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Inngangur 
 

Hér má sjá ársskýrslu Naustaskóla fyrir ellefta starfsár Naustaskóla, 2019-2020. Skólinn gefur 

árlega út rit af þessu tagi, markmiðið með því er að taka saman og miðla upplýsingum um 

skólastarfið, kynna þau verkefni sem unnið er að hverju sinni og skrá þannig um leið sögu skólans 

frá upphafi. Jafnframt er útgáfa ársskýrslu þáttur í formlegu sjálfsmati skólans enda ætlunin að 

koma á framfæri mati á því hvernig til hefur tekist með ýmsa þætti starfsins, og hugmyndum að 

úrbótum. Skýrslan er birt á heimasíðu skólans og dreift til starfsmanna, skólaráðs, skólanefndar 

og skóladeildar Akureyrarbæjar. 

Bryndís, skólastjóri 
 
 

 
Stefna Naustaskóla 

 

Stefna skólans er sett fram sem leiðarljós fyrir skólastarfið, þ.e. hvert 

hlutverk skólans er, hvaða framtíðarsýn við höfum fyrir skólann okkar 

og hvaða markmið við viljum helst hafa í huga með starfinu. Stefnan var 

mótuð í samvinnu við fulltrúa foreldra í upphafi skólastarfsins, á grunni 

undirbúningsvinnu sem fram fór fyrir stofnun skólans. Hún byggir 

einnig á skólastefnu Akureyrarbæjar sem samþykkt var í bæjarstjórn árið 

2005 en þá stefnu má finna á heimasíðu skóladeildar Akureyrarbæjar http://skoladeild.akureyri.is. 

Skólaárið 2013-2014 fór fram endurskoðun á áherslum skólans með hliðsjón af nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla og voru þá áherslur í stefnu skólans settar fram sem markmið og viðmið um starfshætti 

eins og sjá má hér á eftir. Skólaárið 2018-2019 urðu smá breytingar á stefnu skólans á þann hátt 

að umsjónarhópar urðu hreinir. Þ.e.a.s kennarar voru með umsjón í t.d. 4.bekk en ekki í 4.-5.bekk 

eins og áður var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skoladeild.akureyri.is/
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Hlutverk 

Hlutverk skólans er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda, að mennta ábyrga og hæfa 

þjóðfélagsþegna sem geta tekið virkan þátt í þróun samfélagsins og stundað frekara nám. Allir 

skulu öðlast alhliða menntun og fá hvatningu til náms í samræmi við þroska sinn og áhuga. 

Skólinn er mennta- og þjónustustofnun sem sinnir hlutverki sínu í náinni samvinnu við heimilin 

með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. 

Framtíðarsýn 

Naustaskóli verði framsækinn 500 nemenda grunnskóli, kunnur fyrir kraftmikið og vel heppnað 

skólastarf með sérstakri áherslu á að koma til móts við hvern og einn nemanda. Nemendur skólans 

verði lífsglaðir, sjálfstæðir og sjálfsöruggir. Skólinn eigi gott samstarf við heimilin og samfélagi.
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Áherslur skólans 

 

 
Námsaðlögun 

 

Markmið / viðmið um starfshætti: 

 

 Skólinn mæti þörfum nemenda í námi. 

o Til staðar eru ætíð nákvæmar og ítarlegar 

starfs- og námsáætlanir sem eru 

aðgengilegar fyrir nemendur og foreldra 

o Nemendur eiga jafnan val um mismunandi 

leiðir til þess að ná markmiðum sínum 

o Einstaklingsáætlanir eru til staðar fyrir nemendur eftir þörfum 

o Teymiskennsla er nýtt til að nýta styrkleika starfsmanna og til að koma til móts 

við mismunandi þarfir nemenda 

o Nemendur fá tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt og starfshætti í skólanum 

o Allir starfsmenn fylgja starfsþróunaráætlun sem endurskoðuð er árlega 

 Nemendur verði vel læsir á hvers kyns upplýsingar og á umhverfi sitt 

o Áhersla er á lestur og hvers kyns læsi á öllum stigum skólans 

o Allir nemendur lesa á hverjum degi 

o Kennarar og nemendur nota upplýsingatækni á ábyrgan og skilvirkan hátt 

 Nemendur rækti sköpunarhæfileika sína 

o Áhugasvið nemenda eru virkjuð sem hluti af starfinu 

o Nemendur fá tækifæri til að nálgast viðfangsefni sín á skapandi hátt 

o Leikur er nýttur sem kennsluaðferð 

o Kennsluhættir eru fjölbreyttir og áhersla á verk- og listgreinar 

 

 Nemendur verði sjálfstæðir, taki ábyrgð á námi sínu og taki stöðugum framförum 

o Allir nemendur þekkja þau markmið sem unnið er með hverju sinni 

o Námsmat gefur upplýsingar um inntak námsins, tengist settum markmiðum og er 

leiðbeinandi fyrir nemendur 

o Á mið- og unglingastigi fylgja nemendur námsáætlunum sem byggja á sjálfstæði 

þeirra og hafa val um leiðir í náminu 

o Nemendur þekkja og skilja hugtök grunnþátta menntunar, og kennsluteymi temja 

sér notkun þeirra 

 
 

N ámsaðlögun 

A thvarf 

Umhyggja/virðin

g S amvinna 

T áp og 

fjör A llir 

með! S K 

Ó L I 
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Athvarf 
 

Markmið / viðmið um starfshætti: 

 

 Nemendum líði vel í skólanum 

o Starfsfólk er glaðlegt, umhyggjusamt og vingjarnlegt við nemendur 

o Allir hafa skýr hlutverk og finna fyrir öryggi 

o Viðmið um hegðun eru skýr og sýnileg á viðeigandi stöðum í skólanum 

o Líðan og félagstengsl nemenda eru könnuð reglulega og brugðist við 

niðurstöðum 

 Aðstaða og umhverfi í skólanum sé aðlaðandi og hvetjandi 

o Hugtök, markmið, námsgögn og verk nemenda eru sýnileg og aðgengileg í 

skólanum 

o Námssvæði eru skipulögð með tilliti til mismunandi námsstíla nemenda 

o Námssvæði allra aldurshópa innihalda m.a. bóka/lestrarkróka, þankakrika, 

stærðfræðisvæði, lausnastað, rólegt svæði, hópavinnusvæði o.s.frv. 

o Sjónrænar leiðbeiningar eru nýttar til að sýna skipulag skóladagsins 

o Skólinn og umhverfi hans er ætíð snyrtilegt og þrifalegt 

o Allir taka þátt í að halda umhverfinu í skólanum snyrtilegu 

 

 
 

 Forráðamenn og nemendur eigi aðgang að ráðgjöf og stuðningi 

o Foreldrar eru upplýstir um þá ráðgjöf og þjónustu sem þeir eiga kost á 

o Skólinn hefur milligöngu um að útvega ráðgjöf eða sérfræðiaðstoð eftir því sem 

tök eru á 

o Nemendur fá jákvæða og uppbyggilega leiðsögn 

 Skólinn sé miðstöð fyrir íbúa hverfisins 

o Skólinn stendur fyrir viðburðum fyrir íbúa hverfisins og veitir aðstöðu fyrir slíka 

viðburði 

o Skólinn og hverfisnefnd eiga með sér gott samstarf 

 
Umhyggja og virðing 
 

Markmið / viðmið um starfshætti: 

 

 Öll samskipti í skólasamfélaginu byggist á virðingu, umhyggju og jafnrétti 

o Fræðsla um jákvæðan aga er veigamikill þáttur í skólastarfinu 

o Starfsfólk beitir aðferðum jákvæðs aga af öryggi 
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Nemendur og starfsfólk þekkir og fylgir skólasáttmála 

o Nemendur og starfsfólk nýta tíma sinn vel og eru stundvís 

o Nemendur og starfsfólk kunna og nýta mismunandi leiðir til að leysa úr 

ágreiningi 

o Tekið er tillit til jafnréttissjónarmiða í öllum ákvörðunum og áætlunum 

o Allir starfsmenn eru ábyrgir ef taka þarf á óæskilegri hegðun hjá nemendum 

 Nemendur læri að bera virðingu og umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum 

o Gæðahringir með dagskrá eru haldnir a.m.k. þrisvar í viku í öllum námshópum 

o Hlutverkaleikir eru nýttir til að gefa innsýn í aðstæður og tilfinningar annarra 

o Aldursblöndun nemenda og sveigjanleiki í hópaskiptingum nýtast til að ýta undir 

umburðarlyndi og umhyggju 

o Starfsfólk hvetur nemendur og hvert annað 

 Nemendur öðlist skilning á sjálfbærni í umhverfislegu, félagslegu og efnahagslegu 

tilliti 

o Fræðsla um umhverfismál er veigamikill þáttur í kennslu nemenda 

o Skólinn vinnur markvisst að því að öðlast / endurnýja Grænfánann 

 

 
Samvinna 

 

Markmið / viðmið um starfshætti: 

 

 Skólasamfélagið einkennist af samvinnu, lýðræði og mannréttindum 

o Allir starfsmenn skólans vinna í teymum 

o Allir meðlimir í skólasamfélaginu hafa tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir 

 Starfsmenn, foreldrar/forráðamenn og nemendur taka þátt í ákvörðunum 

o Nemendur og foreldrar/forráðamenn geta haft áhrif á sett námsmarkmið nemenda 

o Skólaráð, nemendaráð og Foreldrafélag starfa skv. settum áætlunum 

o Nemendaviðtöl umsjónarkennara og nemenda eiga sér stað a.m.k. þrisvar á ári og 

oftar eftir þörfum 

 Foreldrar/forráðamenn eru virkir þátttakendur í námi barna sinna 

o Í tengslum við foreldraviðtöl fá foreldrar/forráðamenn upplýsingar um nám og 

líðan nemandans 

o Nemandi og foreldrar/forráðamenn taka þátt í að meta vinnu og árangur 

nemandans 

o Viðeigandi starfs-, kennslu- og námsáætlanir eru ætíð aðgengilegar á vef 
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 Skólinn lýtur markvissri stjórnun sem byggir á kunnri stefnu 

o Ákvarðanir eru teknar með hliðsjón af stefnu skólans og fyrirliggjandi gögnum 

o Starfsmenn, foreldrar og nemendur eru upplýstir um stefnu skólans 

o Skólinn gefur út mánaðarleg fréttabréf og heimasíða er virk til upplýsingveitu 

o Umsjónarkennarar senda út vikulega upplýsingapósta 

o Kennsluteymi taka sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum og nýta þann 

sveigjanleika sem felst í teymiskennslunni 

 Nemendur læra markvisst að vinna saman 

o Kennsluhættir einkennast af samvinnu nemenda 

o Nemendaráð er virkt og stendur fyrir skólaþingi eldri nemenda árlega 

 

 

 
 

Táp og fjör 
 

Markmið / viðmið um starfshætti 

 

 Nemendur og starfsmenn séu glaðir við störf sín innan skólans og líði vel 

o Söng og tjáningu er beitt markvisst í náminu 

o Hver skóladagur inniheldur fjölbreytt viðfangsefni 

o Samverustundir með fjölbreyttum atriðum frá nemendum eru a.m.k. vikulega 

o Fjölbreyttir félagslegir viðburðir eru í boði fyrir nemendur t.d. félagsmiðstöð, 

dansleikir, bekkjarkvöld og fl. 

 Skólinn stuðlar að heilbrigði og velferð 

o Hreyfing og leikir eru markvisst notuð í starfinu 

o Útikennsla og útivist eru fastir liðir í námi 

o Skólinn stuðlar að hollu fæði nemenda 

o Nemendur fá fræðslu um heilbrigða lífshætti 

 

Allir með! 
 

 Í námi 

 Í starfi 

 Í leik 

 Í ákvörðunum 

 Til góðra verka 
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Naustaskóli 2019-2020 

Heimilisfang: Hólmatún 2, 600 Akureyri 

Kennitala 530109-0110 

Sími: 460-4100, sími í Frístund: 460-4111 

Netfang: naustaskoli@akureyri.is 

Heimasíða: http://naustaskoli.is 

Skólastjóri: Bryndís Björnsdóttir 

Deildarstjórar: Aðalheiður Skúladóttir og Heimir Örn Árnason 

Fjöldi nemenda: 385 

Fjöldi starfsmanna: 83 

 

 

Húsnæðismál 

Naustaskóli er nýjasti grunnskóli Akureyrarbæjar og hóf skólinn starfsemi haustið 2009. Skólinn 

er staðsettur í Naustahverfi, við hlið leikskólans Naustatjarnar sem var fyrsta húsið sem reis í 

hverfinu og tók til starfa haustið 2003. 

Á fyrsta starfsári skólans voru nemendur um 150 í 1.-7. 

bekk, fyrstu árin bættust við einn árgangur, um 50 nemendur 

á ári. Skólaárið 2012-2013 voru nemendur tæplega 300 í 1.- 

10. bekk, en þá var Naustaskóli í fyrsta sinn heildstæður 

grunnskóli. Nemendum í skólanum fjölgar enn og voru á 

liðnu    skólaári,    2018-2019,    tæplega    400    talsins.   Í 

skólahúsnæðinu hafa verið auk grunnskólastarfsins, tvær deildir frá leikskólanum Naustatjörn frá 

haustinu 2012 en ein deild árin 2009-2012. Leikskóladeildirnar bera nöfnin Fífilbrekka og 

Sunnuhvoll og þar eru að störfum rúmlega 50 leikskólabörn samanlagt. 

Haustið 2009 var tekinn í notkun fyrri áfangi skólahúsnæðisins og hafði hann að geyma 

heimasvæði 1.-7. bekkjar, Frístund, tónlistarstofu og heimilisfræðistofu. Haustið 2012 var hluti af 

öðrum áfanga tekinn í notkun, var þar um að ræða heimasvæði unglingastigs, verkgreinastofur, 

miðrými (samkomusal, bókasafn og matsal) og eldhús. Stjórnunarálma var tekin í notkun haustið 

2015 og íþróttahús skólans haustið 2016. Þá er skólalóð Naustaskóla loks að verða tilbúin en 

áætlarnir gera ráð fyrir að hún verði kláruð nú í sumar. Talsvert rask hefur fylgt þessari miklu 

uppbyggingu en nú er skólinn fullbyggður sem er mikið fagnaðarefni. 

Vorið 2015 var tekin ákvörðun um að hýsa framangreindar leikskóladeildir í húsnæði Naustaskóla 

mailto:naustaskoli@akureyri.is
http://naustaskoli.is/
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til frambúðar og slá þannig af um óákveðinn tíma fyrirhugaða byggingu annars leikskóla í 

hverfinu, en fram að því hafði vera leikskóladeildanna verið hugsuð sem tímabundið úrræði. 

 

Vegna þessa var farið í nokkra endurskipulagningu innanhúss í skólanum á vordögum og um 

sumarið 2015, frístund og tónmenntastofa flutt o.fl. 

Á heimasíðu skólans er að finna ársskýrslur sem gefa greinargóðar upplýsingar um starfið í 

skólanum ár hvert frá stofnun hans. 
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Skólinn í tölum 

  

10-11 

 

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 
16-17 17-18 18-19 19-20 

Fjöldi nemenda 200 241 295 328 335 372 370 395 399 385 

Fjöldi almennra 

kennslustunda 
378 445 589 620 654 672 

696 720 720 720 

Fjöldi almennra kst. pr. 

nem. 

1,89 

0 
1,846 1,996 1,890 1,952 1,806 

1,881 1,827 1,827 1,87 

Fjöldi sérkennslustunda 84 86 91 80 105 115 111 95 95 108 

Fjöldi sérkennslust. 

pr.nem. 

0,42 

0 
0,357 0,308 0,244 0,313 0,309 

0,3 0,24 0,24 0,29 

Fjöldi umsjónarkennara 12 15 17 17 17 20 20 21 21 22 

Meðaltal nemenda 

pr.umsj.kennara 

16,6 

7 
16,07 17,35 19,29 19,71 18,60 

18,50 18,81 19,0 17,5 

Fjöldi barna í Frístund 71 76 81 86 89 95 92 80 82 91 

Fjöldi stöðugilda við 

stjórnun 
1,61 1,81 1,88 1,88 2,63 2,63 

2,63 2,94 2,94 2,94 

Fjöldi stöðugilda í 

kennslu 

17,7 

6 
20,42 26,15 26,92 29,19 30,27 

30 33,3 33,3 35 

Kynjahlutföll starfsm 

kvk/kk % 

74 / 

26 

75 / 

25 

80 / 

20 

82 / 

18 

79 / 

21 

76 / 

24 

55/15 81/19 82/16 83/14 

Stöðugildi 

stuðningsfulltrúa 
2,93 2,58 4,58 3,90 3,80 3,23 

3,33 8,2 8,5 8,4 

Stöðugildi skólaliða 3,64 3,82 5,23 6,09 6,34 6,78 8,85 8,5 8,2 8,3 

Stöðugildi vegna 

námsráðgjafar 
0,40 0,40 0,55 0,55 0,75 0,75 

0.65 0,65 0,65 0,65 
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Eftirfarandi tölur lýsa úthlutuðum stöðuheimildum og stöðu mála við upphaf skólaárs. 

Stöðugildi vegna 

Frístundar 
2,24 2,81 2,81 2,81 2,43 2,85 

2,85 2,39 2,51 2,51 

Stöðugildi vegna 

bókasafns 
0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 1,0 

1,0 1 1 1 

Stöðugildi vegna eldhúss 1,74 1,50 1,50 1,50 1,50 1,5 1,50 2,21 2,21 2,21 

Stöðugildi vegna 

húsvörslu 
1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

Stöðugildi vegna 

ritarastarfa 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8 

1 1 1 1 

Tölvur alls 50 61 128 128 130 163 
163 ca. 

200 

ca. 

250 

c.a 

300 

Tölvur fyrir nemendur 30 33 87 87 87 114 
114 ca. 

150 

ca. 

200 

c.a 

250 

Nemendur pr tölvu 6,67 7,30 3,39 3,77 3,85 3,26 2,26 1,98 1,66 1,54 

Tölvur í stjórnun og 

kennslu 
20 28 41 41 43 49 

52 50 63 65 

Hlutfall nemenda í 

mötuneyti 
97% 96% 89% 89% 93% 93% 

82% 82% 81% 82% 

Hlutfall nemenda í 

ávaxtaáskrift 
79% 74% 74% 75% 76% 73% 

57% 47% 47% 38% 

Meðaltal samr.pr. í 4.b. 

(mt. ís/stæ) 

26,5 

5 
29,70 23,30 24,25 30,17 27,3 

29,6 27,8   

Meðaltal samr.pr. í 7.b 

(mt. ís/stæ) 

24,1 

5 
24,20 28,75 27,22 32,05 30,5 

28,97 27,65   

Meðaltal samr.pr. í 

10.b(mt. ís/stæ) (9. b. 
- - 29,83 29,77 23,81 27,6 

27,03 - -  

Stærð húsnæðis 
2338 

m2 

2338 

m2 

4500 

m2 

4500 

m2 

4500 

m2 

4800 

m2 

5860 

m2 

5860 

m2 

5860 

m2 

5860 

 

m2 
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Nemendur 

Þessar tölur eiga við lok skólaársins. Þeir nemendur sem eru fluttir eða sótt hafa um flutning í 

aðra skóla teljast ekki með í þessum lista. 

 
 

Umsjónarhópar: 

1. 

Drengir: 

9 

Stúlkur: 

11 

Alls: 

20 

Umsjónarkennari 

Elín Hulda Einarsdóttir 

1.  9 11 20 Sunna Friðþjófsdóttir 

2. 7 11 18 Sigríður Jóna Ingólfsdóttir 

2.  8 10 18 Vala Björt Harðardóttir 

3.  10 10 20 Emilía Jóhanna Guðjónsdóttir 

3.  11 9 20 Silvía Björk Kristjánsdóttir 

4.  9 13 22     Aníta Jónsdóttir 

4.  13 8 21 Gréta Björk Halldórsdóttir 

5.  8 12 20 Þóra Ýr Sveinsdóttir 

5.  11 9 20 Kristín Margrét Gísladóttir 

6.  10 7 17 Harpa Friðriksdóttir 

6.  10 7 17 Katrín Júlía Pálmadóttir 

6. 9 6 15 Kolbrún Sigurgeirsdóttir 

7.  6 9 15 Arna Ýr Guðmundsdóttir 

7.  8 7 15 Paula María Pálsdóttir 

7.  5 9 14 Særún Magnúsdóttir/Herdís M. 

8/9/10.  7 10 17 Ása Katrín Gísladóttir 

8/9/10.  12 4 16 Andri Snær Stefánsson 

8/9/10.  10 5 15 Björn Benedikt Benediktsson 

8/9/10.  7 10 17 Íris Berglind C. Jónsdóttir 

8/9/10. 

8/9/10.  

