir. Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir kenndi
samfélagsfræði,lífleikni og heimilisfræði. Áslaug B.Guttormsdóttir kenndi
ensku og sá um aukaþjálfun í lestri. Rebekka Eiríksdóttir kenndi smíði og
myndmennt og sá um sköpun. Steinunn Ó.Rasmus kenndi textílmennt og
tónmennt.
Indíana Ólafsdóttir var stuðningsfulltrúi í bekknum fram til áramóta en þá tók
Bjarni Jóhannesson við og var fram í apríl.
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8.1 HELSTU ÁHERSLUR.

Unnið með hliðsjón af Aðalnámskrá grunnskóla. Vegna samkennslu tók
kennslan eitthvert mið af því. Kennslan byggðist mikið á einstaklingskennslu
þar sem allir eru með námsefni við hæfi og hver vinnur á sínum hraða. Mikil
áhersla lögð á mikilvægi lesturs.
Reynt að skapa jákvætt andrúmsloft og að nemendum líði vel. Áhersla á að
fara að fyrirmælum og vinna sjálfstætt.
Skipulag.Nemendur sáu sjálfir um að skrá heimanámið í skólakompur með
aðstoð kennara og stuðningsfulltrúa. Nám og gleði var haldin í september en
þar gafst foreldrum kostur á að kynna sér námsefnið og skipulag kennslunnar
og hlýða á stutt erindi sem fjallaði um hvernig hægt væri að vera gott
skólaforeldri.
8.2 NÁMSMAT/SÍMAT.

Kannanir lagðar fyrir reglulega á hverri önn t.d.eftir hvern kafla og í lok
annar.Einnig metin vinna nemenda á önninni.
8.3 SKEMMTANIR/FÉLAGSLÍF.

6.bekkur tók þátt í fullveldishátíðinni og árshátíð skólans. Einnig stóð
nemendum til boða að taka þátt í félagsstarfi því er Rebekka Eiríksdóttir sá
um fyrir skólann. Síðast en ekki síst var haldið upp á afmæli nemenda en þá
var öllum stofufélögunum boðið upp á veitingar.
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SKÝRSLA 7.-10. BEKKJAR

Nemendur í 7. – 10. bekk voru alls sjö en einn nemandi var í 7. bekk, einn í
8. bekk, tveir í 9. bekk (annar nemandinn var hluta úr vetri), þrír nemendur í
10. bekk (einn þeirra var aðeins hluta úr vetri.
Kennarar
9.1 HELSTU ÁHERSLUR, KENNSLUHÆTTIR OG SKIPULAG

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. Nýta fámenni
bekkjarins til þess að einstaklingsmiða námið og sníða það að þörfum hvers
og eins. Reynt var að nota fjölbreytileg verkefni og kennsluaðferðir.
Foreldraviðtöl fóru fram tvisvar yfir veturinn, fyrir og eftir áramót.
9.2 KENNSLUHÆTTIR/SKIPUL AG

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, fyrirestrar og
heimildavinna.
9.3 NÁMSMAT

Var byggt á símati á vinnu nemenda, verkefnabókum, vinnubókum,
áfangaprófum og formlegum annarprófum.
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9.4 VIÐBURÐIR

Nemendur tóku þátt í smiðjuhelgum sem voru fyrir og eftir áramót.
Nemendur fóru heilan dag á Hólmavík og tóku þar þátt í hugmynda- og
undirbúnings-vinnu um að koma á fót framhaldsdeild á Hólmavík.
10.bekkur tók samræmd könnurnarpróf í íslensku, ensku og stæðrfræði
dagana 17. – 19. sept. og 7. bekkur íslensku og stærðfræði 20. – 21. sept.
9. bekkur fór í ungmennabúðirnar að Laugum í Sælingsdal.
7. bekkur fór í skólabúðirnar á Reykjum í Hrútafirði.
9. og 10. bekkur fór á fyrirlestur á Hólmavík um ávana- og fíkniefni.
Verknámsneminn Aldís Elín Alfreðsdóttir var hjá okkur í febrúar og vann
með nemendum ýmis skemmtileg verkefni.

10.

SKÝRSLA ÍÞRÓTTAKENNARA

Samkennsla var í 1. og 2. bekk, 3. og 4. bekk, 5. og 6. bekk og 7.-. 10. bekk.
Kennslustundir voru 2 tímar á viku í 40 mín.
Íþróttakennsla fór fram í íþróttahúsinu og var lögð áhersla á leiki,
boltaíþóttir, styrktaræfingar, þol, snerpu og liðleika.
Kennarar voru Kolfinna Ýr Ingófsdóttir með 3.- 10. bekk og Svanborg
Guðbjörnsdóttir með 1.-2. bekk.

11.

SKÝRSLA SUNDKENNARA
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Samkennsla var í 1. og 2. bekk, 3. og 4. bekk, 5. og 6. bekk og 7.-. 10. bekk.
Kennslustundir voru 1 tími á viku í 40 mín.
Kennsla fór fram í Grettislaug og var stuðst við samræmd sundstig fyrir
grunnskóla við námsáætlun og námsmat.
Kennari var Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir

12.

SÉRKENNSLA, ÞROSKAÞJÁLFUN OG ÖNNUR
STUÐNINGSÚRRÆÐI

Veturinn 2012-2013 hafði Áslaug B. Guttormsdóttir sérkennsluna á sínum
höndum og var með 13 kennslustundir eða í 50% stöðu sem sérkennari á
móti annarri kennslu. Andrea Björnsdóttir var í 90% stöðu sem þroskaþjálfi.
þrír stuðningsfulltrúar voru ráðnir við skólann, þau Indiana Ólafsdóttir í 75%
stöðu og Bjarni Jóhannesson hluta af vetri.
Nemendur með greiningar og sem fengu sérkennslu voru 14 í byrjun skólaárs
en í lok skólaárs höfðu fleiri nemendur fengið greiningu og voru orðnir 19
talsins. Áætlaður fjöldi nemenda með greiningar í byrjun skólaárs 2013-2014
er 18.
Áætlaður sérkennslutími

á hvern nemanda hjá Áslaugu var því tæp

kennslustund á viku sem að stórum hluta fólst í lestrarþjálfun, félagslegri
eflingu og lítilsháttar í stærðfræði. Reynt var að skipta tímanum bróðurlega á
milli þeirra sem þurftu aðstoð eða því sem næst 30-40 mínútur á nemanda á
viku.
Nemendur með frávik í námi fengu annað hvort skert eða aðlagað námsefni,
þ.e. reynt var að koma til móts við þá á þann hátt að þeir gætu sem best fylgt
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sínum
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eftir

í

einstaka

námsgreinum.

Aðstoð

við

próftöku/verkefni var einnig í boði, t.d. fólst aðsoðin í upplestri á prófi,
skrifað var fyrir nemendur og/eða prófspurningar umorðaðar og útskýrðar
upp að vissu marki. Slík próf eru tekin í einrúmi og próftími lengdur.
Stuðningsfulltrúar voru inni í bekkjardeildum til að aðstoða kennara og vera
einstaka nemendum, með námsfrávik, sérstakur stuðningur og styðja
bekkjardeildirnar í heild.
Andrea sá um þjálfun nemenda í leikskóladeild og kom að þjálfun fjögurra
nemenda í grunnskóladeild.
Ákveðið var að ráðast í gagngerar breytingar á sérkennslu- og
stuðningsúrræðum veturinn 2013-2014 sem fælust í aukinni samvinnu
sérkennara og þroskaþjálfa og stofnun svokallaðs sérkennsluteymis með
skólastjóra, sérkennara og þroskaþjálfa sem funda myndu vikulega á
þriðjudögum e.h. Sérkennslan myndi styrkjast og starfskraftar nýtast betur.
Einnig var ákveðið í ljósi breytinga að ráðast í gagngerar umbætur á
sérkennsluherbergjum, heiti þeirra breytt í vinnuver og að þau yrðu tvö, þ.e.
annað á neðri vistinni og "gamla" sérkennsluherbergið á neðsta gangi.
Herbergin yrðu bæði máluð, þangað kæmu læstir skápar og herbergin öll
fegruð og breytt. Sérkennslugögnum yrði safnað og mikið magn búið til úr
ýmsu verðlausu efni. Óska skyldi eftir fjármagni til innkaupa á
sérkennslugögnum en fjármagn til þessa málaflokks hefur verið af skornum
skammti til þessa og ekki eyrnamerkt sérkennslunni sérstaklega. Rætt um
nauðsyn þess að fara í skólaheimsókn í Klettaskóla til að fá fleiri hugmyndir
og sjá það nýjasta sem gerist varðandi sérkennslu í dag.
Í skólastarfi er talað um að hlutfall nemenda með greiningar í almennum
skólum sé á bilinu 10-15% en hjá okkur er hlutfallið talsvert hærra og
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spurning um hvort stundir til sérkennslu og þroskaþjálfunar séu í réttu
hlutfalli við þann vanda sem skólinn stendur frammi fyrir?
Ýmis önnur verkefni voru í höndum sérkennara, s.s. að halda utan um
greiningargögn, taka saman greiningar í skjal að hausti og að vori, að halda
utan um sérkennslustofu og sérkennslugögn, hafa samband við sérfræðinga
og undirbúna heimsókna þeirra, funda með sérfræðingum við komu og sitja
skilafundi með þeim og foreldrum og skila greiningargögnum til foreldra um
leið og þau berast frá sérfæðingum. Einnig að sjá um að ganga frá frávikum
varðandi samræmd próf, í samráði við skólastjóra, og aðstoða nemendur með
greiningar í samræmdum prófum, ef þurfa þykir. Þá hefur sérkennari
aðstoðað við að lestrarprófa á annarskiptum. Þá situr sérkennari
nemendaverndarráðsfundi með skólastjóra, skólahjúkrunarfræðingi

og

félagsmálafulltrúa. Sérkennari hefur haft samráð við framhaldsskóla og
haldið fræðsluerindi fyrir foreldra á námskynningu og vonandi verður
framhald þar á. Aðstoð og upplýsingar til kennara og stuðningsfulltrúa er
einnig hluti af starfssviði hans. Gerð einstaklingsnámskráa er á hans höndum
í samráði við foreldra, umsjónarkennara þroskaþjálfa og skólastjóra að
undangengnum fundi með hlutaðeigandi.

13.