4 15 19 Magnús Jón Magnússon 

Katrín Ágústa Thorarensen 

 

 193 189 382  

Árgangaskipting: Drengir: Stúlkur: Alls: 

Árg. 2002 (10.b.) 17 14 42 

Árg. 2003 (9.b.) 18 23 26 

Árg. 2004 (8.b.) 11 16 32 

Árg. 2005 (7.b.) 18 13 44 

Árg. 2006 (6.b.) 20 22 49 
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Árg. 2007 (5.b.) 29 21 40 

Árg. 2008 (4.b.) 23 22 43 

Árg. 2009 (3.b.) 20 18 40 

Árg. 2010 (2.b.) 21 19 36 

Árg. 2011 (1.b.) 16 21 40 

193 189 392 
 

 

 

 

 

 
Starfsmenn  

Nafn Starfsheiti Meginstarfssvið 

Aðalheiður J. Friðfinnsdóttir stuðningsfulltrúi 6.-7.bekkur 

Aðalheiður Skúladóttir deildarstjóri stjórnun 

Agnes Þorleifsdóttir stuðningsfulltrúi 8.-9.-10.bekkur 

Alda Ómarsdóttir kennari heimilisfræði 

Andrea Laufey Hauksdóttir skólaliði fæðingarorlofi 

Andri Snær Stefánsson kennari 8.-9.-10. bekkur 

Anna Margrét Helgadóttir bókavörður bókasafn 

Ása Katrín Gunnlaugsdóttir kennari 8.-9.-10.bekkur 

Ásdís Guðmundsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Berglind Bergvinsdóttir kennari Í leyfi 

Björn Benedikt Benediktsson kennari 8.-9.10. bekkur 

Bryndís Björnsdóttir skólastjóri stjórnun 

Brynjar Hermannsson umsjónarmaður húsvarsla 

Díana Ósk Leifsdóttir skólaliði gæsla/ræsting/frístund 

Dögg Stefánsdóttir kennari stunda- og forfallakennsla 

Elfa Dögg Finnsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Elín Hulda Einarsdóttir kennari 1. Bekkur 

Elsa Auður Sigfúsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Elva Rósa Helgadóttir skólaliði ræsting 

Emilía Jóhanna Guðjónsdóttir kennari 4.-5. bekk 

Erla Hrund Friðfinnsdóttir stuðningsfulltrúi 2-3. bekk bekkur 

Ester Jóhanna Magnúsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 
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Eva Björg Skúladóttir námsráðgjafi ráðgjöf 

Eva Björk Hermannsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Fannar Daði Malmquist Gíslason stuðningsfulltrúi 4.-5. bekk 

Fanney Margrét Karlsdóttir skólaliði frístund 

Gréta Björk Halldórsdóttir kennari 4.-5. bekkur 

Guðrún Valdís Eyvindsdóttir stuðningsfulltrúi 8-10. Bekkur 

Gunnar Örvar Stefánsson stuðningsfulltrúi 6.-7. bekkur 

Halla Jóhannesdóttir kennari myndmenntakennsla 

Haraldur Björnsson tölvuumsjónarmaður           tölvur 

Harpa Hilmarsdóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Harpa Mjöll Hermannsdóttir stuðningsfulltrúi 2.-3. bekkur 

Heimir Örn Árnason deildarstjóri stjórnun 

Herdís Margrét Ívarsdóttir kennari 8.-9.-10. bekk 

Hrafnhildur Stefánsdóttir forst.m. frístundar umsjón með frístund 

Hulda Davíðsdóttir þroskaþjálfi stoðkennari 1.-3. bekk 

Ingunn Heiðdís Yngvadóttir iðjuþjálfi stoðkennsla 8.-10. 

bekk 

Íris Berglind C Jónasdóttir kennari 8.-9.-10. bekkur 

Jóhanna Kristín Gunnlaugsd. kennari forfallakennsla 

Jóna Sigurdís Svavarsdóttir stuðningur/frístund 1. bekkur/frístund 

Kamila Sylwia Ciolko-Borkowska skólaliði eldhús 

Karen Dögg Gunnarsdóttir stuðningsfulltrúi 2.-3. Bekkur 

Katrín Ágústa Thorarensen kennari 8.-9.-10.bekkur 

Katrín Eymundsdóttir skólaliði íþróttahús 

Katrín Júlía Pálmadóttir kennari 4.-5. Bekkur 

Kolbrún Sigurðardóttir stuðningsfulltrúi 8.-9.-10.bekkur 

Kolbrún Sigurgeirsdóttir kennari 6.-7. bekkur 

Kristín Margrét Gísladóttir kennari 4.-5. Bekkur 

Kristín Sigurðardóttir kennari Í leyfi 

Kristjana Sigurgeirsdóttir skólaritari  

Lilja Þorkelsdóttir kennari í leyfi 

Magnús Jón Magnsússon kennari 8.-9.-10.bekkur 

Nabila Tatoiu El Hasnaouy skólaliði mötuneyti 

Paula Maria Pálsdóttir kennari 6.-7.bekkur 

Safaa Almamou skólaliði mötuneyti 
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Sandra Dís Leifsdóttir skólaliði í fæðingarorlofi 

Sigmundur Birgir Skúlason kennari íþróttakennsla 

Sigríður Jóna Ingólfsdóttir kennari 2-3. bekkur 

Sigurgeir Ólafsson matreiðslumaður Naustatjörn 

Sigurlaug Indriðadóttir kennari í leyfi 

Steinar Logi Þórðarson skólaliði íþróttahús 

Sunna Björk Þórðardóttir skólaliði gæsla/ræsting 

Sunna Friðþjófsdóttir kennari 1. bekkur 

Svanbjörg Sverrisdóttir stundakennari myndmennt/tónmennt 

Svandís Þóroddsdóttir skólaliði frístund 

Sviatlana Tsiutchanka aðstoðar matráður mötuneyti 

Særún Magnúsdóttir kennari 6.-7. Bekkur 

Vala Björt Harðardóttir kennari 2-3. bekkur 

Valdís Rut Jósavinsdóttir kennari textílmennt 

Þóra Ýr Sveinsdóttir kennari 6.-7. bekkur 

Þórey Sjöfn Sigurðardóttir kennari íþróttakennsla 
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Fjármál 
 

 

 

Lyklar Raun 2019 Áætlun 2019 Mismunur 
Notað 

(%) 

Tekjur 51.865.063 42.544.000 9.321.063,00 121,9 

Laun og launatengd 

Gjöld 
472.357.894 454.856.000 17.501.894. 103,85 

Vörukaup 39.540.009,76 38.598.000,00 942.009,76 124,44 

Þjónustukaup 228.780.259 229.316.000 535.740,67 - 99,77 

Styrkir og framlög 618.000.00 0 618.000.00  

Samtals: 886.320.268 765.314.000 27.847.226.09 101,28 

 

 

Launakostnaður var hærri en áætlað var en skýrist t.d. það af langtímaforföllum vegna veikinda 

sem og almennra forfalla og afleysingakennslu af þeim sökum. Á móti voru tekjur umtalsvert 

hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir og þá voru þjónustukaup undir áætlun. 

Samþykkt fjárhagsáætlun ársins 2020 er sem hér segir, áætlun 2019 til samanburðar: 

 

 
Lyklar 

 
Áætlun 2020 

 
Áætlun 2019 

Staða eftir 

fyrstu 6 

mánuði ársins 

Tekjur 65.894.000 42.544.000 23.334.920 

Laun og launatengd 

gjöld 
434.958.000 454.865.000 197.723.067 

Vörukaup 40.255.000 38.598.000 19.171.384 

Þjónustukaup 232.014.000 229.316.000 96.810.652 

Styrkir og framlög 0 0  

Samtals: 714.330.00 756.800.00 337.0400.23 

 
 

Niðurstaða eftir fyrstu 6 mánuði ársins er ekki að fullu marktæk þar sem óvíst er hvort búið er 

að bóka allt sem á við fyrstu 6 mánuðina. 
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Ýmsir viðburðir í skólastarfinu 

 
Í lok ágúst var útivistardagur þar sem nemendur fóru t.d. upp á Hamra, út í Kjarnaskóg og í 

Lystigarðinn og skemmtu sér í góðu veðri. 

Norræna skólahlaupið var 24. september og gekk vel að vanda. 

 

Við héldum stórskemmtilega þemadaga daganna 13.-15. nóvember. Meðal annars voru 

handverksstöðvar, þrautastöðvar, jákvæðs aga stöð, bakstursstöðvar, útistöðvar, 

íslenskustöðvar og margt fleira. Degirnir þrír gengu mjög vel og stóðu krakkarnir sig 

ótrúlega vel alla þrjá dagana. Við verðum einnig að hrósa öllu starfsfólki skólans sem stóð 

sig frábærlega að hafa spennandi og skemmtilegar stöðvar alla þrjá dagana. Hér eru tvær 

fréttir tengdar dögunum með fullt af myndum: 

 

Afmælisdagurinn gekk vonum framar og allir fóru glaðir heim. Við fengum m.a. 

skemmtikrafta sem kalla sig ,,Farfest". Þeir spiluðu á afrískar trommur og sáu til þess að 

allir dönsuðu um allt hverfið í skrúðgöngu og enduðu inn á sal þar sem allir skemmtu sér 

vel. Seinni partinn var skólanum breytt í kaffihúsÞað er eftir að taka saman fullt af 

myndum af deginum og munu þær koma á heimasíðunni og á facebook síðu skólans 

fljótlega. 

 Þann 1. nóvember var nemendadagur haldinn í skólanum. Þá mættust nemendur og starfsfólk 

í nokkrum íþróttagreinum og að því loknu fór fram hæfileikakeppni nemenda og  

Litlu jól voru haldin í skólanum þann 20. desember og að þeim loknum héldu nemendur í 

jólafrí. 

Þann 1. nóvember var nemendadagur haldinn í skólanum. Þá mættust nemendur og starfsfólk í 

nokkrum íþróttagreinum og að því loknu fór fram hæfileikakeppni nemenda og  

 
Nemendur í 4. bekk tóku þátt í Litlu upplestrarkeppnninni og nemendur í 7. bekk tóku þátt í 

Stóru upplestrarkeppninni í vetur. Nemendur skólans stóðu sig mjög vel og Sólon Sverrisson 

vann upplestrakeppnina þetta árið fyrir hönd skólans í 7.bekk. 

Haldin var brunaæfingar fyrir starfsfólk og nemendur á skólaárinu, við tókum þátt í degi gegn 

einelti, hlupum norræna skólahlaupið og söfnuðum góðri upphæð til styrktar UNICEF – á 

unicefdeginum. 
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Einstökum árgöngum skólans var boðið á ýmsar uppákomur á vegum listasafnsins, 

akureyrarbæ o.fl. – sem við þáðum með þökkum. Einnig fór 6. bekkur í siglingu og veiðiferð 

með Húna. 

Vorþemadagarnir fóru fram 2. og 3. júní  og voru mjög vel heppnaðir. Veðrið var mjög gott 

og allir skemmtu sér vel. 

.Nemendur í 10. bekk fóru í þriggja daga útskriftarferð í lok maí. 

Ýmislegt fleira dreif á daga okkar í Naustaskóla í vetur og reynum við að segja frá því flestu á 

heimasíðu skólans. 

 

 

Áhrif Covid19 faraldursins vorur mikil í Naustaskóla og  á meðan samkomubanni stóð var á tímabili einungis 

þriðjungur nemendur mættur í skólann. Á þessu tímabili var kennsla í skólanum í öllum árgöngum nema 

unglingadeild, en þau voru eingöngu í fjarkennslu.
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Á skóladagatali koma fram þeir dagar sem nemendur eiga að sækja skóla, hvaða daga er 

vikið frá venjulegum skóladegi og hvaða daga nemendur fá leyfi. 

 
 

 15.- 21. ágúst vinna starfsmenn að undirbúningi skólastarfsins og sækja námskeið og 

fræðslufundi. 

 22. ágúst hefst skólastarfið með skólasetningu og viðtölum umsjónarkennara við foreldra 

og nemendur 1. bekkjar. 

 Kennsla skv. stundaskrá hefst föstudaginn 23. ágúst. Kennsla hjá 1. bekk hefst 

mánudaginn 27. ágúst. 

 Mánudaginn 2. september er útivistardagur. Nemendur fara í gönguferðir, 

hjólaferðir, veiðiferðir, í leiki á Hömrum o.fl. 

 Í september er skólafærninámskeið fyrir foreldra 1.bekkinga. 

 Föstudaginn 13. september er starfsdagur og Frístund lokuð allan daginn. 

 Í september og október mæta foreldrar til morgunfunda með kennurum þar sem starf 

vetrarins er kynnt. 

 19. - 20. mars eru samræmd próf í 7. bekk. 

 Fimmtudaginn 26. og föstudaginn 27. september eru samræmd próf í 4. bekk. 

 Vikuna 7.-11. október er 7. bekkur á Reykjum. 

 17.-18 október er haustfrí. 

 Miðvikudaginn 30. október verða foreldrar og nemendur boðaðir til viðtals 

við umsjónarkennara, m.a. verður unnið að markmiðssetningu fyrir 

veturinn. 

 Mánudaginn 11. október er starfsdagur – Frístund opin eftir hádegi. 

 Föstudaginn 1. nóvember er nemendadagurinn - dagur þar sem nemendaráð tekur að 

sér skipulag skólastarfsins. 

 Vikuna 13. – 15. nóvember er íslenskt þema í skólanum. 

 Föstudagurinn 23. nóvember Skreytingardagur. 

 Miðvikudagurinn 4. desember jólahúfu - og jólapeysudagur 

 Föstudaginn 20. desember eru litlu-jólin og jólafrí nemenda hefst. Kennsla að loknu 

jólaleyfi hefst fimmtudaginn 4. janúar. 

 Fimmtudaginn 2. janúar er starfsdagur – Frístund lokuð 

 Mánudaginn 27. og þriðjudaginn 28. janúar verða foreldrar og nemendur boðaðir til 
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viðtals við umsjónarkennara. 

 26.-28. febrúar er vetrarfrí. 

 10. – 12. mars eru samræmd próf í 9. bekk. 

 2. og 3. apríl er Árshátíð Naustaskóla ( féll niður ) 

 6. apríl hefst páskafrí nemenda. Kennsla að loknu páskafrí hefst þriðjudaginn 14. apríl. 

 Fimmtudaginn 23. apríl er sumardagurinn fyrsti. 

 Dagana 25. – 27. maí er skólaferðalag 10. bekkjar 

 Vorþemadagar eru 2.-3. júní  

 Þriðjudaginn 5. júní eru skólaslit. 

 Nokkrir dagar eru eins konar ,,uppákomudagar” s.s. rugludagur, litadagar, slæmur 

hárdagur o.fl., flestir þessara daga eru samræmdir með leikskólanum Naustatjörn, einnig 

eru starfsdagar samræmdir að hluta. 

 „Smiðjuskil“ verða hjá 2.-5. bekk 23. október, 8. janúar, og 12. mars. Hjá 6.-7. bekk 

verða smiðjuskil 2. október, 13. nóvember, 8. janúar, 26. febrúar og 16. apríl. Á þessum 

tíma verða breytingar á smiðjuhópum hjá 2.-7. bekk þ.e. að hópar færast milli 

verkgreina. 

 Frístund er opin alla virka daga frá skólasetningu til skólaslita – nema þá daga sem 

eru sérstaklega auglýstir. 

 

 

 
 

Skóladagatal Naustaskóla fyrir skólaárið 2019-2020 má sjá á næstu blaðsíðu. 
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Stjórnun og skipurit 

Skólastjóri er forstöðumaður skólans og ber ábyrgð á starfi hans. Hann stjórnar skólanum ásamt 

deildarstjórum og í sameiningu veita þeir skólanum faglega forystu. Frá hausti 2014 jókst 

stjórnunarhlutfall við Naustaskóla og frá þeim tíma bættist við staða deildarstjóra og eru því 

stjórnendur skólans orðnir þrír talsins. Gengið var út frá ákveðnu skipuriti en stjórnendur skiptu 

síðan með sér verkum á ýmsan hátt t.d. varðandi samskipti við og umsjón með 

starfsmannateymum. 

 
 

 
 

 

Skólaráð 

 
Skólaráð starfar við skólann skv. grunnskólalögum. Ráðið er samráðsvettvangur skólastjóra og 

skólasamfélagsins um skólahaldið. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun 

sérkenna hans. Það fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar 

áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar 

breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð 

fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólaráð er skipað níu 

einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars 

starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk 

skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Að auki starfar með ráðinu 

fulltrúi grenndarsamfélagsins og er það fulltrúi hverfisnefndar Naustahverfis. 

Vegna tilmæla frá almannavörnum um takmörkun á skólastarfi vegna Covid voru einungis 

haldnir 4 skólaráðsfundir þetta skólaárið. 

Í skólaráði 2019-2020 sitja Bryndís Björnsdóttir skólastjóri, Aðalheiður Skúladóttir deildarstjóri 

fyrir hönd stjórnenda, Særún Magnúsdóttirfyrir og Arna Ýr Guðmundsdóttir fyrir hönd kennara, 

Erla Hrund Friðfinnsdóttir fyrir hönd annars starfsfólks og Anna Steinunn Þengisdóttir fyrir 

hönd hverfisnefndar. Fyrir hönd foreldra sitja Anna Rósa Halldórsdóttir og Rósa María 

Rúnarsdóttir 

 
 

Teymi - fundir 

 
Starfsmenn skólans störfuðu í teymum. Kennarar og stuðningsfulltrúar 1. bekkjar mynduðu eitt 

teymi, einnig kennarar og stuðningsfulltrúar í 2.-3. bekk, kennarar og stuðningsfulltrúar í 4.-5. 

bekk, kennarar og stuðningsfulltrúar í 6.-7. bekk og kennarar og stuðningsfulltrúar í 8.-10. bekk. 
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Íþróttakennarar mynduðu teymi, sömuleiðis verkgreinakennarar. Þá er litið á starfsmenn 

Frístundar sem eitt teymi og skólaliða sem eitt teymi. 

Í vetur funduðu að stjórnendur vikulega eða aðra hvora viku með hverju teymi. Stjórnendur skiptu 

teymunum á milli sín og höfðu umsjón með sömu teymunum allan veturinn, einnig boðuðu 

stjórnendur teymismeðlimi reglulega í „óformlegt spjall“ einstaklingslega. Teymin unnu samkvæmt 

verklagsreglum um vinnubrögð í teymum og ætlast var til að teymi kennara fylgdu þeim á fundum.  

Var þar m.a. gert ráð fyrir að hvert teymi héldi þrenns konar fundi í hverri viku, skipulagsfund 

(skipulagning og útfærsla kennslu), nemendafund (rætt um málefni nemenda) og trúnaðarfund (rætt 

um teymisvinnuna, samskipti og starfsþróun. Lögð var áhersla á að stjórnendur sætu trúnaðar- og 

nemendafundi og gekk það eftir. Skipulögð var áætlun yfir umræðuefni vetrarins á túnaðrfundum, 

kennarar voru ánægðir með aðkomu stjórnenda og töldu setu þeirra á fundum hafa skipt máli og veitt 

teymunum mikinn stuðning. Kennarafundir voru á þriðjudögum kl. 14.45 – 16.00. Þessir fundir voru 

með hefðbundnu sniði þar sem fjallað var um stefnumótandi málefni og ýmis skipulagsmál, 

ákvarðanir kynntar og teknar og fram fór ýmis hópvinna og samræður, ásamt því að þeir voru nýttir 

til endurskoðunar á námsmarkmiðum og skólanámskrá skólans. 

Starfsmannafundir voru á föstudögum kl. 13:15-13:45. Þeir hófust jafnan á hróshring þar sem 

starfsmenn koma á framfæri hrósi og þökkum fyrir það sem vel er gert en síðan var gengið til 

dagskrár sem samanstóð að mestu af ýmsum málum frá starfsmönnum sjálfum, sem þeir skráðu 

á dagskrá með þar til gerðu skráningarblaði sem lá frammi á kaffistofu, en einnig var fundurinn 

nýttur til upplýsingamiðlunar t.d. um málefni einstakra nemenda, og fræðslu um jákvæðan aga. 

Á þessu skólaári voru formlegir fundir stjórnenda með skólaliðum, aðra hvora viku á 

miðvikudagsmorgnum. 

Á fimmtudögum kl.15:00-16:00 var gert ráð fyrir ýmsum fræðslufundum eða samráðsfundum á 

milli teyma og kennara innan skólans. 
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Nemendaráð 

 
Nemendur í 4.-10 sendu fulltrúa í nemendaráð. Það vantar upplýsingar um hverjir voru valdir í 

þetta skiptið. 

Nemendaráð starfar skv. starfsreglum sem birtar eru í starfsáætlun skólans hverju sinni. 