SKÝRSLA TEXTÍLKENNARA

1. - 6.bekkur var allan veturinn og 7.-10. var eftir áramót.
Í textíl var skapandi vinna höfð að leiðarljósi, nemendum leiðbeint með
ákveðin vinnubrögð en fengu oft frjálsar hendur með verkefnaval.
Verkefni 1. bekkkjar voru:
- teiknaði sjálfsmynd á striga og saumaði þræðispor í helstu útlínur
- óf úr efnisræmum
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- saumaði óskasteina poka úr filti
- fingraprjónaði
- frjáls hönnun úr efnisafgöngum.
Verkefni 2. bekkjar voru:
- Haustmynd á óbleiað léreft
- vefur á spjald
-garðaprjón ‚ fingraprjón, frjáls útsaumur og frjáls hönnun

Verkefni 3. bekkjar voru:
- Haustmynd á óbleiað léreft og saumað út í.
-vélsaumsæfingar á blöð og einföld verkefni í saumavél,
- garðaprjón, fingraprjón, frjáls hönnun, blóm og tré úr filti.

Verkefni 4. bekkjar voru:
- Vélsaumsæfingar, töskur skreyttar með vélsaum og taulitum
- Garðaprjón, blóm úr filti og frjáls hönnun.

Verkefni 5. og 6. bekkjar:
- Vélsaumur: náttbuxur, koddaver, flíshúfur með krosssaums merkingu.
- Einföld prjónaverkefni, svitabönd, eyrnabönd, dýr og fl.
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Verkefni 7. – 10. bekkjar voru:
Vélsaumur: snyrtibudda, barnanáttföt.
Prjónuð hetta og hekluð hárbönd.

14.

SKÝRSLA TÓNMENNTAKENNARA.

Sungið, teiknað eftir tónlist, hlustað á ýmsar tegundir tónlistar, túlkað, rætt
um upplifun af tónlist, ýmis hljóðfæri kynnt, samið, rappað.
Nemendur voru ákaflega áhugasamir en stærð hópsins hamlaði oft virku
starfi.

15.

SKÝRSLA MYNDMENNTAKENNARA

Myndmennt er kennd í 1. – 10. bekk og í 80 mín í senn. Samkennsluhópar
skiptast þannig að 1. – 2.bekkur, 3. – 4. og 5. – 6. bekkur eru saman. 7. –
10. bekkur fær 60 mín á viku eftir áramót. Myndmennt kenndi Rebekka
Eiríksdóttir.
15.1

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
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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.
15.3

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.

16.

SKÝRSLA SMÍÐAKENNARA

Samkennsluhópar voru í smíði eru þannig að 1. – 4. bekk var skipt í þrjá
hópa og hver hópur er í smíði í eina önn. 3. – 4. bekkur og 5. – 6. bekkur fá
80 mínútur á viku. 7. – 10. bekkur fékk 60 mínútur á viku eftir áramót.
Smíði kenndi Rebekka Eiríksdóttir.
16.1

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.
16.2

NÁMSEFNI

Stuðst er við kennslubækur í smíði, ýmsar bækur með hugmyndum að
smíðahlutum sem og verkefnabrunna á vefnum.
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16.3

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.

17.

SKÝRSLA LEIKSKÓLADEILDAR

Börn á leikskólanum voru 20 talsins þennan veturinn. Í leikskóladeild
skólans var ein deild þetta árið með þremur hópum. Arnarhópi, Spóahópi og
Kríuhópi. Börnin í Arnarhópi eru fædd árið ??? og voru alls ?? og hópstjóri
þeirra var Iris Ósk Sigþórsdóttir. Börnin í spóahópi eru fædd árið ??? og voru
alls ?? hópstjóri þeirra var Bergljót Bjarnadóttir. Börnin í Kríuhópi eru fædd
árið ?? og voru þau 2 talsins og hópstjóri þeirra var Ágústa Bragadóttir.
Stuðningsfulltrúar leikskóladeildar voru Friðrún Hadda Gestsdóttir og
Guðrún Guðmundsdóttir. Hrefna Jónsdóttir var fyrst almennur starfsmaður á
leikskóla og síðar stuðningsfulltrúi einnig sá hún um tónlistina í
leikskólanum allan veturinn.
17.1

ÁHERSLUR Í SKÓLASTAR FI

Aðalmarkmið leikskólans í öllu undirliggjandi starfi er að börnunum líði vel
og að það sé gaman í leikskólanum. Við reynum að líta á styrkleika og
áhugamál hvers og eins barns og vinna út frá þeim. Mikið tónlistarstarlíf
einkenndi veturinn.
17.2

DAGLEGT STARF:

Dagurinn byrjar á samverustund þar sem er sungið og talað saman, sagðar
sögur eða annað. Samveran endar svo á sólarhring þar sem börnin fá tækifæri
til þess að tjá sig um líðan sína og þeirra sem eru í kring um þá ( senda þeim
sem þurfa sól í hjarta.)
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Hópastarf er nýtt í ýmis verkefni og þar er reynt að hafa áhugamál barnana
og þarfir þeirra í fyrirrúmi. Leikskólinn hóf að taka upp myndræna skráningu
þar sem áhersla er lögð á ferlið en ekki útkomuna í starfinu.
Útivera er stór þáttur í leikskólastarfinu og viljum við að börnin læri að njóta
útiverunar, börnin læra að klæða sig eftir veðri og öðlast færni í
grófhreyfingum með því að vera úti. Við reynum því að fara út á hverjum
degi.
Vettvangsferðir var verið að byrja innleiða í lok skólaársins en þá er farið út
af skólalóðinni og út í náttúruna eða staðir í nærumhverfinu skoðað markmið
er að kynna börnunum það umhverfi sem þau búa í og hjálpa þeim að þykja
væntu um það en það er að okkar mati lykillin að því að vekja áhua þeirra á
sjálfbærni. Vettvangsferðir eru á þriðjudögum.
Hádegismatur er borðaður í matsal skólans þar sem allir nemendur snæða.
Þetta er þáttur í því að mynda samfellu skólastigana, þarna hittast leik og
grunnskólabörn og geta heilsað upp á börn sem komin eru í skólann og öfugt.
Eftir hádegismatinn er hvíld þar sem börnin hvíla sig á dýnum meðan þau
hlusta á tónlist, sögur eða það er lesið fyrir þau.
17.3

SAMFELLA MILLI SKÓL ASTIGA.

Skólahópur er tekinn út í séstök verkefni sem tengjast því að undirbúa þau
fyrir skólagöngu. Verkefnin eru fjölbreytt og er val þeirra miðað við þarfir
hópsins hverju sinni. Skólahópurinn fór í kennslustund með 1. og 2. bekk til
Steinunnar eftir áramót. Á föstudögum hefur leikskólinn aðganga að
listasmiðju og fer þá öll leikskóladeildin þangað og vinnur að verkefnum þar
eins höfum við öll aðganga að íþróttasal skólans og bókasafninu einu sinni í
viku. Allt þetta gerir það að vekurm að góð samfella skapast milli skólastiga
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og börnin þekkja grunnskólaumhverfið vel þegar þar að kemur. Á
fimmtudögum voru haldnir fagnaðarfundir þar sem börnin skiptust á að vera
með atriði líkt og leikrit, söng, ræður, ævintýri eða annað sem þeim datt í
hug.
1. SKÝRSLUR SKÓLASTJÓRA
Skólastjóri skilar inn skýrslum um stöðu skólamála á hverjum fundi sem
skólanefnd og verða þær birtar hér að neðan. Fyrsta skýrslan er fyrst og svo
koll af kolli.
1.1

SKÓLABYRJUN SKÓLAÁRIÐ 2012 – 2013.

Starfið fer vel af stað og byrjaði á að starfsfólk skólans hittist og fór í þarabað
í Sjáfarsmiðjunni og gerðu sér glaðan dag. Því næst tóku við starfsdagar þar
sem veturinn var undirbúinn. Gerðar voru breytingar á stofuskipan á
leikskóla þar sem yngstu börnin voru færð upp og gerði það að verkum að
allar hópastofurnar eru uppi en leikrými og sérkennslustofan er niðri.
Allar stofur í skólanum fengu nafn og ákveðið var að leikskólastofurnar bæru
nöfn eyja og grunnskólastofurnar bæru nafn fjarða í hreppnum. Lagaðar voru
niður deildirnar á leikskólanum og nú er aðeins ein deild með þremur hópum
(arnarhópi, spóahópi og kríuhópi). Íris er hópstjóri yfir Arnarhópi, Begga yfir
Spóahópi og Ágústa yfir Kríuhópi. Í Spóahóp starfar einnig Hrefna og sér
hún einnig um tónlistarkennslu í leikskólanum sem og tekur hún þátt í
tónlistarkennslu

í

stuðningsfulltrúarnir

grunnskólanum.
Guðrún

og

Í

Arnarhópi

Friðrún

eins

og

eru

svo

verið

áfram

hefur.

Í

grunnskóladeildinni er Inda stuðningsfulltrúi inn í bekk og hefur Bjarni
Jóhannesson verið ráðinn stuðningsfulltrúi og starfsmaður á leikskóla frá og
með 1. okt 2012. Hrefna, Inda og Bjarni eru öll ráðin tímabundið í eitt ár.
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Ákveðið var að skólasetningin færi fram á bókasafninu og tókst vel til. Farið
hefur á stað vinna að merki skólans og tillaga að kjörorði skólans er
„Reykhólaskóli ..þar sem vilji er vegur“.
Starfsfólk á leikskóla fundar fyrsta fimmtudag hvers mánaðar. Kennarar
funda fyrsta og þriðja fimmtudag í mánuði. Ákveðið var að Ásta Sjöfn tæki
við verkefnastjórn grænfánaverkefnisins og er það komið vel af stað en
vantar þó að klára að koma upp ruslafötum í eldhúsi og heimilisfræðistofum.
Byrjað er að flokka rusl í stofunum á þann háttinn að pappír fer í sér fötu og
almennt sorp í aðra. Sett var ný regla að nemendur taki aftur heim fernur og
plast sem það kemur með í skólann. Ákveðið var að hætta að nota
stimpilklukku tímabundið.
Þrír sóttu haustþing KSV á Ísafirði, einnig fór Kolfinna á trúnaðarmannafund
og Anna Greta á aðalfund Skólastjórafélags vestfjarða.
Sameiningin fer vel af stað og samgangur strax hafinn. Gerðar hafa verið
stundatöflur fyrir leikskóladeildina og gerir hún ráð fyrir að þau fari nokkrum
sinnum í viku yfir í grunnskólann. Framundan er Nám og Gleði þar sem allir
kennarar verða með bás á bókasafninu og kynningu á sínu fagi. Gerð hefur
verið ný starfsáætlun og vinna í skólanámskrárgerð er að ljúka. Hér í
Reykhólaskóla er því eintóm gleði framundan.
1.2

TÍMABILIÐ 10. SEPT – 5 OKT.