 
Nemendaráð fundaði reglulega yfir veturinn og lét ýmis mál til sín taka. Má þar nefna að ráðið 

kom með hugmyndir að ýmsum uppákomum. Þá kom nemendaráð með ábendingar um ýmsa þætti 

s.s. um æskileg búnaðarkaup fyrir nemendur, breytingar á skipulagi fyrir fótboltavöll o.fl. Einnig 

skipulagði ráðið nemendadaginn og hæfileikakeppnina. 
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Kennsluskipan 

Hér er að finna nokkur almenn orð varðandi kennsluskipan í skólanum en að öðru leyti er vísað í 

greinargerðir kennsluteyma sem finna má aftar í skýrslunni en þar má finna greinargóðar lýsingar 

á kennsluháttum og skipulagi hvers hóps fyrir sig þetta skólaárið. 

 

 
Skipulag og kennsluhættir Naustaskóla markast af stefnu og markmiðum skólans. Áhersla er á 

námsaðlögun en við skilgreinum hana sem ,,viðleitni til að koma til móts við þarfir, áhuga og 

getu hvers og eins nemanda.” 

Við höfum skilgreint nám sem ,,ferli sem leiðir til breytinga á færni/hæfni og viðhorfum. 

Einstaklingur eða hópur uppgötvar, skynjar og tileinkar sér nýja þekkingu, viðhorf eða leikni. 

Það hefur í för með sér framsýni og frumkvæði um að þróa þessa þætti enn frekar. Nám byggir 

á fyrri reynslu, þekkingu og viðhorfum viðkomandi. Það á sér stað í samfélagi við aðra með 

virkri þátttöku hvers og eins.” 

Kennslu skilgreinum við þannig: ,,Kennsla er ferli, athöfn eða samskipti sem ýta undir eða leiða 

til þess að nám eigi sér stað. Í kennslu er hægt að nota ýmis verkfæri til að stuðla að námi, s.s. 

samræðu, skýr markmið, viðmið um árangur, spurningar, sköpun námsumhverfis og tengingu 

við fyrri reynslu.” 

Kapp er lagt á fjölbreytni í kennsluaðferðum og endurmenntun kennara og annars starfsfólks 

miðast við þjálfun og hvatningu til fjölbreytni. 

Leitast er við að leggja viðfangsefni í hverri grein fram á fjölbreyttan hátt þannig að þau höfði til 

allra nemenda. Áhersla er lögð á skapandi viðfangsefni og að sérhver nemandi noti þá hæfileika 

sem hann býr yfir og að kennsluaðferðir efli skilning nemenda á eiginleikum sínum og hæfileikum 

og þar með hæfni til að gegna hlutverkum sínum í flóknu samfélagi. Markvisst er stuðlað að því 

að auka sjálfstæði nemenda, samvinnu þeirra á milli og þekkingu á vinnubrögðum í samfélagi 

nútímans, þar með talið nýtingu upplýsingatækninnar. Aðalnámskrá grunnskóla er lögð til 

grundvallar námsmarkmiða fyrir nemendur og tekið er mið af hinum sex grunnþáttum menntunar 

við skipulag kennslu og námsumhverfis. Lagt er upp með að tímafjöldi nemenda í hverjum 

árgangi og í hverri námsgrein sé í samræmi við viðmiðunarstundaskrá menntamálaráðuneytisins 

en kennarar hafa svigrúm til að skipuleggja kennslu sína þannig að áherslur á námsgreinar og 

viðfangsefni séu mismunandi eftir vikum og tímabilum skólaársins. 

Leitast er við að mæta þörfum nemenda á kennslusvæðum með námsaðlögun eins og framarlega er 

kostur. Nemendur eru ekki teknir út af heimasvæðum sínum til stuðningskennslu nema í algjörum 
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undantekningartilfellum, þess í stað er lögð áhersla á fyrirbyggjandi starf með samvinnu kennara og 

teymisvinnu. Kennarar, stuðningsfulltrúar, iðjuþjálfi, þroskaþjálfi og skólastjórnendur vinna saman að 

því að skipuleggja hvetjandi námsumhverfi, leita lausna, veita ráðgjöf og leita sér ráðgjafar utan skólans 

þegar þess gerist þörf. 

 
Frá og með 2. bekk er nemendum kennt í aldursblönduðum hópum, til að leggja áherslu á að allir eru 

einstakir, að það sé eðlilegt að nemendur séu á mismunandi stöðum í náminu og til að efla félagsþroska 

þeirra, auka umburðarlyndi og auka sveigjanleikann í skólastarfinu. 

Skipta má vikulegu skipulagi/stundaskrá í nokkra flokka: 

 
a) Umsjónartími / fundir / samverustundir. Flestir dagar hefjast með því að umsjónarkennari 

fundar með sínum umsjónarhópi um það sem efst er á baugi hverju sinni, a.m.k. þrjá daga í viku 

eru gæðahringir (bekkjafundir) þar sem umsjónarhópurinn ræðir saman og nemendur æfa m.a. 

samskiptahæfni sína, einu sinni í viku er samverustund þar sem nemendur leika og syngja saman. 

b) Vinnustundir. Flestar kennslulotur á stundatöflum nemenda heita einfaldlega vinnustundir en 

þá vinna nemendur og kennarateymi hvers aldurshóps saman að náminu. Mikið er byggt á 

aðferðunum ,,Byrjendalæsi” og „Orð af orði” í kennslunni en þessar aðferðir stuðla að 

samþættingu námsgreina. Í eldri bekkjum vinna nemendur einnig stundum skv. 

einstaklingsáætlunum sem þeir búa til í samráði við sinn umsjónarkennara, þar er megináherslan 

á íslensku og stærðfræði en einnig er að hluta unnið í öðrum greinum s.s. náttúru– og 

samfélagsfræði, tungumálum o.fl. Í vinnustundum vinna nemendur að hluta einir, að hluta í hóp, 

stundum á ákveðnum námsstöðvum, stundum úti o.s.frv., allt eftir því sem verkefni krefjast og 

hvað hentar hverjum og einum. Notast er talsvert við svokallað hringekjuform í kennslunni og 

stöðvavinnu, en einnig er nemendum skipt upp í litla námshópa eftir viðfangsefnum og 

einstaklingsþörfum hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemendur nýti sér upplýsingatækni í 

náminu, hvort heldur við upplýsingaleit, við ritun eða úrlausn á ýmsum verkefnum. Nemendur fá 

einnig tækifæri til að vinna að áhugasviðsverkefnum að eigin vali. Með áhugasviðsverkefnum er 

átt við að nemendur velja sér viðfangsefni til að kynna sér eða dýpka þekkingu sína á og gera 

samning um þá vinnu við kennara og í sumum tilfellum við foreldra. 

c) Smiðjur. Verklegar greinar eru kenndar í svokölluðum ,,smiðjum” þar sem kennarar með 

sérþekkingu á list- og verkgreinum annast kennsluna. Í smiðjunum fá nemendur því kennslu í 

heimilisfræði, smíðum, textílmennt, myndmennt, tónmennt, upplýsingatækni, dansi og leikrænni 

tjáningu. 

d) Þemavinna. Með þemavinnu er átt við verkefni sem unnin eru út frá einu ákveðnu viðfangsefni 
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þar sem námi í samfélagsgreinum, náttúrufræði, upplýsingatækni, lífsleikni og listgreinum er 

fléttað saman. Í þess konar vinnu gefast tækifæri til fjölbreyttra vinnubragða og mismunandi 

nálgunar fyrir hvern og einn. Í þemavinnunni vinna oftast saman sömu árgangar og venjulega, 

þ.e. 2./3., 4./5., 6./7. og 8/9/10., hvert kennsluteymi skiptir vetrinum í nokkur tímabil og á hverju 

tímabili eru ákveðin þemu í gangi. Nokkra daga yfir veturinn eru svo tekin fyrir ákveðin 

þemaverkefni yfir allan skólann, þá er nemendum blandað enn meira, jafnvel öllum aldursstigum 

saman í vinnuhópa. 

 

 

 

Valgreinar 

Nemendur í 8.-10. bekk áttu kost á að velja sér valgreinar, var þar um að ræða um 22% af 

námstíma nemenda. Hluti valgreinanna var kenndur innan skólans en einnig gafst nemendum 

kostur á að velja valgreinar sem kenndar voru í samstarfi við aðra skóla bæjarins. Veturinn 2017- 

2018 voru nemendur í eftirfarandi valgreinum: Í Naustaskóla: Áætlun/námstækni, heimilisfræði, 

bakstur, myndmennt, tauþrykk, skartgripagerð, hönnun og smíði, veiðihnífar, 

félagsmiðstöðvarval og skólahreysti. Í samstarfi allra grunnskóla bæjarins: Félagsmiðstöðvaval, 

boltaíþróttir, flugunýtingar og stangveiði, franska, spænska, hársnyrtiiðn, heimspeki, iðnir tækni 

og Slippurinn, stjörnu- og jarðfræði, körfuboltaskóli, líkamsrækt, margmiðlun, jóga, spaðaíþróttir, 

sjónlist, fatasaumur og endurnýting, rafiðnir, raungreinar verklegt og tréiðnir. Auk þess áttu 

nemendur þess kost að fá íþróttaiðkun, félagsstörf eða nám í sérskólum metið í stað valgreina og 

nýttu margir nemendur sér þann kost að einhverju marki. 

Þá voru nemendur 2 kennslustundir á viku í smiðjum þar sem unnið var með margskonar 

viðfangsefni. 

 

 

 

e) Íþróttir og sund. Sund er kennt í Sundlaug Akureyrar, hver nemandi 

fer vikulega í sund. Nýtt íþróttahús var tekið til notkunar í skólanum að 

hausti og öllum nemendum kenndar íþróttir þar. Að auki er svo miðað við 

að nemendur fái hreyfingu og þjálfun að hluta til með samþættingu 

námsgreina með útikennslu undir stjórn umsjónarkennara. 
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Námsmat 

Við formleg skil á námsmati vorið 2020 var nemendum afhent vitnisburðarskjal með nokkuð 

ítarlegri almennri umsögn um nemendur ásamt tilvísun inn á námsmarkmiðasafn Naustaskóla á 

fjölskylduvef Mentor. Námsmarkmiðin sem merkt er við á fjölskylduvef Mentor eru unnin upp 

úr hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla sem gefin var út árið 2013. Í Aðalnámskránni er að 

finna hæfniviðmið fyrir lok 4., 7. og 10. bekkjar en á grunni þeirra höfum við sett niður 

námsmarkmið sem varða eiga leiðina að hæfniviðmiðunum. Námsmarkmiðin skiptast á svokölluð

 þrep. 

Þannig má segja að algengasta námsframvinda hjá nemendum sé þannig að nemandi í 1. 

bekk sé að vinna að markmiðum á þrepi 1, nemandi í 4. bekk sé að vinna á þrepi 4, nemandi 

í 7. bekk að vinna á þrepi 7 o.s.frv. en hafa þarf í huga að þetta er ekki einhlítt því mikilvægt er 

að nemendur fari á eigin hraða í gegnum námið. 

Á þessu er líka að finna undantekningar varðandi list- og verkgreinar þar sem nemendur í 2. bekk 

geta verið að vinna á 2.-3. þrepi, nemendur í 7. bekk á 6.-7. þrepi o.s.frv. 

Námsmöppur voru einnig sendar heim reglulega yfir veturinn og virtist sú leið gefast ágætlega til 

að miðla upplýsingum um námsstöðu og viðfangsefni nemenda. Nú í vor var foreldrum síðan 

boðið að koma og skoða námsmöppur barna sinna á skólaslitadaginn. Að öðru leyti vísast til skrifa 

kennarateyma síðar í skýrslunni um námsmat í hverjum námshóp fyrir sig. 

 

       Mötuneyti 

Sem fyrr annaðist Naustatjörn rekstur eldhússins en Naustaskóli lagði einnig til starfsmenn í 

eldhús. Eins og áður var gert ráð fyrir að allir nemendur myndu kaupa mat í mötuneytinu, foreldrar 

voru því ekki beðnir um að skrá nemendur heldur gefinn kostur á að skrá þá úr mat. Niðurstaðan 

þetta árið varð að um 82% nemenda voru skráðir í mötuneytið og er það svipuð nýting og á fyrra 

ári. Boðið var upp á ávaxtaáskrift og nýttu 47 % nemenda þá þjónustu. 

 

 

Frístund 

Að lokinni kennslu gafst 6 – 9 ára nemendum kostur á að vera í Frístund til kl. 16:15. 

 
Þar geta börnin leikið við félagana, verið úti, lesið, föndrað, hvílt sig og margt fleira. Frístund er 

opin alla daga sem skólinn starfar, og auk þess í fríum á starfstíma skólans og flestum 

starfsdögum. Foreldrar greiða fyrir vistun nemenda í Frístund skv. gjaldskrá. Forstöðumaður 

Frístundar er Hrafnhildur Stefánsdóttir. Sl. vetur voru milli 70 og 80 nemendur mestan part vetrar. 
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         Bókasafn 

Áfram hefur verið haldið með að auka við bókakost bókasafns skólans, keypt var inn dálítið af 

bókum og stöku sinnum hafa borist bókagjafir frá velunnurum skólans.  Safnið var með aðstöðu 

í rými við sal skólans í vetur. Anna Margrét Helgadóttir var í vetur í 50% stöðu við safnið og 

annaðist hún umsjón með safninu og útlán. 

 

 

Samstarf við Naustatjörn 

Naustaskóli og leikskólinn Naustatjörn hafa með sér nána samvinnu og hafa gert með sér sérstaka 

samstarfsáætlun þar um. Elstu deildir leikskólans (Fífilbrekka og Sunnuhvoll) eru til húsa innan 

veggja Naustaskóla og deila starfssvæði með 1. bekk. Stofnanirnar samnýta eldhús/mötuneyti, 

húsvörður þjónar báðum skólunum, nokkurt samstarf er milli Frístundar/1. bekkjar og 

Fífilbrekku/Sunnuhvols, skóladagatal er samræmt að hluta o.fl. 

Samstarfsáætlun skólanna má nálgast á heimasíðu Naustaskóla. 
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Ársskýrsla 1.bekkjar 2019-2020 

 

Teymi og nemendur 1. bekkjar 

Nemendafjöldinn í 1. bekk var 36 í skólabyrjun, 19 stúlkur og 17 drengir. Á haustönn hættu þrjú börn, á 

vorönn tvö og eitt barn byrjaði. Umsjónarkennarar 1. bekkjar voru Elín Hulda Einarsdóttir og Sunna 

Friðþjófsdjóttir. Sigríður Jóhannesdóttir var í 50 % starfi sem kennari. Stuðningsfulltrúi var Jóna Sigurdís 

Svavarsdóttir - hún fór í veikindaleyfi í febrúar og Rósa Dís  kom í hennar stað til 20.maí. Enginn 

stuðningsfulltrúi var ráðinn inn eftir það, en skólaliðar komu inn á þeim tímum sem þær gátu fyrir hádegi. 

   

 

Námsumhverfi og skipulag 

Námshópar/umsjónarhópar 

Þegar við skiptum í námshópa í upphafi annar var stuðst við umsagnir frá leikskólum barnanna. Reynt var 

að hafa dreifingu í umsjónarhópana þannig eins jafna, þarfalega séð.  

Allir nemendur áttu merkt borð þar sem þau sátu í nestistímum og einstaka kennslustundum. Nemendur hófu 

daginn í krók  þar sem farið var yfir daginn, gert manntal, farið yfir viku- og mánaðardag og hvað væri í 

matinn. Stundum voru sungin lög tengd þemanu hverju sinni eða lög sem sungin voru í Söngvaflóði. 

Nemendur unnu í mörgum ólíkum hópum. Bobba var með okkur einu sinni í viku og hver nemandi fór einu 

sinni í viku til hennar í tónmennt. Við færðum nemendur um hópa eftir þörfum hverju sinni.  

Nemendur fóru allir í sund á mánudögum en sundhóparnir voru 4 talsins. Allur hópurinn fór saman í íþróttir 

tvisvar sinnum í viku, á fimmtudögum og föstudögum. 

 

Stundatafla, dagskipulag og kennslufyrirkomulag 

Kenndar voru 30 stundir á viku frá klukkan 8:10 á morgnanna til 13:10 á daginn (Undantekningin var 

mánudagur þegar kennslu lauk 11:30 og nemendur fóru í frístund þar sem þeim var skipt í sundhópa). Á 

morgnana var byrjað á því að setja upp daginn sjónrænt á töflu,  sungið, talið í 100 daga hátíðina, farið yfir 

dagsetninguna, vikudag og hvað væri í matinn. Umsjónarkennarar voru með hópinn að frátöldum þeim 

tímum sem voru í höndum íþróttakennara - íþróttir og sund. Einnig voru nemendur hjá Svanbjörgu (Bobbu) 

sem kenndi þeim tónmennt. Frímínútur voru 20 mínútur að morgni og hádegismatur, ásamt frímínútum, 40 

mínútur. Ávaxtastund fór fram á svæði nemenda og tók yfirleitt um 15 mínútur.  

 

 

Samstarf skólastiga 

Samstarf 1. bekkjar og elstu barna leikskólans hófst í lok nóvember og hittumst við í fjögur skipti og 

funduðum einu sinni með starfsfólki leikskólans til að skipuleggja fram á vorið. Vegna covid-19 varð 
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ekkert meira úr samstarfinu. Að okkar mati voru þetta einungis nemendaskipti og fóru nemendur í 1. bekk í 

frjálsan leik á leikskólanum á meðan leikskólabörnin komu á 1. bekkjarsvæðið í verkefnavinnu sem 

þarfnaðist undirbúnings. Í eitt skipti var börnunum blandað í hópa, það var fyrir jólin þar sem að börnin 

fengu kakó á leikskólanum og bíó á 1. bekkjarsvæði.  

Að okkar mati var gott að byrja í lok nóvember. Þá voru börnin orðin örugg á svæðinu og tilbúin að breyta 

til. 

 

Kennsluhættir og aðferðir 

Að okkar mati var teymisvinna og teymiskennsla það sem stóð upp úr og einkenndi starf okkar í 1. bekk í 

vetur. Þeir kennsluhættir og/eða aðferðir sem við notuðumst við voru, byrjendalæsi, jákvæður agi og góð 

námsaðlögun.  

  

Í fyrsta bekk var unnið samkvæmt hugmyndafræði Byrjendalæsis og var öllum námsgreinum fléttað 

saman í þemu. Í Byrjendalæsi var unnið í hringekjum, einstaklingslega, þarfaskiptum hópum og stöðvavinnu. 

Okkur fannst best að vinna í hringekjum og eins litlum hópum og mögulegt var og upplifðum að nemendur 

nutu sín best í hringekju. Eftir því sem vinnuþolið jókst þá lengdum við tímann á hverri stöð.  

Í byrjun haustannar vorum við fljótar að átta okkur á þoli og þörfum nemenda og vorum fljótt komnar með 

skipulag fyrir hvern vikudag. Nemendur voru fljótir að átta sig á og venjast þessu skipulagi þar sem það hélt 

sér lengst af skólaárinu. Engu að síður lærðu þau fljótt hvað það merkir „að breyta í spaða“ og voru 

sveigjanleg í þeim tilfellum. 

Mjög mikil og góð teymisvinna var í gangi og áhersla var á að nemendur fengju verkefni við hæfi. 

Ávallt var reynt að aðlaga námsefnið að ólíkum einstaklingum eða haga því þannig að þeir einstaklingar sem 

unnu að verkefnum fengju bæði hjálp og stuðning við hæfi. 

Nemendur fengu að spreyta sig í bæði paravinnu og einstaklingslega í allri vinnu. Kennsluhættir voru 

fjölbreyttir, þarfamiðaðir og með áherslu á að mæta öllum einstaklingum í nemendahópnum eftir fremsta 

megni. 

Mikið var um sjónrænar vísbendingar í námsumhverfinu og voru börnin fljótt farin að reiða sig á þær.  

 

 

Áætlanir og áform 

Starfsáætlun og ársáætlun voru unnar í upphafi skólaársins. Kennsluáætlanir í byrjendalæsi  voru unnar 

jafnóðum.  

Þegar við kynntumst nemendahópnum fundum við að við þurftum að breyta út frá skipulagi ársáætlunar og 

ákváðum að taka inn verkfæri jákvæðs aga snemma á haustönn. Mikið var um árekstra sem tímafrekt var að 
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leysa úr og fannst okkur kennurunum gott að geta boðið nemendum á lausnastað, griðastað eða setja mál á 

dagskrá. Við eyddum tíma í að kenna nemendum að nýta þetta, en það var þess virði því þau sóttu í þetta og 

voru dugleg að bjóða öðrum að leysa málin á lausnastað. 

 

 

Námsaðlögun 

Námsaðlögun fór fram í þeirri mynd að nemendur unnu verkefni á sínum forsendum. Besta 

námsaðlögunin fór fram þegar við vorum með hringekjur og sem minnsta hópa og gat kennari sinnt 

best hverju og einu barni á sínum forsendum. Hópurinn var mjög jákvæður og meðtækilegur fyrir 

náminu. Mesti tími kennara fór í það að finna úrræði fyrir þá sem áttu við hegðunar- og tilfinningavanda 

að stríða. Kennarar teymisins fóru reglulega í lausnaleit til að geta mætt þeim nemendum sem best. 