Þann 10. september var námskynning í skólanum sem nefndist Nám og gleði
þetta árið. Kynningin var haldin á bókasafninu þar sem kennarar
grunnskóladeildar og starfsfólk leikskóladeildar voru með bás og voru þeir
allir til fyrirmyndar. Mæting foreldra var með ágætum. Foreldrar og kennarar
áttu notalega stund á bókasafninu. Áslaug Guttormsdóttir sérkennari var með
stutt erindi sem bar heitið Að vera gott skólaforeldri. Þessa sömu viku var
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opin foreldravika og foreldrar lögðu leið sína í skólann í heimsókn á
skólatíma og vakti það mikla lukku hjá nemendum, þá sérstaklega hjá þeim
nemendum sem foreldrarnir heimsóttu. Vikan endaði svo á sameiningardegi
þar sem skólarnir voru sameinaðir á tákrænan hátt úti á skólalóð. Nemendur
sungu vel valin lög í tilefni dagsins og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir
sveitarstjóri afhenti skólastjóra svo íslenska fánann að gjöf til skólans frá
sveitarfélaginu ásamt fánastöng sem verið er að finna viðeigandi stað fyrir.
Við tóku síðan samræmd könnunarpróf hjá 4., 7. og 10. bekk og þá sömu
viku var náttúruvika og leikskólabörnin héldu uppá það með því að tína sorp
á skólalóð og unnu þau svo úr því listaverk.
Andrea þroskaþjálfi fór á námskeið í Efl-2 málþroskaskimun og Anna Greta
og Kolfinna Ýr fóru á ráðstefnu varðandi kynferðisofbeldi gagnvart börnum í
Borgarnesi. Út frá því vann skólastjóri verkáætlun skólans ef upp kæmi
grunur um slíkt.
Haldinn var svo foreldrafundur fyrir foreldra barna í leikskóladeild skólans
þar sem m.a var farið var yfir verkáætlun skólans varðandi gruns um
kynferðislegt- eða annarskonar ofbeldi gagnvart börnum. Vel var mætt á
fundinn.
Farið var með alla nemendur skólans nema tvö yngstu börnin í haustferð inn í
Króksfjarðarnes þar sem grillaðar voru pylsur, veðrið lék við hópinn og
ferðin var með eindæmum vel heppnuð. Starfsfólk á hrós skilið fyrir að gera
ferðina eins góða og raun var.
Anna Greta fór á námstefnu Skólastjórafélags Íslands þar var farið yfir mörg
mikilvæg málefni þar á meðal hver bæri kostnað við innleiðingu nýrrar
aðalnámskráar, stefnur og straumar í skólamálum í dag og ný menntalög og
reglugerðir svo eitthvað sé nefnt.
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Sérfræðingarnir okkar þeir Elmar og Brynjólfur komu til okkar og komust
færri af en áætlað var og óskað hafði verið eftir. Brynjólfur tók nemendur í
sálfræðiviðtöl og Elmar gerði lestrargreiningar og setti alla nemendur í 1. og
2. bekk í Tove-krov prófið.
Skilað hefur verið inn haustskýslu til hagstofunnar. Merki skólans hefur verið
ákveðið og var opinberað á sal með nemendum og starfsfólki skólans.
7. nóvember var brunaæfing líkt og vel þekkist hér í Reykhólaskóla. Æfingin
heppnaðist vel enda flest börn orðin mjög vön svona raunverulegum
brunaæfingum. Kennsluálman fylltist af reyk svo brunabjallan fór í gang,
nemendur skriðu út og þau sem voru í kennslu á annari hæð skólans fóru út á
svalir þar sem slökkvuliðsmennirnir "björguðu" þeim niður. Tvö börn voru
svo falin í skólanum og þurftu slökkvuliðsmennirnir að finna þau í reyknum.
Þetta var allt saman á áætlun og gekk sem skildi. Leikskólabörnin voru fljót
að klæða sig í útiföt og fóru út í dótaskúr og svo þaðan upp í kirkju þar sem
allir nemendur og starfsfólk skólans var saman komið. Leikskólabörnin
fengu svo far með brunabílnum aftur í leikskólann og börnin í
grunnskólanum fengu að sprauta úr brunaslöngunni.
Starfsfólk skólans fékk að vinna af sér starfsdaginn og mætti það til vinnu á
miðvikudagskvöldi og þar fór fram upphaf af stefnugerð skólans í formi
þarfagreiningar og kynningar. Ákveðið hefur verið að setja fram stefnu
skólans í formi stefnumiðaðs árangursmats.
Skólinn hefur sagt upp samningi sínum við Mentor og mun taka upp
sambærilegt kerfi sem nefnist Námfús. Kennarar eru að skoða Comeniusar
verkefni og hafa jafnvel áhuga á að gera slíkt verkefni. Umræður varðandi
nýja skólanámskrá og innleiðingu nýrrar aðalnámskrá eru hafnar og eru á
byrjendastigi. Unnin var áætlun varðandi hegðunarvandamál og næsta skref
er að kynna hana vel fyrir öllu starfsfólki skólans.
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TÍMABILIÐ 8.NÓV – 8. JAN

Um miðjan nóveber komu til okkar í ánægjulega heimsókn þrjár konur frá
ráðgjafar- og greiningastöð ríkisins.
Frá okkur fór einn nemandi í 10. bekk og til okkar kom tímabundið nemandi
í 9. bekk. En er hann nú farin aftur og er því unglingadeildin okkar orðin ansi
fámenn.
Breytingar hafa verið gerðar á skólareglum skólans. Frá og með
mánudeginum 26. nóvember var nemendum alfarið bannað að vera með
farsíma í skólanum, ef þau þurfa vera með síma þurfa þau að afhenda
umsjónarkennara símann við upphaf dags og fá hann svo aftur í lok dags.
Farið var með langflesta nemendur skólans á leikrit á Hólmavík á vegum
foreldrafélaganna.
Þann 30. nóvember var fullveldishátíðin haldinn hátíðleg. Vel var mætt á
hátíðina Þátttakendur í sýningunni voru Arnarhópur leikskóladeildarinnar og
1. - 10. bekkur. Þema sýningarinnar voru íslenskar þjóðsögur og var sýningin
hin allra glæsilegasta.
Nemendur leikskóladeildar buðu foreldrum og forráðamönnum sínum í
notalega heimsókn til sín á leikskólann í desember.
Mikið annríki einkenndi skólastarfið í desember. Nemendur skreyttu skólann
í anda jólanna, slökuðu á og fóru í jóga og föndruðu ýmislegt jólalegt svo
eitthvað sé nefnt.
Litlu jólin voru haldinn hátíðleg líkt og verið hefur síðustu ár og
leikskóladeildin

tók

þátt

í

jólagleðinni.

Breytingar

urðu

á

starfsmannahópnum í desember en Herdís fór í veikindaleyfi og í hennar stað
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kom Aldís Sveins. Upp kom alvarlegt agavandamál og í kjölfar þess var
mikið um fundi og nemendum skólans var veitt áfallahjálp af Hildi Jakobínu
félagsmálastjóra. Bjarni Jóhannesson kom aftur inn sem stuðningsfulltrúi rétt
fyrir jól og mun starfa út skólaárið.
Jólafríið var langt og gott og nú hafa allir snúið aftur til starfa.
Núna vikuna 7. - 11. janúar er VÍSINDAVIKA í skólanum þar sem
krakkarnir bralla eitthvað tengt vísindum.
Krakkarnir í 6. og 7 bekk eru í skólabúðum að Reykjum í Hrútafirði þessa
vikuna og starfsmaður ferðarinnar er Bjarni.
Fréttabréf skólans er í vinnslu og mun koma út tvisvar á ári, fyrra blaðið
kemur í janúar og það seinna í maí.
1.4

8. JANÚAR – 13. MARS

Janúar byrjaði á því að Herdís skólaliði fór í leyfi og í hennar stað kom Dísa
Sverris og stóð hún vaktina þar til Hredís kom aftur 1. febrúar. Janúar gekk
eins og í sögu og fátt kom til tíðinda og í lok janúar kom Jóhanna úr Gufudal
í vettvangsnám til okkaar en hún er nemi í tómstundarfræðum, Jóhann vann
m.a drög að stundarskrá og nýju skipulegi á frístundaselinu sem og gerðu hún
hugmyndi að verkefnum fyrir frístundarselið. Hún vann svo

að

samskiptastefnu fyrir skólann í heild sinni, en hún mun svo birtast sem liður í
skólanámskrá.
Farið var í að mála og skipta um gólfefni á heimavist niðri og mun þar innan
skamms vera þar aðstaða fyrir leikrými og sérkennslu sem allur skólinn getur
nýtt sér. Bjarni Stuðningsfulltrúi hefur sinnt þeim verkum þegar hans
nemandi er í bóklegum tímum.
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Fréttablaðið okkar kom út í byrjun febrúar og er aðgengilegt á vef skólans.
Fréttablaðið vakti athygli á vestfjörðum og kom frétt um það á bb og
vestur.is. sem var mjög skemmtilegt.
Tölvurnar komu í lok febrúar og eru nú allir komnir með lykilorð og aðgang í
þær og nú ætti loks tölvumál skólans að vera komin í gott horf. Tölvurnar
fengu aðsetur sitt á bókasafninu og er óhætt að segja að nemendur í
Reykhólaskóla hafi aðgang að einkar glæsilegu upplýsingaveri. Kennararnir
hafa einnig fengið nýtt rými til að vinna og geta nú unnið í gömlu
tölvustofunni. Þar eru nú fjórar tölvur sem þurfa á smá yfirhalningu að halda
og ætti þá vinnuaðstaða kennara að vera til fyrirmyndar. Einnig hefur verið
stækkað ljósritunarherbergið en það hefur fluttst yfir í gamla skjólið.
Allt starfsfólk skólans fór svo saman í Reykjavíkurferð að skoða skóla. Farið
var í Sæmundarskóla í Grafarholtinu og vakti hann mikla aðdáun hjá okkur.
Því næst fórum við í Krikaskóla í Mosfellsbænum og þar sáum við einnig
margt sem við gátum hugsað að tileinka okkur. Hópurinn fór svo saman út
að borða á Eldsmiðjunni og endaði á skemmtilegri og menningarlegri
heimsókn á leikskólann Tjarnaborg í miðbæ Reykjavíkur.
Við höfum líka fengið skemmtilegar heimsóknir uppá síðkastið en
leikskólastýran frá Hólmavík kom í heimsókn til okkar að skoða skólann
ásamt einum starfsmanni, svo nýverið fengum við aðra heimsókn frá
Hólmavík þar sem sveitarstjóri og skólastjóri grunnskólans komu ásamt
tölvusérfræðingi frá Hólmavík til þess að skoða nýju tölvurnar okkar.
Til okkar komu sérfræðingar að sunnan og áttu hér góðan dag hjá okkur. Og
var nóg að gera hjá þeim og áætlað er að Elmar komi aftur í apríl til þess að
klára.
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Skólastarf hefur gengið mjög vel á þessu tímabili og er nú þemavika hjá
okkur þar sem við reynum að gera íslenskum bókmenntum góð skil. Svo
endar vikan á viðburði ársins Árshátíðinni.
1.5