        

Námsgreinar 

Þær námsgreinar sem umsjónarkennarar fyrsta bekkjar kenndu í vetur voru íslenska, stærðfræði, 

samfélags- og náttúrufræði kennt í þemum, og lífsleikni. 

  

Jákvæður agi/bekkjarfundir 

Í haust byrjuðum við á að tvískipta hópnum á bekkjarfundum, en sáum fljótt að þau voru ekki tilbúin 

að vera svona mörg saman. Við bættum þá bekkjarfundunum við í hringekju, þar sem hópnum var 

fjórskipt og gekk það mun betur.  

Eins og við sögðum hér fyrir ofan, þá fórum við fljótt í lausnarstaðinn, griðastað o.fl. Nemendur voru 

duglegir að nýta sér þessar lausnir. 

Á vorönn vorum við oft með bekkjarfundi í króknum, þar sem við tókum fyrir mál á dagskrá og 

annað. 

 

Þemaverkefni 

Fyrsta þema haustsins var skólinn, nærumhverfið og skólafærni. Þar var bókin Asnaskóli notuð. Unnið 

var með skólaumhverfið og reglur auk þess sem áhersla var á samvinnu og stafi.  

Í öðru þema tókum við fyrir vináttu, samskipti og að lesa í líðan annarra. Unnið var útfrá bókinni Ýma 

tröllastelpa. Eins nýttum við okkur bókina „Mýsla byrjar í skóla“. 

Í þriðja þema tókum við fyrir bókina „Jólakötturinn tekinn í gegn“. Áhersla var lögð á samvinnu, 

bókstafi og sköpun. 

 Fjórða þema var „Jákvæður agi“ sem var samvinnu verkefni yfir skólann. Við tókum fyrir „það 
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pirrar mig....- Ég vildi óska“, hrós og þakkir, bjuggum til töfrasprota fyrir lausnastaðinn og unnum með 

tilfinningahjólið. 

Fimmta þemað var þorraþema en þar var bókin Kuggur og þorrablót notuð í byrjendalæsi.  

Sjötta þemað var „Getnaðurinn“ en þá notuðum við bókina  „Svona varð ég til“. Í henni er útskýrt 

hvernig börnin verða til. Unnin voru ýmis verkefni því tengdu. Í þessu þema tók hjúkrunarfræðingur 

skólans börnin í litlum hópum og ræddi við þau um einkastaði. Vegna Covid-19 náðist ekki að fara í 

uppbyggingu bókar og kom hjúkrunarfræðingur ekki fyrr en í maí. 

Á covid-19 tímabilinu byrjuðum við á fuglaþema. Nemendur unnu fræðslugrunn, hugtakakort, skoðuðu 

fuglavefinn og var lögð áhersla á ritun og sköpun. 

Stærðfræði 

Við breyttum út af laginu varðandi stærðfræðina. Við sáum strax að börnin áttu í erfiðleikum með að fylgja 

stærðfræðiáætlunum eins og til var ætlast og eftir að hafa ráðfært okkur við 1. bekkjar kennara frá árinu áður 

ákváðum við að breyta til. Við unnum eftir ársáætlun, hvað varðar markmið stærðfræðinnar. Við nýttum 

okkur þær blaðsíður í Sprota (sem áttu við), verkefni og leiki í spjaldtölvum, paravinnu og verklegar 

stærðfræðistöðvar til að ná þeim markmiðum sem vinna átti að hverju sinni. Þegar kom að námsmati þá 

nýttum við okkur að hluta til þær kannanir sem til voru og styttum þær. Við bjuggum til einföld verkefni sem 

við nýttum til námsmats auk munnlegs námsmats.  

 

Upplýsingatækni 

Í upphafi höfðum við afnot af fimm sjaldtölvum og nýttum við okkur þær ekki mikið sem kennslugagn 

fyrst um sinn, heldur uppbrot fyrir nemendur sem þurftu styttri lotur og pásur. Um áramót fengum við 

nýjar spjaldtölvur og höfðum samtals 13 spjaldtölvur sem við nýttum okkur nánast daglega við 

stærðfræðivinnu, lestur og les-/hlustunarskilning. Við nýttum okkur mms.is, Orðagull (sem tekur á 

lestri og lesskilningi), stærðfræðiforrit og söguforrit.   

  

Vettvangsferðir og uppákomur í vetur. 

 

 Á útivistardeginum í haust gengum við um nánasta umhverfi skólans, lékum okkur á skólalóðinni og 

borðuðum nesti úti.  

 Við fórum í nokkrar gönguferðir um hverfið. 

 Við fórum í skautakennslu hjá Skautafélagi Akureyrar í Skautahöllinni – tvö skipti 

 1. bekkur og 10. bekkur spiluðu saman einn morgun 

 Við tókum við þátt í Norræna skólahlaupinu og hlupum hring í hverfinu. 
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 Við tókum þátt í afmælisþema Naustaskóla (þrír dagar) 

 Í desember áttum við kósý morgun með elstu nemendum leikskólans þar sem nemendur fengu kakó 

og kleinur og horfðu svo saman á jólmynd. 

 Í desember var jólahúfudagur. 

 Við fórum  á jólatónleika í Hofi. 

 Í desember voru jólaþemadagar þvert á árganga skólans. 

 Í desember voru litlu jól skólans. 

 Í febrúar var haldin 100 daga hátíð 

 1. bekkur var með lestrarátak tvær vikur í maí 

 Í júní var Unicef hlaupið og hlaupið var í Naustaborgum. 

 Vorþemadagar í júní – tveir dagar 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla var höfð til grundvallar í öllu starfi og skipulagi. Voru grunnþættir menntunar 

sem birtast í Aðalnámskrá grunnskóla fléttaðir inn í námsáætlanir okkar. Þar sem grunnþættirnir snúast 

um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru, framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif í 

samfélaginu þá er tiltölulega auðvelt að flétta þá inn í starfið okkar. Einnig var tekið tillit til 

lykilhæfniþátta nemenda við gerð námsáætlana og kennsluaðferðir miðaðar að því að þjálfa lykilhæfni 

þeirra. Naustaskóli vinnur eftir markmiðum sem unnin eru eftir Aðalnámskrá grunnskóla. Við erum 

með markmiðin í endurskoðun reglulega. 

  

Námsmat 

Námsmat fór fram á margvíslegan hátt og bæði símat og mat á ákveðnum markmiðum var reglulegt. 

Tekin voru lesfimipróf sem Menntamálastofnun hefur sett upp á  skolagatt.is. Þau voru tekin í janúar 

og maí. Stafaþekkingarpróf voru lögð fyrir nemendur við upphaf skólagöngunnar og aftur í lok skólaárs. 

Símatið var stór þáttur af námsmati jafnt yfir allan veturinn. Það var gert bæði munnlega og skriflega. 

Hakað var við markmið inn á Mentor og nemendur voru metnir yfir skólaárið. 

  

Námsmöppur 

Verkefni nemenda voru send heim með nemendum í vikunni fyrir viðtalsdagana í október og janúar, 

einnig fyrir skólalok að vori. Okkar mat er að betra sé að hafa námsmöppuna í viðtölunum og geta nýtt 

hana sem samræðugrundvöll. Þau gögn sem fóru í möppurnar voru verkefni sem nemendur höfðu unnið 

í byrjendalæsi, stærðfræði og þema. 

Í safnmöppu fóru verkefni sem voru unnin yfir veturinn.  
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Foreldrasamstarf 

Í upphafi skólaárs hittum við alla foreldra og áttum gott spjall. Við áttum gott samstarf við foreldra allt 

skólaárið. Foreldrar höfðu samband með tölvupósti, hringdu eða komu við hjá okkur til að afla 

upplýsinga. Við fundum fyrir trausti milli starfsfólks og foreldra. Í einstaka tilfellum vorum tíð 

samskipti við foreldra vegna krefjandi mála en samstarfsvilji var hjá foreldrum og gengu þau samskipti 

vel. Við sendum upplýsingapóst á föstudögum og vorum með facebook upplýsingasíðu fyrir foreldra. 

Þar settum við inn föstudagspósta og áminningar fyrir einstaka daga. 

 

  

Nemendur 

Nemendahópurinn samanstóð af 36 nemendum. Við vorum fljótar að finna út þol og námsstöðu 

barnanna. Hópurinn var mjög áhugasamur og þyrsti í nám og námsefni. Við brutum námið upp með 

leikjum og frjálsum leik og sáum að þar þurfti að leiðbeina nemendum, þar sem margir áttu erfitt með 

samskipti. 

Farið var með nokkuð markvissum hætti í að auka sjálfstæði þeirra sem okkur finnst hafa tekist vel upp. 

Nemendur fundu að þeir gátu leitað til okkar með stærri og minni verkefni eða vandamál og það ríkti 

mikið traust á milli okkar. 

Í haust var gerð tengslakönnun sem leiddi í ljós að flestir áttu vini. Við sáum að það var lítið að marka 

þær niðurstöður þar sem vinasamböndin breyttust stundum dag frá degi.  

Nokkrir nemendur áttu við hegðunar- og tilfinningavanda að stríða og hélst það að mestu leyti út 

skólaárið. 

  

Einelti 

Ekkert eineltismál kom upp þó reglulega þyrfti að kenna börnunum að nota orðin sín, nota þau á réttan 

hátt og sýna öllum virðingu. Við eyddum frekar miklu púðri í þessa þætti, sem við metum sem hluta af 

skólafærni því ekki er hægt að ætlast til þess að börn á þessum aldri kunni þetta allt saman, 5 og 6 ára 

gömul. Verkfæri jákvæðs aga komu að góðu gagni. 

  

Agamál 

Yfir heildina litið þá gengu agamál nokkuð vel fyrir sig. Á tíðum voru mörg mál í gangi sem gátu 

ekki beðið og leysa þurfti í sitthvoru lagi. Það krafðist tíma að leysa þessi mál og þurftu hinir 
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nemendurnir að bíða á meðan og reyna að bjarga sér sjálf. 

Krókurinn reyndist mörgum áskorun og eftir að hafa prófað ýmsar leiðir sem báru árangur í stuttan 

tíma, ákváðum við, þegar hópurinn kom saman eftir covid-19 tímabilið, að sleppa krók á morgnanna. 

Nemendur byrjuðu daginn í sínum sætum. Þar var farið yfir daginn og gekk það mun betur fyrir sig en 

krókurinn. 

 

Námsárangur 

Okkur fannst áberandi hvað stafaþekking nemenda var lítil í byrjun skólaárs. Þrátt fyrir það voru 

nemendur námsfúsir og fannst þeim spennandi að byrja að læra að lesa. Það er okkar mat að allir hafi 

sýnt framfarir og að námsárangur hafi almennt verið góður. 

Við göngum sáttar frá borði hvað varðar námsárangur nemenda í vetur.  

 Ástundun 

Meirihluti nemenda var stundvís, við merktum við mætingu á hverjum morgni og merktum markvisst 

við allar seinkomur. Það var gegnum gangandi í allan vetur að einhverjir nemendur væru að mæta á 

bilinu 8:10 -8:15. Þetta var rætt við foreldra og kom fram í föstudagspóstum. Við þurfum að vinna 

áfram með stundvísi á næsta ári. 

 Samstarf í teyminu 

Samstarfið í teyminu var gott allt skólaárið. Við teymið funduðum á fimmtudögum og fórum yfir 

nemendamál og skipulag næstu viku. Ekki var hægt að finna tíma með stuðningsfulltrúa til að funda 

þar sem hann þurfti að fylgja nemendum í íþróttir og lauk vinnu þegar kennslu var lokið. Við fundum 

fyrir því að okkur skorti tíma til upplýsingagjafar fyrir stuðningsfulltrúa. Fundað var með 

deildarstjóra einu sinni í viku þar sem farið var yfir nemendamál, skipulag og líðan starfsmanna í 

starfi. Okkur fannst þetta góðir fundir og mikilvægt að funda vikulega.  

Það var vissulega áskorun að missa góðan stuðningsfulltrúa í febrúar, en við fengum sterkan 

stuðningsfulltrúa inn í staðinn. Við teljum samstarfið í teyminu hafa gengið vel. Við sýndum traust, 

virðingu og sveigjanleika.  

 

Almenn samantekt 

Það sem stendur upp úr eftir veturinn er vel heppnaðar hópaskiptingar þar sem markmiðið var að hafa 

færri nemendur í hóp. Með þessari hópaskiptingu náðum við að sinna nemendum mun betur og vinna 

fjölbreytt verkefni. Við erum mjög ánægðar með foreldrasamskiptin í vetur og teljum við að foreldrar 

sýni okkur traust. Við endum skólaárið sáttar bæði hvað varðar einstök nemendamál og framfarir 

nemenda.  Okkur finnst skipta máli að framvegis verði hugað vel að stöðuhlutföllum og fjölda nemenda 

í 1. bekk. Mikilvægt er að byrja skólaárið með vel mannað teymi. Stuðningsfulltrúi var mikilvægur 
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þáttur í stuðningi við nemendur en þar sem vinnutíma þeirra lauk um leið og kennslu lauk var lítill tími 

til undirbúnings og samræðna með þeim.  

Við fengum ráðgjöf og heimsóknir frá Áslaugu Melax kennsluráðgjafa og Elvu Haraldsdóttur 

sérkennsluráðgjafa. Það hefði verið skemmtilegt ef stjórnendur hefðu komið oftar og fylgst með 1. bekk 

í kennslustundum og séð hvernig starfið fór fram. 
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Ársskýrsla 2.-3. bekkjar 

 

Námsumhverfi/skipulag 

Nemendafjöldinn í 2. og 3. bekk í vetur taldi 71 nemendur. Skipt var í 4 umsjónarhópa og var 

nemendafjöldinn í 2. bekk 18 nemendur á umsjónarkennara en 19 og 16 nemendur á umsjónarkennara í 3. 

bekk. Hulda stoðkennari, Harpa Mjöll, Erla Hrund og Karen Dögg stuðningsfulltrúar voru 

umsjónarkennurum til stuðnings í vetur. Teyminu var skipt upp í 2. og 3. bekk. Sigga og Vala voru með 2. 

bekk.  Emilía og Silvía með í 3. bekk. Hulda var stoðkennari í báðum hópum. Teymisvinnan gekk mjög vel 

enda vel undirbúin strax í upphafi og allir teymisfélagar á sama báti þá. Allur undirbúningur kennslu var 

unninn sameiginlega, við skiptum verkum vel á milli og ráðfærðum okkur hvor við aðra varðandi skipulag, 

kennsluhætti, nemendamál og útfærslu á verkefnum. Kenndar voru 30 kennslustundir á viku frá klukkan 8:10 

á morgnanna til 13:10. Umsjónarkennarar kenndu 26 tíma á viku og stoðkennari var þeim til aðstoðar. Emilía, 

Silvía og Hulda voru í 100% starfshlutfalli. Vala og Sigga 82,9% starfshlutfalli. 

Á mánudögum og föstudögum fóru nemendur beggja hópa í íþróttir. 3. bekkur fór í sund á þriðjudögum og 

2. bekkur á miðvikudögum. Íþróttakennari skipti nemendum upp í sundhópa og breytti hópasamsetningum 

einu sinnum á skólaárinu. Á meðan voru hinir hóparnir í vinnu inn á svæði. Smiðjur voru aldursblandaðar 

og voru nemendum skipt í 6 hópa, 3 hópa af ávöxtum og 3 hópa af grænmeti. Ávaxtahópar fóru í smiðjur á 

mánudögum og föstudögum. Grænmetishópar fóru í smiðjur á miðvikudögum og föstudögum. Á móti voru 

þeir nemendur sem voru á svæðinu að vinna í þema tengdum verkefnum. Þetta nýttist vel þar sem hægt var 

að nýta allt svæðið undir annan hópinn á meðan hinn var í öðrum stofum. 

Smiðjuhóparnir voru kynja og aldursblandaðir. List- og verkgreinakennarar sáu um kennslu í smiðjum sem 

voru; myndlist, dans og tónmennt. Íþróttakennarar sáu um kennslu í sundi og íþróttum. Önnur fög kenndu 

umsjónarkennarar 2.-3. bekkjar. 

 

Söngsalir voru á þriðjudögum milli klukkan 12.15 - 13:45. Kennari frá Tónlistarskólans sá um söngsalinn 

þar sem hann var með söngdagskrá. Þetta verkefni var unnið í samvinnu við Tónlistarskólann á Akureyri. 

Samstarfið gekk ágætlega.  

 

Byrjendalæsisþemun voru þau sömu hjá 2. og 3. bekk í vetur. Aldursblandað var í þemaverkefnum. Við 

skiptum hópnum alltaf niður í minni einingar, annað hvort í hringekju eða stöðvum. Hópaskiptingar voru 

með fjölbreyttu sniði, allt fór það eftir viðfangsefni og hvernig námsaðlögun var háttað hverju sinni. 

Kennslufyrirkomulag var margþætt og fór það einnig eftir viðfangsefni hverju sinni. Nemendum var 

þarfaskipt í mörgum tilfellum. Nemendum var líka blandað, m.a. í hringekjum  og íslenskutímum, milli hópa, 

og reynt var að taka tillit til félagstengsla nemenda eins og mögulegt var. Stoðkennari vann í báðum hópum 

og skipti tíma sínum jafnt á milli hópa. Hann vann ýmist með nemendur inni í nemendahópnum eða með 
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einstaklinga og litla hópa. Reynt var að skipuleggja námsumhverfi þannig að börnin gætu sýnt sjálfstæði í 

vinnubrögðum og  nálgast þau hjálpargögn og efni sem þörf var á hverju sinni. Lögð var áhersla á 

lestrarhvetjandi umhverfi. Börnin höfðu greiðan aðgang að yndislestrarbókum í bókavögnum og 

heimalestrarbókum í lestrarkrók. Einnig fóru þau reglulega á bókasafnið. Námsmarkmið voru kynnt 

nemendum eftir bestu getu og höfð sýnileg á veggjum inni á svæðum. Verk voru hengd upp í hæð nemenda 

eins og kostur var og svæðið leyfði. Áhersla var á að þau verk sem voru til sýnis á veggjum hverju sinni væru 

tengd þeim þemum sem unnið var með og því skipt reglulega um. 

 

Frímínútur voru 20 mínútur að morgni og hádegismatur ásamt frímínútum voru 40 mínútur samtals.  Nestis- 

og ávaxtastund fór fram inni á svæðum og fór ýmist fram fyrir eða eftir frímínútur. 

 

Kennsluhættir voru nokkuð fjölbreyttir, unnið var eftir aðferðum Byrjendalæsis þar sem nemendur lærðu að 

lesa/auka lestrarfærni/ritunarfærni út frá merkingarbærum textum. Fjölbreytt verkefnavinna fór fram, bæði 

athafnamiðuð og námsaðlöguð og var ýmist unnin í hringekju eða öðrum fjölbreyttum hópum. Lögð var 

áhersla á talmál, ýmsa textavinnu, samband stafs og hljóðs, reynslu nemenda o.fl. Einnig var mikið lagt upp 

úr lesskilningi, ritun og orðaforða. Auk þess sem við nýttum tæknina eins og unnt var, t.d. seasaw, osmó, 

stop motion og fleiri. Lögð var áhersla á að nemendur væru virkir þátttakendur í eigin námi og að þeir gætu 

yfirfært viðfangsefnin á daglegt líf. Unnið var í hringekjum og stöðvum í minni og stærri hópum í 

verkefnavinnu þar sem hverju verkefni var oft á tíðum skipt upp í þrjú til fjögur þyngdarstig. Í allri vinnu var 

lögð áhersla á samvinnu nemenda. 

Áhersla var á að nemendur gætu unnið á þann hátt sem þeim hentaði best, hvort sem það væri á gólfi, við 

borð o.s.frv. Reynt var eftir bestu getu að beita einstaklingsmiðaðri kennslu þar sem sérstaða einstaklingsins 

innan nemendahópsins var íhuguð samhliða því að taka mið af því sem nemendur áttu sameiginlegt. 

Stoðkennari vann með þá hópa/einstaklinga sem styst voru komnir í námsefninu og þjálfaði færni þeirra á 

margþættan hátt. Einnig vann stoðkennari með hópa/einstaklinga sem þurftu að vinna í minni hópum vegna 

lítillar einbeitingar eða hegðunarvanda. Unnið var eftir ársáætlun veturinn 2019-2020 en þó með 

smávægilegum breytingum. Byrjendalæsisáætlanir voru settar beint inn í námsáætlanir fyrir hvert tímabil 

fyrir sig. Þær voru unnar út frá ársáætlun. 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Smiðjur: 

Við leggjum til að smiðjurnar í 2. og 3 verði með sama hætti eins og á miðstiginu, kenndar í lotum. Núverandi 

skipulag er mjög flókið, fyrir bæði nemendur og kennara. Þannig verða þær meira hnitmiðaðar og nemendur 
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fái þannig meira út úr hverju tímabili. Einnig leggjum við til að smiðjukennarar setji upp smiðjuskipulag og 

afhendi kennurum. Þannig að ábyrgðin lendi ekki á umsjónarkennurum. Best væri að funda að haust með 

smiðjukennurum til að ræða um mikilvægi þess að taka nafnakall og mögulega samþættingu.  