APRÍL - MAÍ

Þann 2. apríl var starfsdagur hjá öllum skólanum. Þann 4. apríl komu
skólastjórnendur samstarfsskólanna (Auðarskóla Grunnskóla Borgarfjarðar,
Grunnskólanum í Borgarnesi og Heiðarskóla en skólastjóri Laugagerðisskóla
komst ekki) Heimsóknin var mjög ánægjuleg. Vikuna þar á eftir var mikið
fjör í skólanum, eins og verða vill þegar Jón Pétur danskennari mætir á
svæðið. Nemendur skólans (frá 5 ára og uppúr) dönsuðu frá mánudegi til
fimmtudags og endaði dansgleðin á stórskemmtilegri danssýningu.
Skólanum var svo lokað vegna útfarar Lilju á Grund föstudaginn 12. apríl.
Eins tafðist skólahald fram að hádegi vegna veðurs og ófærðar einn dag í
maí.
Lions gaf nemendum í 5 og 6 bekk bókamerki að gjöf. Kivanis gaf að venju
börnum í 1. bekk hjólreiðarhjálma, skátarnir gáfu nemendum í 2. bekk
íslenskan fána á lítilli stöng. Dalli gaf nemendum í 4 bekk og uppúr
badmington spaða að gjöf. Slysavarnarfélagið landsbjörg gaf skólanum gul
endurskinsvesti til að nota í vettvangsferðum.
Elmar sérkennsluráðgjafi kom og hitti nemendur sem eru að fara hefja
skólagöngu í grunnskóladeild í haust.

Unglingarnir okkar fóru á

Lyngbrekkuball og skemmtu þau sér konunglega.
Þegar draga fór fram í maí hófust kannanir hjá einhverjum hluta nemenda.
Ráðinn var deildarstjóri á leikskóladeild skólans og hóf hann störf 6 maí.
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Veðrið lék ekki við nemendur þennan maí mánuðinn og var því ekki iens
mikið um útiveru eins og oft tíðkast á þessum tíma. Síðasti kennsludagur var
með skemmtilegu sniði þar sem nemendur fóru í ratleik, vatnsblöðrustríð og
spreyttu sig í þrautum í karnival stemmingu, léku sér í tarsanleikjum og
enduðu svo daginn á grillveislu að hætti Hjalta matráðs og Eiðs.
Skólaferðalag yngstu grunnskólanemenda tafðist fram í júní vegna veðurs,
eins fór unglingadeildin í ferðalag í júní en 5 og 6 bekkur höfðu farið í
skólaferðalag fyrr í maí.
Skólaslit voru að venju í Reykhólakirkju kl 20:00 að kveldi og boðið var upp
á veitingar í matsal skólans að þeim loknum og endaði kvöldið á
handverkssýningu nemenda.

18.

ÞRÓUNARVERKEFNI

Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni með það að markmiði að auka
umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja
komast á græna grein í umhverfismálum leitast við að stíga skrefin sjö sem
tíunduð eru hér að neðan. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar
víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í
skólum. Skrefin sjö eru ákveðin verkefni sem efla vitund nemenda, kennara
og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Verkefnin auka þekkingu
nemenda og skólafólks og styrkja grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða og
innleiddar raunhæfar aðgerðir í umhverfismálum skóla. Jafnframt sýnir
reynslan í Evrópu að skólar sem taka þátt í verkefninu geta sparað talsvert í
rekstri.
Áætlað var að flagga grænfánanum vorið 2013 en því var seinkað til vors
2013.
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Á leikskólanum var mikið verið að endurvinna úrgang og rætt um það við
börnin. Á hverjum degi var valið barn á leikskólanum til þess að vera þjónn
og veðurfræðingur sem gengdi því hlutverki að athuga veðrið, undirbúa
kaffið og ganga frá eftir kaffið. Hann fer einnig út með moltuna með
stafsmanni.
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2012 - 2013

STUNDASKRÁR

Hér að neðan birtast stundaskrár allra bekkja og hópa fyrir skólaárið 2012 - 2013
19.1

STUNDASKR Á 1. OG 2. BEKKJAR

Kl.

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

8.309.10

Íslenska
(SR)

Íslenska
(SR)

Íslenska
(SR)

Íslenska
(SR)

Íslenska
(SR)

9.109.50

Íslenska
(SR)

Stærðfræði
(SR)

Íslenska
(SR)

Stærðfræði
(SR)

Stærðfræði
(SR)

10:0010.40

Stærðfræði
(SR)

Tölvur
(RE)

Stærðfræði
(SR)

Náttúrufr.
(SR)

Náttúrufr.
(SR)

11:0011.40

Samfélagsfr.
(Lóa)

Náttúrufr.
(SR)

Íþróttir
(Lóa)

Tónmennt
(SR)

11.4012.20

Handmennt Samfélagsfr.
(SR)
(Lóa)

12.2012.50

M

A

Smíði f.áram.
(RE)
Heimfr.
e.áram. (ÁSK)
Smíði f.áram.
(RE)
Heimfr.
e.áram. (ÁSK)
T

12.5013.30

Handmennt
(SR)

Sund
(KI)

Enska
(ÁG)

13.3014.10

Íþróttir
(Lóa)

Samfélagsfr.
(Lóa)

14.2015.00
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Myndmennt
(RE)
U
Myndmennt
(RE)

R
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STUNDASKR Á 3. OG 4. BEKKJAR

Kl.