 

Námsgreinar 

Þær námsgreinar sem kenndar voru af umsjónarkennurum í 2.-3. bekk voru íslenska, stærðfræði, 

samfélagsfræði, náttúrufræði, upplýsingatækni og lífsleikni (sjá nánar í ársáætlun veturinn 2019 - 2020 hvað 

var tekið fyrir hverju sinni). Íþróttir, sund og smiðjur sáu aðrir kennarar skólans um. 

 

Stærðfræði 

Breytingar voru gerðar á námsáætlunum í stærðfræði. Í byrjun skólaárs var unnið eftir þeim námsáætlunum 

sem til voru. Samkvæmt þeim áætlunum var unnið í Sprota a-bók og b-bók samhliða. Þar sem námsefni í 

Sprota er sett upp þannig að b-bókin byggir ofan á a-bókina ákváðum við að kenna a-bókina fyrst og taka 

ekki b-bókina fyrir að a-bók lokinni. Farið var í endurskipulagningu á þeim markmiðum sem unnið er eftir í 

hverri áætlun í 2. bekk. Til stendur að endurskipuleggja markmiðin út frá áætlunum í þriðja bekk næsta haust. 

Stuðst verður við áætlanir og kannanir af Skólavefnum, ásamt því að nýta þær kannanir sem til eru fyrir. 

Mikil áhersla var lögð á hlutbundna stærðfræði í gegnum spil og leiki ásamt umræðum um stærðfræði.  

Jákvæður agi/bekkjarfundir 

Bekkjarfundir voru einu sinni til tvisvar í viku þar sem nemendur unnu eftir hugmyndafræði Jákvæðs aga. Í 

þeirri vinnu fengu nemendur að kynnast verkfærum hans og fengu einnig þjálfun í að æfa ýmsa þætti honum 

tengdum. Bekkjarfundir fóru ýmist fram í litlum hópum eða með öllum nemendum saman í 

heimakrók.  Griðastaðir voru settir upp á báðum svæðum auk lausnastaðar. Á hvoru svæði fyrir sig voru 

einnig settir upp staðir fyrir þá sem vildu setja mál á dagskrá. Í sameiginlegri jákvæðs aga viku í skólanum 

unnu og útbjuggu báðir námshóparnir verkefni sem fengu að prýða veggi, glugga og gólf.   

Þemu 

Þemu voru fléttuð inn í námsáætlanir okkar. Þau þemu sem við unnum með í vetur eru eftirfarandi; 

 Hjálparhendur 

 Græni Gaukurinn 

 Nammigrísinn 

 Jólaþema 
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 Ástarsaga af fjöllunum 

 Hringrásir í náttúrinni 

 Eyjafjörður - grenndarkennsla og fjöll 

 

Upplýsingatækni 

Í vetur fékk 2. Og 3. bekkur fleiri Ipada eða um 13 stk, sem var kærkomin og góð viðbót. Nú eru alls 26 

Ipada. Spjaldtölvurnar voru töluvert mikið notaðar í námi við t.d. lestur, upplýsingaöflun, þemavinnu, 

leikjaforritum sem tengjast náminu auk kennsluforritsins Seesaw og Stop Motion. Ásamt forritunum Osmo 

og Kahoot.  

 

Vettvangsferðir og uppákomur 

Farið var í nokkrar vettvangsferðir á skólaárinu sem gengu almennt vel. Þær ferðir sem við fórum í eru 

eftirfarandi: 

 Ferðir  um Naustahverfi. Viðfangsefni og markmið voru tengdar þemum hverju sinni og í sumum 

ferðunum var markmiðið eingöngu leikur og og að fá sér frískt loft. 

 Útivistardagar kölluðu í nokkrum tilfellum á vettvangsferðir s.s. ferð í Kjarnaskóg og Naustaborgir. 

 Ferð í Skautahöllina tvisvar að hausti. 

 Ferð á Listasafnið - Sköpun bernskunar 

 Ísferð í boði Leirunestis. 

Uppákomur voru fáar þennan veturinn, sérstaklega á vorönninni vegna áhrifa Covid19 á samfélagið. 

Eftirtaldar uppákomur voru haldnar þetta skólaárið: 

 Tíu ára afmæli Naustaskóla var haldið 22. nóvember, þann dag var opið hús fyrir foreldra. 

 Þema dagar voru haldnir í tilefni af afmæli skólans og einnig voru jólaþema dagar og vorþema dagar 

haldnir eins og vant er. 

 Árshátíð skólans og útivistardagur féllu niður vegna kórónaveiru tímabilsins. 

 Í febrúar var haldin danssýning sem Guðrún danskennari skipulagði. 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla var höfð til grundvallar í starfi og skipulagi. Grunnþættirnir sem snúa að læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði, mannréttindum, jafnréttum og sköpun, voru fléttaðir inn í starfið 

okkar. Við lögðum t.d. áherslu á sjálfbærni í þemavinnu en þar voru einnig tekin fyrir Heimsmarkmið 
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sameinuðu þjóðanna þar sem unnið var með ofangreinda þætti.  Einnig var tekið tillit til lykilhæfni þátta, s.s 

skapandi og gagnrýnina hugsun, sjálfstæði og samvinnu, við gerð námsáætlana og kennsluaðferðir miðaðar 

að því að þjálfa lykilhæfni nemenda. Mikil áhersla var lögð á samvinnu og samvinnunám í hinum ýmsu 

verkefnum. Lögð var áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og að byggja upp sjálfstæði nemenda. Mögulega hefði 

verið hægt ræða meira um lykilhæfnina við nemendur og taka hana á markvissari hátt inn í starfið. Einnig 

sjáum við fyrir okkur að hægt væri að vinna meira í sköpun og að nemendur þjálfist í að nota skapandi hugsun 

við að búa til ýmis verk hvort sem er skrifleg, stafræn eða handverk. 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Það þarf að koma betra fyrirkomulagi á Ipadana til dæmis að allir Ipadar á hæðinni verði geymdir saman og 

við þá verði skjal sem hægt er að skrá sig á fjölda Ipada sem á að nota. Einnig væri hægt að skiptast á að vera 

Ipada- umsjónarmaður og því hlutverki fylgir að passa upp á að setja þá Ipada í hleðslu sem á þarf að halda 

í lok hvers dags. Gott og afar gagnlegt væri að fá áskrift af Nearpod þar sem að við fengum góða kynningu  

hérna í Naustaskóla í vetur og sjáum mikil tækifæri á notkun í kennslu og varðandi námsmat. Athuga þarf í 

fríu áskriftinni á Seesaw að einungis þrír kennarar hafa aðgang að hverjum bekk sem hamlar að samþættingu 

námsgreina (verkgreinakennarar geta ekki haft aðgang en þeir hafa sýnt áhuga á að nota forritið). Við hugsum 

Seesaw meðal annars sem rafræna matsmöppu og væri mjög flott ef verkgreinakennarar gætu nýtt það á sama 

hátt með okkur. 

Athuga að búa til sameiginlegt svæði þar sem skapandi starf geti farið fram.  

Námsmat 

Notaðar voru fjölbreyttar leiðir til að meta stöðu nemenda og var námsmati fléttað saman við námsferil 

nemenda. Við lítum á nám, markmið, kennslu og námsmat sem eina heild. Námsmat fór fram meðan á 

kennslu stóð og reglulega var fylgst með vinnu nemenda og hún skráð niður. Námsmatið byggðist á: 

 Símati 

 Leiðsagnarmati 

 Skriflegum og munnlegum könnunum 

 Viðtölum 

 Sjálfsmati 

 Læsi I og II, könnunum í 2. bekk 

 Lesmál í 2. bekk 

 Lesskilningspróf, til dæmis Orðarún í 3. bekk 
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 Lesferill Menntamálastofnun, tekið í september, janúar og maí 

Skráð var jafnóðum eins og kostur var í markmiðalista á Mentor hvaða markmiðum börnin höfðu náð og 

það birt foreldrum. Niðurstöður kannanna voru skráðar í markmiðalista á Mentor. 

Heimalestur var skráður í verkefnabók mánaðarlega fram að áramótum. Eftir áramót fengu börnin hefti þar 

sem foreldrar skráðu heimalesturinn, kennarar gátu þannig fylgst með lestrinum heima og skrifað til 

foreldra ef þörf var á. 

Á skólaslitum fengu nemendur afhentan vitnisburð sem innihélt greinargóða umsögn um námsárangur 

vetrarins. Einnig fengu nemendur lestrarlínurit af Skólagáttinni með árangri vetrarins. 

Mat og tillögur til úrbóta 

Við teljum að vel hafi verið staðið að námsmati í vetur og að okkur hafi gengið vel að haka við markmið inn 

á Mentor jafn óðum fram að Covid tímanum. Þetta árið voru því mörg markmið sem var merkt við í maí 

þegar allur nemendahópurinn var mættur til starfa aftur.   

Námsmatið finnst okkur vera í góðum málum en það sem mætti vinna í haust eru leiðbeiningar eða gátlisti 

um vinnubrögð um munnlegt mat. Okkur finnst að það megi setja meiri þunga eða meiri áherslu á munnlegt 

mat hjá þessum aldurshópi.  

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf fór fram í gegnum tölvupóst, vikupósta á Mentor og á upplýsingasíðu á Fésbókinni, símtöl 

og fundi. Ýmsar tilkynningar og upplýsingar  voru einnig birtar á Fésbókinni þess utan. Nemendaviðtöl með 

foreldrum voru tvisvar á skólaárinu þar sem farið var yfir líðan og námslega stöðu nemenda. Lítið var um að 

foreldrar óskuðu eftir auka fundum vegna barna sinna og kennarar óskuðum ekki eftir mörgum slíkum 

fundum heldur þó eitthvað hafi verið um það. Foreldrar voru upplýstir um hverja viku fyrir sig í 

föstudagspóstum sem greindu frá hvað unnið var í vikunni og hvað væri framundan. Greinilegt var að 

upplýsingasíðan á Fésbókinni var nýtt vel af foreldrum. Það er okkar mat að samræmt form á 

föstudagspóstunum í Smore fyrir skólann í heild hafi gert póstana skýrari og skilvirkari. 

Foreldrasamstarf gekk almennt vel og teljum við okkur hafa verið faglegar, hreinskilnar og skýrar í okkar 

samskiptum við foreldrahópinn. Foreldrar hafa verið duglegir að hafa samband til að þakka og hrósa og það 

viljum við þakka fyrir. Einnig viljum við þakka fyrir athugasemdir og umkvartanir sem gefa oftast tilefni til 

samræðu og sameiginlegrar lausnaleitar. 
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Mat og tillögur til úrbóta 

Umræða hefur verið um að í föstudagspóstinum þurfi að vera skýrt ef sérstakar upplýsingar séu til árganganna 

þannig að foreldrar sjái skýrar skilaboð er varða þeirra barn. Umræða hefur verið um hvort senda eigi 

sitthvorn póstinn frá árgöngunum og verður sú umræða tekin upp að hausti. 

Nemendur 

Fyrir foreldraviðtöl í haust var gerð félagstengslakönnun og voru niðurstöður hennar ræddar í viðtölum við 

einstaka nemendur. Þar sem að bekkjarfundir voru vikulega og á fundunum voru tekin fyrir mál á dagskrá 

var hægt að vinna í samskiptum og samskiptavandamálum jafnt og þétt yfir veturinn. Nemendur voru einnig 

hvattir til að láta starfsmenn vita ef einhver vandamál í samskiptum kæmu upp og voru nemendur duglegir 

að gera það. Það er ánægjulegt að segja að við göngum sáttar frá borði hvað námsárangur nemenda varðar 

og teljum okkur hafa náð góðum árangri með nemendur okkar á flestum sviðum og náð að draga fram það 

besta hjá hverjum og einum. Ástundun nemenda var að mestu leyti góð. Á covid tímanum fækkaði 

nemendum mikið og síðustu vikuna fyrir páska voru rúmlega 20 börn sem stunduðu skólann í 2 og 3 bekk. 

Eftir páskafrí fjölgaði í hópnum og var 2. bekkur nánast fullmannaður en tæplega helmingur nemenda í 3. 

bekk voru áfram heima. Eftir 4. maí voru bæði 2 og 3 bekkur orðnir fullmannaðir.  

Samstarf í teyminu/mat 

Haustið fór mjög vel af stað í teyminu. Við áttum auðvelt með að tala saman og vorum á sömu bylgjulengd 

varðandi það hvernig við vildum sjá hluti eins og kennsluhætti, aga og skipulag. Verkaskipting var skýr og 

allir gengu strax í sín verk. Við reyndum eins og best var á kosið að taka tillit til hverrar annarrar, hugsa vel 

um hverja aðra, vorum sveigjanlegar og mynduðum traust. Teymið vann vel saman sem heild. 
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        Ársskýrsla 4.-5.bekkjar 

2019-2020 
 

 

 

 

Teymi 

Í teymi 4. og 5. bekkjar veturinn 2019-2020 voru Aníta Jónsdóttir í forföllum fyrir Kristínu Sigurðardóttur, 

Gréta Björk Halldórsdóttir, Kristín Gísladóttir og Þóra Ýr Sveinsdóttir  umsjónarkennarar. Stoðkennarar voru 

Atli Steinn í forföllum fyrir Berglindi Bergvinsdóttur sem kom til starfa aftur í maí. Fannar Daði Malmquist 

og Margrét Kristinsdóttir voru stuðningfulltrúar ásamt Gunnari Örvari Stefánssyni sem kom inn í 5. bekk á 

vorönn.  

Námsumhverfi og skipulag  

Í upphafi vetrar voru nemendur í 4. bekk 42, 23 stelpur og 20 strákar og í 5. bekk  voru einnig 42 nemendur, 

22 strákar og 20 stelpur. Teyminu var skipt í tvennt, tveir umsjónarkennarar voru í 4. bekk og tveir 

umsjónarkennarar í 5. bekk. Hver og einn umsjónarkennari hafði svo til umsjónar um helming af hvorum 

hóp, eða um 20 nemendur. Teymið vann sameiginlega að skipulagi þemavinnu en svo sáu umsjónarkennarar 

um skipulagningu náms hjá hvorum bekk.  

Nemendur voru saman í frímínútum. Frímínútur voru 20 mínútur að morgni og hádegismatur ásamt 

frímínútum eru 40 mínútur alls.  Nestis- og ávaxtastundir fóru fram inni á svæðum og fóru ýmist fram fyrir 

eða eftir frímínútur, en þó oftast fyrir frímínútur. Reynt var að skipuleggja námsumhverfi þannig að börnin 

gætu sýnt sjálfstæði í vinnubrögðum og  nálgast þau hjálpargögn og efni sem þörf var á hverju sinni. Lögð 

var áhersla á lestrarhvetjandi umhverfi. Börnin höfðu greiðan aðgang að yndislestrarbókum og 

heimalestrarbókum. Einnig fóru þau reglulega á bókasafnið. Námsmarkmið voru kynnt nemendum eftir bestu 

getu og höfð sýnileg á veggjum inni á svæðum. Á svæðunum voru tveir heimakrókar (lestrar-, kennslu- og 

morgunkrókar), tveir lausnastaðir og tveir rólegir staðir þar sem nemendur gátu fengið að vera í ró og næði 

ef svo bar undir.  Á svæði 4. og 5. bekkjar voru 3 lokaðar stofur sem voru nýttar vel, af báðum bekkjum, þar 

sem fram fóru ýmsar innlagnir með litlum sem stærri hópum ásamt því að nemendur gátu farið þar inn og 

unnið sjálfsætt. Nemendur „áttu“ sitt „heimaborð“ á sínum svæðum. Breytt var um sætaskipan nokkrum 

sinnum yfir veturinn.  Á svæðunum voru sjónræn hjálpargögn upp á veggjum og gluggum eins og 

margföldunartaflan, grunnform, upplýsingar um sagnorð og nafnorð svo eitthvað sé nefnt. Verk nemenda 

voru hengd upp og skipt reglulega út, bæði inn á svæðum og frammi á gangi. Dagskipulag var birt á skjá á 

svæðum. Upplýsingaveggur var við inngang á hvoru svæði þar sem nemendur gátu séð hópaskiptingar í 

smiðjum, sundi og þema, vallarskipulag í frímínútum. Verkfæri vikunnar (samkvæmt jákvæðum aga) var 
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einnig sýnilegt á svæðum, ásamt kassa/kössum fyrir mál á dagskrá.  

Hópaskiptingar voru með fjölbreyttu sniði, allt fór það eftir viðfangsefni og hvernig námsaðlögun var háttað 

hverju sinni. Kennslufyrirkomulag var margþætt og fór það eftir viðfangsefni hverju sinni. Nemendum var 

ýmis þarfaskipt, árgangablandað eða eftir félagstengslum. Atli vann í báðum hópum og skipti tíma sínum 

jafnt á milli árganga. Berglind vann með hópa/einstaklinga eftir þörfum og þjálfaði færni þeirra á margþættan 

hátt.  

Kennsluhættir voru fjölbreyttir og unnið var eftir ýmsum aðferðum til að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Fjölbreytt verkefnavinna fór fram, bæði athafnamiðuð og námsaðlöguð og var ýmist unnin í 

hringekju, stöðvavinnu eða öðrum fjölbreyttum hópum. Lögð var áhersla á að efla lesskilning, ritun og 

orðaforða og að nemendur væru virkir þátttakendur í eigin námi og gera þá sjálfstæðari í vinnubrögðum.  

Í vetur voru smiðjuhópar aldursblandaðir auk þess sem unnið var með aldursblandaðan hóp í þema á 

þriðjudögum. 

Bæði 4. og 5. bekkur voru með fasta tvo bekkjarfundi í viku (auka eftir þörfum) þar sem var farið yfir verkfæri 

jákvæðs aga og mál á dagskrá. Báðir bekkirnir voru í sundi á miðvikudögum á sama tíma, en þó ekki 

aldursblandaðir hópar í sundtímunum, þrír hópar í hvorum árgangi. Bekkjarfundir og enska voru á dagskrá á 

móti sundtímum, ásamt öðrum fjölbreyttum verkefnum.  

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Okkur gekk vel að nýta svæðið og hver krókur og kimi vel nýttur. Einstaka sinnum upplifðum við að gagnlegt 

hefði verið ef hægt væri að loka á áreiti milli svæða með tjöldum eða öðru handhægu. Það þarf að skoða 

hljóðvist á rýmum sérstaklega inni í lokuðu herbergjunum (Máninn, Regnboginn).  

Yfirfara þarf heyrnarhlífar, heyrnatól og tölvumýs  þar sem ekki er til nóg af slíkum búnaði. Gott væri ef 

tölvumús og heyrnatól fylgdu hverri tölvu.  

Fjöldi stóla á svæðinu skapar bæði óróleika og hávaða þar sem daglega þarf að færa stóla milli svæða til að 

nýta í lokuðum herbergjum.  

Síðast en ekki síst óskum við eftir betra aðgengi til að opna og loka gluggum.  

Námsgreinar 

Þær námsgreinar sem kenndar voru af umsjónarkennurum í 4.-5. bekk voru stærðfræði, íslenska,  

upplýsingatækni og enska ásamt því sem samfélagsfræði og náttúrufræði voru samþætt inn í þemakennslu 

ásamt íslensku. Íþróttir, sund og smiðjur sjá aðrir kennarar skólans um. 
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Stærðfræði 

Í 4. bekk var unnið með sprota 3-4 og Stiku 1. Í 5. bekk var unnið með Stiku 1 auk þess sem unnið var að 

ýmsum öðrum stærðfræðiverkefnum og ítarefni. Nemendur unnu eftir áætlunum og einstaka nemendur sem 

ekki náðu að halda áætlun unnu einnig heima í stærðfræði. Í hringekjum voru innlagnir eftir þörfum og vorum 

við líka með einstaklings innlagnir. 

 

Íslenska  

Í 4. bekk voru notaðar námsbækurnar Ritrún 1, 2 og 3, Lesrún 1 og 2, Málrækt 1, Ás og Tvistur. 

Í 5. bekk voru notaðar námsbækurnar Orðspor 1, Fyrsti smellur, Mál til komið, Töfraskinna ásamt ýmsu 

ljósrituðu efni t.d. úr Málrækt 1 & 2 og Skólavefnum. Báðir bekkir unnu einnig í skriftarbókum 

Námsgagnastofnunar og var aðlagað hverjum nemanda í hvaða bók unnið var. 

Íslenska var kennd í lotum og markmiðum var skipt niður á hverja lotu. Loturnar voru ýmist tengdar inn í 

þemavinnu eða sjálfstæðar. Verkefnin sem unnin voru í þema og hringekju voru margskonar og snéru að 

ýmsum þáttum lestri, málfræði, orðaforða, o.fl.  

Merkt var við markmið hjá nemendum eftir hverja lotu og lágu til grundvallar matsverkefni eða kannanir. 

Nemendur tóku þrjú lesfimipróf og tvö lesskilningspróf yfir skólaárið. 

 

Enska  

Í ensku voru bækurnar Work Out (4. bekkur) og Build Up (5. bekkur) notaðar ásamt fleiri verkefnum.  Enska 

var kennd tvisvar í viku þar sem lögð var áhersla á orðaforða, hlustun, samskipti og lesskilning.  

 

Upplýsingatækni  

Í vetur höfum við haft 43 Chrome Book tölvur til afnota sem skipt var á milli 4. og 5. bekkjar. Unnið var að 

því að gera nemendur sjálfstæð í Google Classroom viðmótinu þar sem þeir gátu sótt ýmsar upplýsingar og 

unnið margvísleg verkefni. Báðir hópar fóru í grunntækni forritunnar sem og fingrasetningu. Undir lok vetrar 

unnu nemendur í 5. bekk verkefni í Seesaw. Nokkrir nemendur fengu einnig  afnot af Ipad til að nýta s 

  

Náttúttúru- og samfélagsfræði 

Námsgreinarnar tvær voru unnar út frá markmiðum 4 og 5 bekkjar og þær fléttaðar saman inn í 

þemaverkefni. 

 

Jákvæður agi/bekkjarfundir 

Í Naustaskóla er starfað eftir uppeldisstefnunni  Jákvæður agi. Jákvæður agi er notaður með nemendum í 

öllu skólastarfi. Við tókum virkan þátt í jákvæðs aga vikunni sem var á öllum skólastigum. Bekkjarfundir 
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voru tvisvar  sinnum í viku, allan veturinn, bætt var við eftir þörfum. Griðastaðir voru á báðum svæðum og 

tveir lausnastaðir, einn á hvoru svæði. Á hvoru svæði fyrir sig voru einnig settir upp staðir fyrir þá sem 

vildu setja mál á dagskrá. Að okkar mati heppnaðist þetta vel og dró þetta verulega úr því að við eyddum 

miklum tíma eftir frímínútur í ýmis nemendamál. 

 

 

Þemu 

Þemu voru fléttuð inn í námsáætlanir okkar. Þau þemu sem við unnum með í vetur eru eftirfarandi: 

❖ Umhverfis- og endurvinnsluþema 

❖ Goðafræði 

❖ Jólaþema 

❖ Jákvæðs agaþema 

❖ Plánetuþema 

❖ Árshátíðarþema / Bakkabræður (féll niður vegna Covid) 

❖ Náttúru- og veðurþema 

Nemendur gátu nýtt sér tölvur og upplýsingatækni við vinnu í þema. 

 

Vettvangsferðir og uppákomur 

❖ Ferðir í Naustaborgir. 

❖ Göngutúrar um hverfið. 

❖ Frjálsíþróttamót í Boganum.  

❖ Ferð á Listasafnið - Sköpun bernskunnar. 

❖ Ferð í Minjasafnið 

❖ Vorþemadagar 

❖ Norræna skólahlaupið 

❖ Unicef- hlaupið 

❖ 10 ára afmæli skólans.  

Foreldraboð og uppákomur 

❖ Í skólabyrjun var foreldrum boðið á kynningarfund. Hann fór þannig fram að foreldrar komu hlustuðu 

á stutta kynningu á teyminu og fyrirkomulagi kennslunnar og svæðisins. Því næst var foreldrum skipt 

upp í umræðuhópa sem ræddu ákveðin málefni tengd skólanum og námi barnanna. Þessi heimsókn 

heppnaðist mjög vel og var góð byrjun á skólaárinu. 
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❖ 4. bekkur sá um Helgileikinn á litlu jólunum og foreldrum var boðið á forsýningu.  

❖ 4. bekkur tók ekki  þátt í litlu upplestarkeppninni þetta árið þar sem covid kom í veg fyrir það. 

❖ Árshátíð skólans féll einnig niður vegna Covid 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Hvað varðar uppbrot á hefðbundnu skólastarfi setjum við spurningamerki við misskiptingu í álagi milli 

aldurshópa. 4. bekkur tekur þátt í litlu upplestrarkeppninni, helgileik auk árshátíðar. Einnig eru samræmd 

próf í 4. bekk sem taka mikinn tíma frá annarri kennslu. Í 5. bekk er einungis árshátíð. 

Til að auðvelda skipulagningu á námsgreinum þ.e. aðgengi að gögnum. Væri markvissara ef allir geyma 

gögnin sín (verkefni) á sama stað. Spurning hvort samgögn eru barn síns tíma þar sem ekki er hægt að vinna 

í þeim skjölum samtímis. Goggle Drive eða OneDrive væri kannski betri kostur.  

 

Námsmat 

Við notuðum fjölbreyttar leiðir til að meta stöðu nemenda. Við litum á markmið, kennslu og námsmat sem 

eina heild. Einnig var notast við kannanir, símat og leiðsagnarmat sem fór fram meðan á kennslu stóð og 

niðurstöður voru svo nýttar í þeim tilgangi að læra af þeim, þar sem reglulega var fylgst með vinnu nemenda. 

Námsmatið m.a. byggðist á;  

● Símati 

● Leiðsagnarmati 

● Skriflegum og munnlegum könnunum 

● Sjálfsmati 

● Lesskilningsverkefnum 

● Lesskilningsprófum 

● Lestrarpróf tekið í september, janúar og maí 

● Skráð var jafnóðum eins og kostur var í markmiðalista á Mentor hvaða markmiðum börnin höfðu 

náð  og birt foreldrum.  

Á skólaslitum fengu nemendur afhendan vitnisburð sem innihélt greinagóða umsögn um námsárangur 
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vetrarins. Einnig fengu nemendur lestrarlínurit af skólagáttinni með árangri vetrarins.  

Mat og tillögur til úrbóta 

Okkur finnst gagnlegt fyrir alla aðila að merkja í markmið jafnt og þétt yfir veturinn og auðveldar það 

lokanámsmat.  

 

Foreldrasamstarf 

Vikulegir föstudagspóstar voru sendir á foreldra/forráðamenn. Ástundun var send heim reglulega. Samstarf 

við foreldra hefur verið gott og foreldrar hafa verið upplýstir um stöðu barna sinna í námi og líðan. Reglulegir 

fundir voru með einstaka nemendum varðandi hegðun, líðan, nám eða félagslega stöðu sem og skilafundir 

sem aðilar af skóladeild sáu um.  

 

Ástundun 

Langflestir nemendur hafa stundað skólann vel í vetur og mætt stundvíslega. Ástundun var send til 

foreldra/forráðamanna í tölvupósti reglulega yfir önnina. 

Samstarf í teymi 

Teymisfundir með Heimi deildarstjóra voru einu sinni í viku, þar var farið yfir fagleg mál, nemendamál sem 

og trúnaðarfundir. Skipulagsfundir voru á miðvikudögum eftir hádegi. Umsjónarkennarar skiptu með sér 

hlutverkum formanns, ritara, föstudagspóstar og ástundunar. 

Endurmenntun 

Endurmenntun teymis var í höndum hvers og eins starfsmanns.  
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Skýrsla 6. – 7. bekkjar 2019-2020 
 

 

Námsumhverfi og skipulag 

Starfsmenn og nemendur 

Teymi 6. og 7. bekkjar veturinn 2019-2020: 

Umsjónarkennarar í 6. bekk voru Harpa Friðriksdóttir, Katrín Júlía Pálmadóttir og Kolbrún Sigurgeirsdóttir. 

Stuðningfulltrúi í 6. bekk var Aðalheiður Jonna Friðfinnsdóttir (Heiða). Umsjónarkennarar í 7. bekk voru 

Arna Ýr Guðmundsdóttir, Paula Maria Pálsdóttir og Særún Magnúsdóttir. Herdís Margrét Ívarsdóttir kom 

og leysti Særúnu af í veikindaleyfi í 3 mánuði á vorönn. Stuðningsfulltrúar í 7. bekk voru Inga Vala 

Magnúsdóttir, Gunnar Örvar Stefánsson í hlutastarfi og eftir áramót Jason Orri Geirsson.  

Í vetur byrjuðu 39 nemendur í 6. bekk, 19 strákar og 20 stelpur. Það komu 2 nýir nemendur í hópinn, 2 

drengir, og því voru þau 41 á skólaslitum. Nemendur voru í 3 umsjónarhópum. 

Í 7. bekk byrjuðu 52 nemendur, 32 strákar og 20 stelpur. Það komu 4 nýir nemendur í hópinn í skólabyrjun. 

Við kvöddum þrjá nemendur fyrir jól og tókum á móti 3 nýjum nemendum á vorönn. Nemendur voru í 3 

umsjónarhópum.  

Skipulag 

Stundatafla var fyrir hvorn aldurshóp, sami vikurammi en með mismunandi verkefnum. Kennsla hófst alla 

daga kl. 8:10 og lauk á bilinu 13:10-14:30. Íþróttir og sund voru kennd í árgangaskiptum hópum en smiðjur 

voru kenndar í árgangablönduðum hópum. Tvo daga í viku fóru nemendur í smiðjur, 90-100 mínútur í hvort 

skipti. Íþróttatímar voru tvisvar í viku 40 mínútur í hvort skipti og sundtímar voru á mánudögum þar sem 

nemendum var fjórskipt í 7.bekk en þrískipt í 6.bekk. 

Þriðjudagar, miðvikudagar og föstudagar voru helgaðir þemavinnu og voru nemendur þá oftast að vinna í 

smærri hópum að fjölbreyttum verkefnum tengdum þeim þemum sem tekin voru fyrir. Lögð var áhersla á að 

vinna með Samvinnunám og samþætta námsgreinar við þemun t.d ensku, dönsku, stærðfræði, íslensku og 

upplýsingatækni. 
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Kennsluhættir 

Vinnulag og kennsluhættir hafi verið fjölbreyttir í vetur og margar ólíkar kennsluaðferðir nýttar. Tölvukostur 

nemenda er mjög góður, í 7.bekk er tölva á hvern nemenda og í vor var 6.bekkur einnig komin með tölvu á 

hvern nemenda. 

Hvað varðar kennsluhætti vetrarins má nefna: 

 Stuttar innlagnir og verkefni 

 Paravinna 

 Hópavinna 

 Einstaklingsvinna/vinnubókarvinna/áætlunarvinna 

 Námsleikir 

 Vettvangsferðir 

 Þemavinna 

 Samvinnunám 

 Hringekjur 

 Google classroom, site, slide ofl. 

Kennsludagurinn hófst á yndislestri þar sem nemendur lásu í sínum lestrarbókum í minnst 20 mínútur. 

Dagsskipulagið var skrifað upp á töflu/upplýsingaskjá og sýnilegt öllum nemendum. Í stærðfræði var unnið 

eftir markmiðum sem sett voru upp í lotur eftir viðfangsefnum. Nemendur í 6. og 7. bekk unnu lotur eftir 

áætlunum en þeim lauk með könnun. Ef nemandi náði ekki tilskildum árangri fór hann í ítarefni áður en 

lengra var haldið. Í 7.bekk var viðmótið Google Classroom notað fyrir áætlanir, innlagnir og ýmsa 

verkefnavinnu. Innlagnir voru af stórum hluta í formi myndbands-innlagna, ýmist sem kennarar tóku upp 

eða fengu að láni frá öðrum miðlum.  

Íslenskukennslan var margþætt í vetur, í 6 og 7.bekk var unnið með alla þætti fagsins, þ.e. málfræði, ritun, 

stafsetningu, lestur, lesskilning, ritun, tjáning, bókmennta og ljóðaverkefni.  Í íslensku var árganginum skipt 

upp í þarfaskipta hópa og voru innlagnir í málfræði og ritun nýttar í þeim kennslustundum. Ritunarvinna fór 

fram í aldursskiptum hópum en einnig í sumum þemum sem voru aldursblönduð. Lesskilningsverkefni og 

stafsetning voru lögð fyrir í blönduðum hópum bæði innan árgangsins og svo einnig á milli árganga. Stærri 

verkefni s.s. bókmennta og ljóðaverkefni, tjáning og ritanir voru kennd í árgangablönduðum hópum.  

Dönskukennsla fór fram í aldursskiptum hópum og  var unnið eftir markmiðum sem voru sett upp í lotur eftir 

hverju þema.  Markmið kennslustunda var að auka lesskilning, orðaforða, hlustun, ritun og tjáningu. Notast 

var við fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsgögn.  
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Í enskukennslu fór námið að mestu fram í aldursskiptum hópum nema þegar enskan var samþætt við 

þemavinnu. Hjá 7. bekk var vetrinum skipt í tvær lotur, sú fyrri einkenndist af orðaforða, framsögn, hlustun 

og lesskilningi. Í þeirri seinni var áherslan lögð á málfræði og ritun. Inn á milli unnu nemendur skapandi 

verkefni tengd þemavinnu. Í 6. bekk var vetrinum skipt í fjórar lotur. Lota 1 einkenndist af málfræði og 

orðaforða. Lota 2 einkenndist af samskiptum þar sem lögð var áhersla á tjáningu, hlustun og ritun. Lota 3 

einkenndist af samþættingu við þema ásamt öðrum verkefnum tengdum vinnubók og málfræði. Og lota 4 

einkenndist af ritun, þýðingum og lesskilningi. Nemendum í 6. bekk var skipti í hópa og misjafnt hvernig 

hópaskiptingu var háttað. 

Þema var kennt 2-3 í viku í árgangablönduðum hópum og er óhætt að segja að fjölbreyttir kennsluhættir og 

samþætting námsgreina hafi einkennt skipulag þemakennsluna í vetur.  

Námsaðlögun 

Í vetur var enginn stoðkennari í 6.-7. bekk og sinntu umsjónarkennarar því bæði námsaðlögun fyrir hópinn í 

heild sem og einstaklingsmiðun.  

Í báðum árgöngum í stærðfræði unnu nemendur eftir markmiðum skólans og héldu þeir áfram að vinna á 

þeim stað þar sem frá var horfið í á síðasta skólaári. Í 6. og 7. bekk áttu einstaka nemendur í erfiðleikum við 

yfirfærslu í reikningsbók og fengu kaflana þá útprentaða. Nokkrir nemendur unnu efni af öðrum þrepum en 

6. og 7. bekkjar og fengu þá styttri áætlanir, aðlagað námsefni og annað útprentað efni. Þó nokkrir 

nemendur  7. bekkjar voru byrjaðir á námsefni 8. bekkjar. Nokkrir nemendur í 6. bekk voru einnig byrjaðir 

á námsefni 7.bekkjar.  Í íslensku var nemendum skipt í hópa eftir námsfærni og fengu þeir námsefni aðlagað 

að þeirra færni. Það sama gilti um enskukennsluna. Nemendum var oft skipt í minni hópa og fengu þá ennþá 

meiri aðhald og stuðning. Nemendur höfðu oft val um verkefnaskil, það er í hvaða formi þeir skiluðu 

verkefnum. Nemendur 6. bekkjar unnu allir að sömu námsmarkmiðum í öllum fögum en fóru misjafnar leiðir 

til ná þeim. Reynt var að aðlaga verkefni að færni nemenda.  

 

  



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

54 

 

Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlanir voru að nokkru leyti endurunnar í því formi sem skólinn hefur unnið eftir síðustu ár. 

Uppfærðar áætlanir voru síðan settar inn í Mentor t.d. í formi námslotna. Auk þess fengu nemendur áætlanir 

í Google Classroom. Þessi vinna er í stöðugri þróun. Þannig voru kennsluáætlanir aðgengilegar kennurum, 

nemendum og forráðamönnum.  

 

Námsgreinar 

 Íslenska Orðspor 2 og 3, lesbók og vinnubók, Töfraskinna og Söguskinna, Fyrsti Smellur og Annar 

Smellur. Verkefni úr ýmsum öðrum kennslubókum t.d. Málrækt, 1,2 og 3. Nemendur með aðlagað námsefni 

fengu ýmis hefti frá kennara. Lesskilningsverkefni, ýmsar sögubækur, fræðibækur og námsbækur sem féllu 

vel að þemum. Efni af Skólavefnum og fleiri vefsíðum. Bókmennta, ljóða og tjáningaverkefni voru unnin í 

blönduðum árgangahópum. Einnig var unnið jólasveinaþema í sömu hópum í aðdragana jólanna. Í 6. bekk 

voru námsáætlanir útprentaðar fyrri hluta vetrar en voru settar inn á Googla Classroom þegar allir nemendur 

voru komnir með tölvu. Fleiri rafræn verkefni voru unnin um leið og tölvukostu verð betri s.s. ritunarverkefni 

og dagbækur.  

 Í stærðfræði var unnið með bækurnar Stika 2, Stika 3, Skala og efni frá kennara. Námsefnið er sett 

upp í lotum og eru teknar kannanir í lok hverrar þar sem kennari merkir síðan við námsmarkmið á Mentor. 

Námsáætlanir í 7. bekk voru allar inn á Google Classroom og þar voru einnig innlagnir fyrir hverja áætlun 

sem og aukaefni. Námsáætlanir í 6. bekk voru prentaðar út líkt og fyrri ár. Við unnum einnig ýmis verkefni 

á Google Classroom. 

 Enska - í 7. bekk var unnið með Action les- og vinnubók A og B, fyrir utan einstaka nemendur sem 

unnu í aðlöguðu efni. Lögð var áhersla á orðaforða, framburð og málfræði. Ýmis önnur verkefni frá kennara 

voru unnin og í lok annar unnu nemendur “New business” þar sem allir fengu að njóta sín og stofna fyrirtæki 

eftir áhugasviði hvers og eins. Nemendur kynntu verkefnin sín og fengu þar þjálfun í framsögn og 

upplýsingatækni. 

Í 6. bekk var unnið með Build Up 2 vinnubók og lesbók, Ready for Action lesbók, Write Right ásamt 

útprentuðum verkefnum frá kennara. Áætlanir voru bæði útprentaðar og settar inn á Classroom (eftir áramót). 

Allir nemendur unnu að sömu markmiðum en nokkrir fengu aðlöguð verkefni. Horft var á bíómyndina Pay 

it Forward í tengslum við lífsleikniþema.  

  Danska – báðir árgangar voru í dönsku og var unnið að mestu með sömu grunnatriði á milli 

bekkja.  Þeir grunnþættir sem farið var í eru, vikudagar, mánuðir, orð sem tengjast litum,föt, heimili, árstíðir, 

skóla, klukkan,tölur,  líkama og mat. Námsefni sem var stuðst við var Start og ítarefni frá kennara. 

Þema - þema var kennt í árgangablönduðum hópum. Fyrir áramót var öllum nemendum kennt saman 

þema á miðvikudögum eftir hádegi og á föstudögum milli 10:10 og 11:50. Við áttuðum okkur þó fljótt á því 
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að nemendahópurinn var mjög stór og áreiti mikið, því var ákveðið að kenna þema á móti smiðjum sem gekk 

mjög vel. Við unnum með þemun “Lífríki í fersku vatni og sjó”, “Lífsleikni” og “Evrópa”. Í þema samþættum 

við ýmsar námsgreinar, íslensku, ensku, náttúrufræði, samfélagfræði, stærfræði og upplýsingatækni. Við 

studdumst við námsmarkið Naustaskóla þegar við skipulögðum þemun og hvernig við útfærðum 

kennsluhætti.  

 Jákvæður agi/bekkjarfundir - fastir bekkjarfundir voru tvisvar sinnum í viku, þar sem við unnum 

með verkfæri jákvæðs aga uppúr handbók fyrir kennara - æfingar fyrir nemendur. Unninn var 

bekkjarsáttmáli, lausnahjól, að setja sig í spor annarra ásamt fleiri verkefnum. Í janúar var jákvæðs aga vika 

hér í skólanum þar sem kennarar skipulögðu ýmis verkefni. 

Upplýsingatækni - nemendur 7. bekkjar höfðu allir aðgang að tölvu, fengu verkefnalýsingar, 

kannanir, áætlanir og inn á Google Classroom. Nemendur 6. og 7. bekkjar fengu grunnþjálfun í 

fingrasetningu á skólaárinu. 

 Nemendur 6.bekkjar höfðu aðgang að tölvu og í mars fengu þau svo sína eigin tölvu til afnota og þá 

var tölva á hvern nemanda í 6. bekk. Jókst því meira vinna með tölvur og unnið mikið með Google umhverfið. 

Nemendur stofnuðu heimasíðu þar sem hægt var að nálgast myndir og upplýsingar um verkefni þeirra. Þetta 

var tilraunaverkefni með rafrænar matsmöppur í stað þess að fá þær sendar heim.   