Mánudagur

Þriðjudagur

8.309.10

Íslenska
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

9.109.50

Stærðfræði
(ÁSK)

Stærðfræði
(ÁSK)

Stærðfræði
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

Íslenska
(ÁSK)

10:0010.40

Stærðfræði
(ÁSK)

Samfélagsfr.
(ÁSK)

Náttúrufr.
(KI)

Stærðfræði
(ÁSK)

Náttúrufr.
(KI)

Heimfr.
f.áram. (ÁSK)
Smíði e.áram.
(RE)
Heimfr.
f.áram. (ÁSK)
Smíði e.áram.
(RE)
T

Handmennt
(SR)

Tónmennt
(SR)

Handmennt
(SR)

Enska
(AG)

U

R

Tölvur
(KI)

Íþróttir
(KI)

11:0011.40

Samfélagsfr. Myndmennt
(ÁSK)
(RE)

11.4012.20

Samfélagsfr. Myndmennt
(ÁSK)
(RE)

12.2012.50

M

12.5013.30

Íþróttir
(KI)

13.3014.10

A

Sund
(KI)

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

Náttúrufr.
(KI)

14.2015.00
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STUNDASKR Á 5. OG 6. BEKKJAR

Kl.

Mánudagur

Þriðjudagur

8.309.10

Stærðfræði
(Lóa)

Nátt
(KI)

Stærðfræði
(Lóa)

Íslenska
(Lóa)

Enska
(ÁG)

9.109.50

Stærðfræði
(Lóa)

Íslenska
(Lóa)

Stærðfræði
(Lóa)

Íslenska
(Lóa)

Náttúrufr.
(KI)

10:0010.40

Stærðfræði
(Lóa)

Stærðfræði
(Lóa)

Sköpun
(RE)

Smíði
(RE)

Lífsleikni
(ÁSK)

11:0011.40

Enska
(ÁG)

Náttúrufr.
(KI)

Handmennt
(SR)

Smíði
(RE)

Tónmennt
(SR)

11.4012.20

Íþróttir
(KI)

Samfélagsfr.
(ÁSK)

Handmennt
(SR)

Stærðfræði
(Lóa)

Tölvur
(KI)

12.2012.50

M

A

T

U

R

12.5013.30

Samfélagsfr. Myndmennt
(ÁSK)
(RE)

Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

Samfélagsfr.
(ÁSK)

13.3014.10

Heimilisfr.
(ÁSK)

Myndmennt
(RE)

Enska
(ÁG)

14.2015.00

Heimilisfr.
(ÁSK)

Sund
(KI)

Náttúrufr.
(KI)
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STUNDARSKRÁ 7. – 10. BEKKJAR

Kl.

Mánudagur

Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur

8.309.10

Íslenska
(ÁG)

Íslenska
(ÁG)

Íslenska
(ÁG)

Íslenska
(ÁG)

Stærðfræði
(KI)

9.109.50

Íslenska
(ÁG)

Tölvur
(KI)

Stærðfræði
(KI)

Stærðfræði
(KI)

Íslenska
(ÁG)

10:0010.40

Stærðfræði
(KI)

Stærðfræði
(KI)

Danska
(ÁSK)

Enska
(ÁG)

Enska
(ÁG)

11:0011.40

Náttúrufr.
(KI)

Enska
(ÁG)

Náttúrufr.
(KI)

Danska
(ÁSK)

Náttúrufr.
(KI)

11.4012.20

Enska
(ÁG)

Sund
(KI)

Samfélagsfr.
(Lóa)

Íþróttir
(KI)

Danska
(ÁSK)

12.2012.50

M

A

T

U

R

12.5013.30

Samfélagsfr.
(Lóa)

Smíði
(RE)

Samfélagsfr.
(Lóa)

13.3014.10

Lífsleikni
(KI)

Myndmennt
(RE)

Samfélagsfr.
(Lóa)

14.2015.00

Íþróttir
(KI)

Heimfr. f.
áram.
(ÁSK)
Handm. e.
áram.
(SR)
Heimfr. f.
áram.
(ÁSK)
Handm. e.
áram.
(SR)
Danska
(ÁSK) (SR)

Myndmennt
(RE)
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STUNDARSKRÁR LEI KSKÓ LADEILDAR

Kríuhópur - hópstjóri Ágústa
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Málörvun

Tónlist

A

T

Fimmtudagur

Föstudagur

U

R

Fimmtudagur

Föstudagur

U

R

8:00 - 8:45
9:00 - 9:15
9:15 - 9:35
9:45 - 10:20

Stærðfræði

10:20 - 10:45
11:00 - 11:20
11:30 - 12:30

M

12:30 - 13:30
13:30 - 14:45
15:00 - 16:00

Spóahópur - hópstjóri Begga
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Málörvun

Tónlist

A

T

8:00 - 8:45
9:00 - 9:15
9:15 - 9:35
9:45 - 10:20

Stærðfræði

10:20 - 10:45
11:00 - 11:20
11:30 - 12:30

M

12:30 - 13:30
13:30 - 14:45
15:00 - 16:00
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Arnarhópur - hópstjóri Íris Ósk Sigþórsdóttir
Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

M

A

T

U

R

8:00 - 8:45
9:00 - 9:15
9:15 - 9:35
9:45 - 10:20

10:20 - 10:45
11:00 - 11:20
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:45
15:00 - 16:00

45