Samvinnunám - í vetur var unnið mikið með Samvinnunám og nemendur þjálfaðir í samvinnu við 

aðra. 6. bekkingar fengu grunnþjálfun einu sinni í viku á haustönn. Nemendur unnu mikið í hópum og þurftu 

virkilega að leggja sig fram við að taka tillit, hjálpast að og ræða saman. Í þemavinnu var lögð sérstök áhersla 

á að nemendur ynnu saman þvert á árganga og lærðu að vinna með sem flestum.  

Vettvangsferðir og uppákomur 

Útivistadagur var stuttu eftir að skólinn hófst og gátu nemendur valið sér viðfangsefni m.a. var farið upp á 

Skólavörðu, Súlur, að veiða, hjólaferð á Hrafnagil og fleira.   

Um mánaðarmótin ágúst, september fór 6. bekkur í siglingu á Húna, veiddu og fengu fræðslu frá 

sjávarútvegsfræðingum. 

Norræna skólahlaupið var haldið 24. september og þar tóku allir nemendur skólans þátt. 

7. bekkur fór á Reyki vikuna fyrir Samræmdu prófin í september. Á sama tíma fékk 6. bekkur að gista eina 

nótt í skólanum. Stóra upplestarkeppnin fór fram í skólanum í febrúar og áttum við okkar fulltrúa á 

lokakeppninni sem fór fram í Menntaskólanum á Akureyri, það var Sólon Sverrisson sem stóð uppi sem 

sigurvegari keppninnar. Árshátíðinni var lögð af sökum Covid 19 og breytts skólaskipulags. 

Í lok nóvember heimsótti 7. bekkur Minjasafn Akureyrar og fengu fræðslu um Hátíð ljóssins.  

í desember byrjun hittist 6. bekkur með kennurum og foreldrum í skólanum einn seinnipart sem hluti af 
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hópefli fyrir bekkinn. Spilað var spilið Spoons og bakaðar vöfflur.  

Í byrjun árs fór 6. bekkur líka á Minjasafnið og fékk fræðslu um matarvenjur á fyrri öldum. 

Í febrúar heimsótti 7. bekkur Hof og tók þátt í Milljarður rís, þar sem dansað var gegn kynbundnu ofbeldi.   

Í maí fór 6. bekkur í heimsókn á Listasafnið og fengu að sjá sýninguna Sköpun bernskunnar. Einnig fór 

hópurinn í Leirunesti á lokadögum skólans og fékk sér ís saman.  

Á vordögum fór Heimir Örn Árnason með strákahóp 7. bekkjar í heimsókn í Hlíðarskóla. Tilgangur 

ferðarinnar var að hitta dreng sem hefur skólagöngu hér í Naustaskóla í haust. Þar var grillað, farið í fjöru og 

haft gaman. Á meðan buðu kennarar stelpuhópnum heim til Paulu í pylsugrill. í lok maí var síðan öllum 

nemendum 7. bekkjar boðið heim til Særúnar í kökuveislu og síðan til Örnu Ýrar í hamborgaragrill.  

Nemendur fóru og fylgdust með Skólahreysti. Keppt var í frjálsum íþróttum í Boganum í maí. Þar kepptu 

krakkarnir við jafnaldra sína úr öðru skólum bæjarins. Vorþemadagar voru að vanda í byrjun júní í sól og 

blíðu og skólaárinu lauk svo með  UNICEF hlaupinu í Naustaborgum. 

 

Námsmat 

Námsmat var með fjölbreyttum hætti, ýmist rafrænt, munnleg, símat, gátlistar eða skriflegar kannanir. 

Matsmöppur voru með ólíku sniði en undanfarin ár þar sem 6.-7. bekkjarteymið ákvað að prufukeyra 

rafrænar matsmöppur. Google viðmótið bíður uppá ýmsa valmöguleika og er heimasíða ein af þeim. Allir 

nemendur í 6. og 7. bekk bjuggu til sína eigin heimasíðu sem þau síðar deildu með okkur kennurum og 

foreldrum sínum. Á heimasíðurnar tóku nemendur myndir af ýmsum verkefnum og könnunum sem þau 

höfðu unnið í skólanum og reyndum við að láta þau gera það nokkuð jafnt yfir veturinn. Einnig var öll vinna 

sem fram fór gegnum Google-classroom aðgengileg nemendum og foreldrar hvattir til að fylgjast með 

verkefnastöðu barna sinna. Fyrir skólaslit höfðu kennarar tekið til verkefni nemenda og sett í safnmöppu og 

bauðst  nemendum einnig að velja verkefni til að setja í safnmöppuna. Nemendur voru prófaðir í lesfimi 

þrisvar sinnum yfir veturinn og tvisvar í lesskilningi. Niðurstöður voru settar inn á Mentor og birtust 

foreldrum í hæfnikorti. Í stærðfræði tóku nemendur könnun eftir hverja lotu þar sem athugað var hvort 

nemendur höfðu náð markmiðum áætlunarinnar. Markmið í íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði voru 

metin, skráð inn á Mentor og birt foreldrum og nemendum. Vitnisburður að vori var umsögn frá 

umsjónarkennara ásamt tilvísun í markmiðin á Mentor. 
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Foreldrasamstarf 

Vikulegir föstudagspóstar hafa verið sendir á alla foreldra ásamt reglulegum póstum með ástundun nemenda. 

Vegna nýrra laga persónuverndar, sem tóku gildi haustið 2018, var krafa um að minnka skráningu í dagbækur 

nemenda í Mentor. Þegar við átti, var haft samband við forráðamenn gegnum tölvupóst eða símleiðis. Fundað 

var reglulega með foreldrum einstakra nemenda um líðan, nám og/eða félagslega stöðu og sátu 

utanaðkomandi fagaðilar þá fundi sem við átti hverju sinni. 

Foreldrum 6. og 7. bekkjar var boðið á uppskeruhátíð 18. desember með sýningu á verkefnum Lífsleikni og 

jólasveinaþema. Nemendur og kennarar bökuðu og höfðu kaffihúsastemmingu. Foreldrum 7. bekkjar var 

einnig boðið á Stóru upplestrarkeppnina sem haldin var í sal skólans 17. febrúar og svo á aðalkeppnina 4. 

mars. 

Fyrir áramót hófst sameiginleg vinna milli heimilis og skóla hjá 6. bekk þar sem fundað var meðal annars 

tvisvar með öllum foreldrum, kennurum og stjórnendum. Fenginn var utanaðkomandi fagaðili til að starfa 

með 6. bekkjarteyminu. Einnig var hittingur einu sinni með foreldrum, nemendum og kennurum þar sem 

farið var í leiki, nemendur kenndu foreldrum spilið Spoons og kennarar bökuðu vöfflur fyrir hópinn. 

Foreldrar voru hvattir til að halda markvisst áfram með hópefli fyrir hópinn og hittinga.  

 

Nemendur og ástundun 

Fylgst var með ástundun nemenda og hún send heim. Foreldrar þeirra barna sem sýndu slaka ástundun var 

gert viðvart og fundað var með foreldrum þessara barna reglulega.  

Markvisst var unnið að því að efla ábyrgð hvers nemanda í samskiptum og að leysa úr ágreiningi líkt og 

kveðið er á í Jákvæðum aga. Samhliða verkfærum  Jákvæðs aga var stuðst við kosti samvinnunáms þar sem 

nemendur þjálfast í að taka tillit til ólíkra skoðana og mismunandi þarfa.  

 

Samstarf í teymi 

Teymið fundaði með stjórnanda einu sinni í viku og var það á miðvikudögum klukkan 14:00. Þá var farið 

yfir nemendamál, málefni líðandi stundar og trúnaður ræddur.  

Kennarateymið var með fasta skipulagsfundi á fimmtudögum þar sem við skipulögðum og ræddum komandi 

vikur og reyndum að hafa samræmi á milli teyma. Stundum gekk erfiðlega að hittast en við reyndum þó eftir 

bestu getu að hittast og vorum duglegar að senda hvor annarri ef eitthvað kom uppá eða ef við þyrftum að 

breyta útaf skipulaginu. Umsjónarkennarar skiptu með sér hlutverkum formanns, ritara og föstudagspósts.  

Endurmenntun kennara var í höndum hvers og eins. 

 

 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

58 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Nauðsynlegt er að hafa stoðkennara í hverju teymi. Það eru margir nemendur með greiningar og þurfa mikla 

aðlögun sem stoðkennari hefði getað aðstoðað með. Einnig gæti stoðkennari komið með aukaefni og/eða 

hjálpað til við að finna það.  

Markviss fræðsla í jákvæðum aga mætti vera í takt við verkfæri vikunnar (s.s. tillögur að útfærslum á 

bekkjarfundum og í kennslu).Mætti vera skýrari verklagsreglur/hlutverk stuðningsfulltrúa það er hvað má 

láta þá gera og hvað ekki. Skipta mætti út ónýtum skjávörpum á svæði 6. og 7. bekkjar þar sem það takmarkar 

fjölbreytta kennsluhætti. Auk þess sem gott er að geta gripið til þeirra þegar dýpka þarf kennslu. Það tekur 

langan tíma að græja færanlega skjávarpa. 

Einnig væri gott að fá hátalara á svæðin sem heyrist almennilega í. Til eru litlir bluetooth hátalara sem heyrist 

ekki nægilega vel í.  

Við erum afar ánægðar með að hafa 3 umsjónarkennara í hverjum árgangi. Við höfðum meiri yfirsýn yfir 

hópana og gátum skipt meira verkum á milli okkar. Til að mynda skiptum við kennararnir námsgreinunum á 

milli okkar og gátum einbeitt okkur að hverju fagi fyrir sig. Það dregur úr álagi á teymið að hver kennari hafi 

sína námsgrein til að skipuleggja og útfæra. Einnig fannst okkur yfirferð á námsefni vetrarins skilvirkari og 

náðum að komast yfir meira efni. Höfðum tök á því að hafa kennslustundir og hætti fjölbreyttari.  

Einnig var mjög jákvætt að tölvukostur 6. bekkjar var aukinn eftir áramót og með því jókst sjálfstæði 

nemenda í námi og kennsluhættir gátu verið fjölbreyttari.  

Einnig er þörf fyrir fleiri/skýrari úrræði fyrir kennara í erfiðum nemendamálum meðan á kennslu/skóla 

stendur. Hafa góða samstöðu  milli stjórnenda og kennara þegar leitað er til þeirra.  
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Árskýrsla 8. – 10. bekkur 2019-2020 

 

Stundatafla, dagsskipulag og kennslufyrirkomulag 

Allir nemendur höfðu sína stundatöflu sem skipulögð var út frá námshópum. Hverjum árgangi var skipt 

upp í tvo námshópa, x og y hóp. Í 10. bekk var nemendum skipt upp í annarskonar hópa í stærðfræði. 

Nemendur fengu 3 stærðfræðitíma, 4 íslenskutíma, 2 enskutíma og 2 dönskutíma í stundatöflu á viku en 

reiknað var með að nemendur væru í að meðaltali 40% vinnustundum á móti í grunnfögunum. Þematímar 

voru 5 kennslustundir á viku. Nemendum bauðst að fá aðgang að læstum skáp fyrir námsgögn og bækur en 

áttu ekki frátekið borð. Kennslusvæðinu er skipt upp í fjögur mismunandi svæði: Stærðfræði-, íslensku-, 

tungumála- og vinnustundasvæði og einnig eru tvær lokaðar stofur: Stærðfræðistofa og stofa inn af 

vinnustundasvæði. Almenn kennsla fór fram milli 08:10 og 12:20 á mánudögum, fimmtudögum og 

föstudögum og milli 8:10 og 13:00 á þriðjudögum og miðvikudögum. Valgreinar og smiðjur fóru fram eftir 

hádegi. Nemendur fóru í nesti kl. 9:30 - 9:50 og hádegismat kl. 11:10 - 11:40. 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

● Það gekk vel að hafa nemendur í 2 aðskildum námshópum. Við munum skipta 9. og 10. bekk á 

næsta ári í 2 námshópa en vegna fjölda nemenda í 8. bekk verður þeim skipt í 3 námshópa. 

● Við erum mjög ánægð með uppsetningu kennslusvæðisins og það fær að vera áfram eins. Okkur er 

að fjölga á næsta ári og því spurning hvort við þurfum auka stofu. 

● Sú breyting að unglingastigið fari fyrst í hádegismat hefur reynst vel. Þegar unglingastigið fór 

seinna í mat voru nemendur illa stemmdir til náms í dágóðan tíma áður en farið var í mat.  

 

Kennsluhættir 

Eins og ávallt þá var lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, svo sem speglaða kennslu, sjálfstæða vinnu og 

áætlanagerð, vinnubókavinnu, fyrirlestra, samvinnu, para – og hópavinnu og hlustun. Upplýsingatækni 

tengdist öllum námsgreinum með mismiklum hætti þar sem verkefnavinna og verkefnaskil fóru að stórum 

hluta fram með rafrænum hætti í gegnum Google Classroom. Allir nemendur vinna með sína tölvu. Í 

vinnustundum er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að þeir læri að halda utan um sínar áætlanir 

og skipulagningu. 

Náms- og kennslusvæði 

Ákveðið var að skipta kennslusvæðinu eftir grunngreinunum stærðfræði, tungumálum og íslensku. 

Dönsku- og enskukennsla fór aðallega fram í norðausturhorni, íslenska var miðsvæðis og 
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stærðfræðikennsla fór fram í austurenda kennslusvæðisins. Svokallað vinnustundasvæði var staðsett vestast 

á svæðinu. Nýting á smærri rýmum (klefinn og stærðfræðistofa) var einnig þó nokkur í ár. Einnig var 

náttúrufræðistofan notuð reglulega og með góðum árangri. Með þessu móti dreifðist nemendahópurinn 

nokkuð jafnt um svæðið og þetta virtist hafa jákvæð áhrif á vinnufrið og námsframlag.  

Aðkoma list- og verkgreinakennara 

List- verkgreinakennarar kenna nemendum á unglingastigi val eftir hádegi og smiðjur á fimmtudögum. 

Nemendur gátu valið t.d. smíðar, heimilisfræði, bakstur, textílmennt, myndlist, boltaval og spaðaval svo 

eitthvað sé nefnt.  

Námsaðlögun  

Iðjuþjálfun/stoðkennsla 

Ingunn Heiðdís Yngvadóttir iðjuþjálfi, vann í nánu samstarfi við kennara að stoðþjónustu með nemendum 

sem þurftu námsaðlögun í vetur. Markmið með þjónustu iðjuþjálfa er að efla almenna þátttöku barna við 

skólatengd viðfangsefni, m.a. með því að stuðla að aukinni færni við nám og félagsleg samskipti. Þjónusta 

iðjuþjálfa miðast við þarfir barnsins hverju sinni og áhersla er lögð á þau verkefni sem þarf að leysa í 

skólanum í samráði við barnið, kennara og foreldra.  

Námsaðlögun 

Námsaðlögun fólst aðallega í aðlögun námsefnis, verkefnaskila, sjónrænna vísbendinga, vinnukerfis, 

skipulagningu og námstæknis sem og einstaklingsnámskrár og einstaklingsborða. Til þess að nemendur 

með aðalgað námsefni og önnur námsmarkmið væru að vinna í sama námsumhverfi og aðrir nemendur, var 

búið til sér Classroom fyrir þá sem á þurftu að halda. Nokkrir nemendur unnu að öðrum námsmarkmiðum, 

einkum í stærðfræði, ensku og íslensku og fengu aðlagað efni í þemakennslu. Einstaka nemendur litu 

neikvæðum augum á aðlagað námsefni, en það var reynt að leysa það með því að lauma aðstoðinni að þeim 

á öðrum vettvangi. Þeir nemendur sem fylgdu þessu skipulagi þurftu einnig oft aðstoð við að halda utan um 

verkefnaskil og fylgdu sérútbúnum áætlunum sem búnar voru til af kennara og iðjuþjálfa/stoðkennara. 

Mörgum nemendum fannst gott að fara afsíðis og fá að vinna að verkefnum í næði. Vel gekk að nýta 

svæðið og litlu stofurnar voru vel nýttar. Við teljum að það hafi verið til mikilla bóta að breyta svæðinu á 

þann hátt að vinnustundarsvæðið er allt á einum stað og gefur það kennurum og stuðningsfulltrúum mun 

betri yfirsýn yfir nemendahópinn. 

Mat og tillögur til úrbóta 

Námsaðlögun í ár gekk nokkuð vel að okkar mati. Það gekk vel að útbúa námsefni við hæfi fyrir hvern 

nemenda. Vel gekk að halda utan um einstaklingsnámskrár með því að búa til einstaklings lotur í Mentor 

með skýrum markmiðum sem hakað var við. Stefnan er að halda þessu áfram og leggja enn meiri áherslu á 
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að haka við einstaklingsmiðuð markmið á Mentor í öllum fögum. Umsjónarkennari þarf að vera í samráði 

við iðjuþjálfa/stoðkennara með nemendum með einstaklingsnámskrá, velja viðeigandi námsmarkmið og 

námsefni við hæfi. Við þurfum að útbúa einstaklingsáætlanir fyrir þá nemendur sem fylgja ekki 

námsmarkmiðum og áætlunum jafnaldra og tryggja að nemendur með námsörðugleika fái innlögn við hæfi. 

Það þarf að tryggja að foreldrar nemenda séu upplýstir um stöðu nemenda. Við teljum að í vetur hafi hafi 

það gengið vel að finna aðlagað námsefni og gera námsáætlanir fyrir þá nemendur sem þess hafa þurft. 

  

Kennsluáætlanir – útfærsla og birting 

Í vetur var notast við Google Classroom þar sem nemendur höfðu rafrænan aðgang að kennsluáætlunum í 

hverju fagi sem oftast voru birtar út frá lotum. Einnig fóru mörg verkefnaskil fram þar í gegn. Nemendur 

voru duglegir að fylgjast með því sem sett var inn á Classroom því þeir þurftu að vinna eftir áætlunum að 

öllu leyti í flestum fögum (ensku, dönsku, íslensku og stærðfræði) og að einhverju leyti í sumum (þema og 

nátt/sam). Við teljum þó að þetta sé vinna sem er í sífelldri þróun og sem alltaf má bæta sig í. Kennarar 

mátu nemendur samkvæmt markmiðum í ensku, dönsku, íslensku og stærðfræði og merktu við árangur í 

Mentor. Lögð var áhersla á að nemendur myndu sjálfir bera ábyrgð á að vinna samkvæmt áætlun og 

skipuleggja tíma sinn vel. Að auki fylgdust kennarar með áætlanavinnu nemenda og merktu við inn á 

Mentor og/eða sendu reglulega pósta heim til foreldra ef að nemendur kláruðu ekki áætlanir í skólanum. 

Mat og tillögur til úrbóta 

Nemendum gekk nokkuð vel að nýta sér Google Classroom til að fylgjast með áætlunum, upplýsingum, 

námsefni og til að vinna í og skila inn verkefnum. Það eru samt sem áður alltaf einhverjir nemendur sem 

gengur illa að fylgjast sjálfir með og halda utan um eigið nám. Við þurfum að vera duglegri að koma til 

móts við þessa nemendur með því að taka saman vikuáætlanir og prenta út fyrir þá. Einnig teljum við að 

meiri áhersla verði að vera lögð á að foreldrar, ásamt nemendum, fylgist vel með inn á Mentor um 

námsframvindu nemenda. Það hefur leitt í ljós að sumir foreldrar gera þetta ekki og námsstaða nemenda 

komi þeim í opna skjöldu að vori. Gott að minna foreldra reglulega á (t.d. í vikupósti) að kíkja inná 

Mentor. 

  

Námsgreinar 

Námsgreinum var skipt í lotur og unnið með ákveðin markmið aðalnámskrár í hverri lotu sem síðan voru 

metin í lok hennar. 

  

Stærðfræði 

Ása Katrín Gunnlaugsdóttir og Íris Berglind C. Jónasdóttir kenndu stærðfræði í vetur. Notast var við 
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bækurnar, Átta tíu 1, 5 og 6, Skali 1a og 1b, 2a og 2b, 3a og 3b og æfingahefti.  Almenn stærðfræði I, II, 

III, og stærðfræði 8+ 9+ 10+ einnig var stuðst við aukaefni. Notast var við speglaða kennslu, bæði af 

youtube.com og sem við útbjuggum sjálfar inn á Educreations og Explain Everythings sem við teljum góða 

viðbót í stærðfræðikennsluna. Nemendur geta horft á fyrirlestra bæði heima og í skóla og geta þannig 

dýpkað skilning sinn á viðfangsefninu. Hver nemandi fékk áætlun í byrjun lotu og var hún aðlöguð að 

hverjum og einum.  

8. bekkur fór í  fimm lotur: Tölur og talnareikningur, rúmfræði, almenn brot og prósentur, tölfræði, algebra 

og jöfnur. 

9. bekkur tók 6 mismunandi lotur: Talnareikningur, Föll, Algebra, Mál og mælingar, Rúmfræði og Líkur. 

10. bekkur fór í 6 lotur: Rúmfræði og algebra, reikningur og algebra, algebra og jöfnur, algebra og föll, 

líkindareikningur og persónuleg fjármál.  

 

Í hverri lotu fengu nemendur afhenta áætlun með námsmarkmiðum og dæmum en nemendur fengu 

ákveðinn dæmaskammt á viku sem var settur inn á Classroom og þurftu þeir að ljúka því í lok hverrar viku. 

Þetta skipulag hentaði langflestum nemendum í vetur. Loturnar voru mislangar og voru þær frá fjórum 

vikum upp í sjö vikur. Allar loturnar enduðu með námsmati eins og könnun, samvinnukönnun, 

samvinnuverkefnum, fyrirlestrum og öðrum fjölbreyttum verkefnum. Einnig með heimadæmum, google 

sheets verkefnum, tilraunum eða öðrum skemmtilegum verkefnum. 

Áætlun nemenda er byggð upp þannig að nemendur sjá hvaða dæmi þeir eiga að reikna á viku og í lotunni í 

heild ásamt því að námsmarkmiðin og námsmat er sýnilegt. Einnig var sett inn á áætlunina efni sem var 

unnið með og allt aukaefni sem nemendur gátu notað til að dýpka skilning sinn og svo kom fram 

dagsetning á námsmati. Í allan vetur voru reglulega innlagnartímar, hópvinnutímar og vinnustundir. Í 

heildina gekk vinnan og kennslan í stærðfræði vel í vetur. 

 

Íslenska 

Magnús Jón Magnússon og Katrín Ágústa Thorarensen kenndu íslensku í vetur. 

Íslenskan skiptist í fimm lotur byggðar á markmiðum aðalnámskrár: Lestur og ritun, Ritgerð og málfræði, 

lesskilngingur og framsögn, bókmenntir og lesskilningur, Málfræði og skapandi skrif og að lokum 

heimildarritgerð. Mest áhersla var lögð á lestur og ritun af ýmsu tagi. Einnig var þung áhersla á að auka 

færni nemenda í framsögn og kynningu á verkum sínum.  

 Samfélags-, sið-, stjórn og trúarbragðafræði eru viðfangsefni sem gert er hátt undir höfði í 

verkefnum og lestextum í íslensku. Reynt er að láta nemendur lesa eins fjölbreytilega texta og völ er á og 

unnið með orðaforða og lesskilning út frá því. Því er um að ræða samþættingu námsfaga sem eykur 

möguleika kennara á að höfða til áhugasviðs nemenda. 
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Fjölbreytni í textum er gríðarlega mikilvæg á unglingastigi Naustaskóla og er því samþætting sögu 

og samfélagsfræða stór hluti af íslenskukennslunni. Auk þess hefur verið lögð áhersla á að nemendur lesi 

yndislestrarbækur við sitt hæfi. Gert var ráð fyrir að 8. bekkur lesi 4 bækur yfir skólaárið, 9. bekkur 5 

bækur og 10. bekkur 6 bækur. Nemendum var gert að skila greinargerð úr hverri lesinni bók.  

Nemendur skiluðu stórri ritgerð í nóvember og annarri mánaðamótin apríl/maí . Nemendur skila 

öllum ritunarverkefnum á Google Classroom. Verkefnin eru metin með matskvörðum, umsögnum, tölum í 

google classroom eða bókstöfum í mentor. 

Áherslan var lögð á fjölbreytni í verkefnum til þess að gera nemendum kleift að nýta styrkleika sína í bland 

við að þjálfa upp veikleika sína. Nemendur í aðlöguðu efni voru að mestu að vinna í léttlestrarefni, ritunum 

og vinnubókum. Oft voru nemendur í aðlögðu efni látnir vinna bekkjarverkefni, en með öðrum áherslum. 

Til dæmis að skrifa færri orð eða lesa minni/öðruvísi texti og skrifa styttri ritgerðir.  

 

Tillögur að breytingum. 

Aðlögunarefni þarf að vera í fastari skorðum. Ákvarða þarf hvaða nemendur þurfa og leyfa þeim að vinna í 

sinni áætlun á sínum hraða. Vinnubókavinna og léttlestrarefni væri besta. Fá stoðkennara með í för. 

Nemendur sem eru á undan þurfa að hafa markmið og tilgang fyrir þeirri aukavinnu sem þeir leggja til. 

Hægt væri að vera með kerfi þar sem nemendur vinna sig upp í bókstafinn A  

  

Enska 

Kennslunni var skipt upp í 6 lotur sem voru uppbyggðar út frá viðmiðum og markmiðum skólans og unnið 

var með ákveðið efni í hverri lotu. Lögð var áhersla á ritun, hlustun, lesskilning, samskipti, frásögn, 

námshæfni og menningarlæsi. Verkefni vetrarins voru m.a. kynningar (frásögn), kvikmyndaverkefni og 

orðaforði (menningarlæsi), lestur á ensku (lesskilningur) og þýðingarverkefni (isl-ens/ens-ísl). Verkefnin 

voru sett saman á þann hátt að nemandi gat unnið að því að ná ákveðni hæfni út frá markmiðum. Nemendur 

unnu í námsefninu “Spotlight 8/9/10” eftir því hvaða árgangi þeir tilheyra. Nemendur tóku reglulega 

kannanir sem byggðar voru á námsefninu í Spotlight sem sýndu stöðu þeirra í ákveðnum viðfangsefnum en 

námsmat var aðallega gert í gegnum verkefnagerð og vinnu. 

Þeir nemendur sem þurftu aðlagað námsefni unnu í heftum/verkefnum útbúnum af kennara og/eða unnu 

færri blaðsíður í vinnubók. Einnig voru útbúnar einstaklingsáætlanir og þær aðlagaðar að þeirra getu. 

Björn Benediktsson sá um kennslu. 

 

Þema 

Í þema kenndum við Samfélags- og náttúrufræði. Við ætluðum að kenna í 7 lotum þetta skólaárið en vegna 

Covid urðum við að breyta áætlun og urðu loturnar 6. 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

64 

 

1. Lotan var aldursblönduð þar sem nemendur lærðu lífsleikni. Við vorum með fræðslu og verkefni um 

svefn og skjánotkun, markmiðasetning og sjálfsagi, framkoma, slökun/hugleiðsla, næringafræði og 

orkudrykkir, sjálfsmynd og fleira. Lotan stóð yfir í 3 vikur. 

2. Lotan var aldursblönduð, umhverfisþema. Þar var fræðsla um fatasóun, plast/flokkun, kolefnisspor, 

slökun/hugleiðsla, hlýnun jarðar og matarsóun. Lotan stóð yfir í 2 vikur. 

3. Lota var aldursblönduð, kynjafræði. Þar var unnið með unnið með hugtökin staðalímynd, karlmennska, 

jafnréttisfræðsla, slökun/hugleiðsla, gagnkynhneigðarhyggja og kynvitund. Lotan stóð yfir í 3 vikur. 

4. Lota var árgangaskipt, stjórnmál. Stjórnmál á Íslandi, samfélagsþegn, skattar o.fl. Lotan stóð yfir í 6 

vikur. 

5. Lota var árgangaskipt, náttúrufræði. Við unnum með lífheiminn, eðlisfræði, líkami mannsins og 

efnafræði. Lotan stóð yfir í 6 vikur. 

6. Lota var árshátíðarþema sem stóð yfir í 2 vikur áður en við urðum að hætta vegna Covid. Við vorum 

með leikritið Litla Hryllingsbúðin. Eftir samkomubann voru þematímar nýttir í hópeflisleiki og var m.a. 

farið í gönguferðir, leiki á Hamarkotstúni, ísferð í Ísgerðina o.fl. 

Aldursblönduðu loturnar skipulögðu allir kennararnir í sameiningu. Stóru árgangaskiptu loturnar skiptu 

kennararnir í milli sín. 

 

Danska 

Dönskunni var skipt upp í 4 lotur í vetur og unnið að markmiðum aðalnámskrár. Í vetur var lögð megináhersla 

á tjáningu og kennt samkvæmt áætlunum sem birtar voru til að byrja með á Google Classroom. Áhersla var 

á að það væri jákvæðni gagnvart dönskunni og að nemendur myndu þora að taka þátt í að spreyta sig í að 

tala, kynna sig og læra grundvallaratriði tungumálsins. Kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, bókum, rafbókum, 

hljóðskrám og könnunum var deilt til nemenda og nemendur skiluðu verkefnum í gegnum fyrrgreindar 

vefgáttir. Þegar á heildina er litið gekk þetta vel og tóku margir framförum í dönsku. 

Í 8. bekk var stuðst við námsefnið „Smart“ ásamt kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. 

Í 9. bekk  var stuðst við námsefnið „Smil“ ásamt kvikmynd og öðru ýtarefni svo sem fréttatengdu efni. 

Í 10. bekk var stuðst við námsefnið „Tænk“ og „Ekko“ ásamt kvikmyndum og öðru ýtarefni á „rauntexta“, 

þ.e. ekki einfölduðu máli. Einnig var talsvert unnið með stutta stíla þar sem bæði var þýtt frá dönsku yfir á 

íslensku og öfugt. 

Reglulega voru notaðar samtalsæfingar úr „danska á allra vörum“ eftir Bryndísi Indu Stefánsdóttur og 

Kristínu Björk Gunnarsdóttur. 

Hjá öllum þessum hópum var stundataflan þannig sett upp að kennari hitti hvern nemendahóp tvisvar sinnum 

í viku, í 40 mínútur í hvort skipti eða samtals í 80 mínútur á viku. Þess utan áttu nemendur að sinna náminu 

í vinnustundum. 
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Jákvæður agi - bekkjarfundir 

Á unglingastigi byrjuðum við tvo morgna í viku á 40 mínútna bekkjarfundum, mánudaga og fimmtudaga. 

Hver fundur skiptist í 20 mínútna hefðbundinn bekkjarfund og 20 mínútna yndislestur. Hver 

umsjónarkennari fær að ráða sínum áherslum á bekkjarfundum en lagt var upp með að vinna að sem 

fjölbreyttustum verkefnum og umræðuefnum tengdum jákvæðum aga og laga þau að þörfum 

unglingahópsins hverju sinni.  

Í stað hefðbundins svæðasáttmála sem oft hefur verið gerður vann hver og einn kennari að ýmsum 

verkfærum jákvæðs aga á sínum bekkjarfundum. Markmiðið var að nýta jákvæðan aga sem ramma og 

vinna innan hans að þeim hætti sem kennarar töldu að myndi henta best í vinnu með unglingum. Meðal 

annars var lögð áhersla á að nemendur gætu sett mál á dagskrá, hrósæfingar og nemendur þjálfaðir í 

tjáskiptum, til að mynda með notkun Tjáskiptaspilsins.  

 

 

Vettvangsferðir 

Í maí var öllum stelpum í 9. bekk á norðurlandi boðið á fjarfund í gegnum verkefnið Stelpur og tækni. 

Verkefnið var með einfaldari hætti en oft áður og var lögð áhersla að kenna á ákveðin forrit eða viðmót 

sem tengjast upplýsingatækni.  

 Í febrúar fóru nemendur í 9.bekk á starfamessu sem fór fram í hátíðarsal Háskólans á Akureyri. Þar 

voru fjölmörg fyrirtæki á landinu með kynningu á starfssemi sinni. 

 Í Smiðjum fóru flestir nemendur unglingadeildar í heimsókn í hinar mismunandi íþróttamiðstöðvar 

bæjarins. Þar kynntust þau öllu því framboði sem bærinn býður upp á í hreyfingu og heilsu. 

Í mars, apríl og maí voru nokkrar vettvangsferðir á áætlun en þurftu að víkja vegna COVID-19 

faraldurs. Þar var m.a áætlað að fara á byggðarsafnið, listasafnið, grenndarkennslu skoðunarferð um Inn- 

og miðbæ. Þráðurinn verður tekinn upp á næsta vetri. 

 

Aðrir viðburðir og fræðsla 

8. bekkur 

Netímynd og virkni, kynfræðsla hjá Siggu Dögg, vímuefnafræðsla.  

9. bekkur 

Hinseginfræðsla, starfamessa í HA, karlmennskan, geðfræðsla, vímuefnafræðsla. Stelpur tóku Stelpur og 

tækni rafrænt, heimsókn í VMA.  

10. bekkur 

Fjármálavit, Eining Iðja, vímuefnafræðsla (starfsfólk Tróju), starfamessa í HA, heimsókn í VMA og MA, 
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kynfræðsla, Þorgrímur Þráinsson.  

 

Aðalnámskrá 

Unnið var með skólamarkmið í námsáætlunum sem samin voru undir hæfniviðmiðin í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Merkt var í markmið inn á Mentor eftir því sem námsmati vatt fram yfir veturinn. 

 

Námsmat 

Námsmat hefur verið fjölbreytt í vetur og hefur það einkennst af skriflegum könnunum, 

krossakönnunum á netinu, samvinnuverkefnum, einstaklingsverkefnum, sjálfsmati, jafningjamati, 

munnlegum verkefnum, símati og leiðsagnarmat. Nemendur hafa nýtt sér að skila verkefnum rafrænt í 

gegnum Google Classroom. Margir nemendur eru komnir með Mentor app í símann sinn og þannig 

gátu þeir fylgst enn betur með stöðu sinni í fögunum. Einnig skoðuðu nemendur kannanir og verkefni 

sín með markmiðin í Mentor sér við hlið. 

 

Námsmöppur 

Lang flest verkefni eru rafræn í unglingadeild. Foreldrar hafa aðgang að Google Classroom hjá börnunum 

sínum. Þar geta þau séð öll verkefni, verkefnaskil og námsmat. 

  

Sýnismappa á skólaslitum 

Nemendur í 10. bekk taka með sér heim sýnismöppur með verkefnum sem þau unnu í 1. - 7. bekk. Þar sem 

námið fer allt fram inn á Google Classroom erum við ekki að safna verkefnum í sýnismöppur. 

 

Samráðs- og matsdagar 

Faggreinaskipt samráð á BKNE þingi í byrjun skólaárs. 

  

Foreldrasamstarf 

Þrír viðtalsdagar voru settir fyrir skólaárið. Foreldrar og nemendur komu tvisvar sinnum í viðtöl, Í fyrra 

skiptið í 15 mínútur í október og seinna skiptið voru tveir viðtalsdagar í janúar og voru viðtölin þá í 20 

mínútur í tvo daga í janúar. Í þessum viðtölum var rætt um námið, líðan og allt það sem kom að 

nemendum. Kennarar og foreldrar ákváðu svo tíma fyrir aukaviðtöl ef þess reyndist þörf.   

Vikulega var sendur póstur til foreldra sem innihélt fréttir af helstu viðburðum í skólanum og hvað 

nemendur voru að fást við hverju sinni. Auk þess var stofnaður Facebook-hópur fyrir þá sem tengdust 

unglingadeildinni þar sem komu fram ýmsar tilkynningar.   
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Einnig var sendur heim sér póstur um mætingu og var það í umsjá umsjónakennara hvers hóps. 

Umsjónarkennarar héldu utan um sinn nemendahóp og höfðu samband við foreldra um námið, hegðun og 

líðan ef þörf var á.  

Í Naustaskóla er lögð gríðarlega áhersla á samskipti við foreldra og forráðarmenn. Foreldrar eru ætíð 

velkomnir í kennslu og vinnustund og hafa gott aðgengi að öllum fagkennurum nemenda. 

 

Skólaferðalag 10. bekkjar 

Að hausti byrjuðu nemendur 10. bekkjar að undirbúa fjáröflun fyrir skólaferðalag í samráði við Andra Snæ, 

Magnús Jón og foreldra.  

Skipulag ferðalagsins var eftirfarandi:  

 

Þriðjudagurinn 26.maí. 

Nemendur gista í skólanum á eigin ábyrgð með foreldrum á vakt. 

 

Miðvikudagur 27. maí 

8:00 Lagt af stað frá Naustaskóla með rútu og ekið í Skagafjörð 

09:30 Rafting 

12:00 Pizza á Bakkflöt 

15.30 Loftbolti 

18:00 Klettaklifur 

19.30  Kvöldmatur - Lamb og með því 

Kvöld - Kvöldvaka með Andra og Magga 

 

Fimmtudagur 28. maí 

9:00 Morgunmatur 

10:00 Hestbak 

12:30 Súpa og brauð á bakkaflöt 

14:00 Paintball 

16:15 Sund í Sundlauginni á Hofsós 

19:15 Kvöldmatur - Kjúlli og franskar 

Kvöld - Kósý Spil, leikir o.fl. 

 

Föstudagur 29. maí 

9:00 Morgunmatur 
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10:30 Siglufjörður í Andra leiki 

12:00 Pizzahlaðborð 

13:30 Hauganes - Hvalaskoðun og sjóstöng 

15:30 Heitir pottar og sjóbað á Hauganesi. 

17:00 Heimleið 

 

Ferðin gekk frábærlega og eiga nemendur hrós skilið fyrir að hafa staðið sig vel í ferðinni. Engin vandamál 

komu upp í ferðinni. Ferðin var vegleg og vel skipulögð og var mikil ánægja meðal nemenda. Andri Snær 

og Magnús Jón leggja mikið upp úr því að fá góð verð fyrir alla viðburðina. Það kom sér sérstaklega vel í 

ár þar sem hópurinn var óvenju stór. 

Andri Snær sá að mestu um fjáröflun í samstarfi við foreldra á meðan Magnús Jón kom inn og 

aðstoðaði við böll, viðburði, skipulag. 

 

Fjáröflun: Nemendur söfnuðu rétt undir 2 milljónum fyrir ferðalaginu. Skólastjóri sá um fjármálin. 

Fjáröflun var fjölbreytt, til dæmis böll, sala á skólapeysum, bolum, símaskrá, kökulottó, gangbrautagæsla, 

pizzalottó. Nemendur misstu af kaffisölunni vegna árshátíðar og munaði þó nokkuð um þá tölu. Foreldrar 

voru virkari í þessum hóp en síðustu ár. Betur má ef duga skal og munu Andri og Magnús áfram vinna í því 

að fá foreldra til að spila stærra hlutverk. Það er mikilvægt að funda strax að hausti til þess að skipuleggja 

fjáraflanir og mikilvægt er að gera foreldra ábyrga fyrir fjáröfluninni, skipulagi og framkvæmd. Eins er 

mikilvægt að nemendur séu virkir í fjáröfluninni og að allir taki þátt. Það voru tveir nemendur sem ekki 

fóru með í ferðina og það er eitthvað sem við viljum ekki að gerist aftur. Þetta er ferð sem einfaldlega allir 

eiga að taka þátt í. 

 

Nemendur 

Eineltismál og agamál 

Alla jafna má segja að það ríki nokkuð góður andi meðal nemenda og starfsfólks í unglingadeild. 

Nemendahópurinn sem kom í 8. bekk í vor var fyrst um sinn krefjandi, þau voru lengi að ná þeim reglum 

sem gilda á unglingastiginu og þá helst varðandi símanotkun og átta sig á að tölvan sé tæki til náms en ekki 

til leiks. Bekkurinn var hávaðasamur, lítið var um vinnufrið og þurfti stundum að veita nemendum tiltal. 

Þegar leið á skólaárið fór allt að leika í lyndi og mátti oft sjá góðan vinnufrið og öfluga samvinnu hjá 

nemendum. Þó þarf að þjálfa nemendur enn frekar í að vinna saman, með hverjum sem er og nýta 

styrkleika hvers annars í hópavinnu. Þetta hefur verið rætt og hvernig best sé að þjálfa hópavinnu, til dæmis 

með því að númera/draga í hópa. Unnið var með einstaka nemendur í að efla félagsfærni þeirra og 

samskipti við aðra. Aðeins bar á samskiptavanda hjá stelpuhópnum í 9.bekk en tekið var á því máli innan 
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teymisins. Einnig bar á samskiptavanda hjá nemendum í 8.bekk, einnig var tekið á því innan teymisins og 

ríkti ró meðal nemandanna á lokadögunum. Þau mál sem þurftu frekari úrvinnslu yfir veturinn voru send til 

skólaþjónustunnar eða skólahjúkrunarfræðingsins og viðeigandi úrræði fundin þar.   

 

Námsárangur 

Námsárangur nemenda er alla jafna nokkuð góður, flestir nemendur ná þeim markmiðum sem unnið er að 

hverju sinni í hverju fagi eða eru á góðri leið með að ná þeim. Það þarf að huga vel að þeim nemendum 

sem ekki ná markmiðum sínum og finna leiðir fyrir þá til að ná betri árangri og tryggja að þeir séu að vinna 

með námsefni og námsmarkmið við hæfi. Þar er gott að hafa aðgang að stoðkennara og hafa hann með í 

ráðum og jafnvel að hann taki þátt í kennslu þeirra. Til dæmis með því að taka út litla hópa sem þurfa á 

meiri kennslu tilteknu viðfangsefni. Nemendur 10. bekkjar útskrifuðust með nokkuð góðum árangri nú í 

vor og var það mat kennara að námsmatið endurspegli vel stöðu nemenda. 

 

Ástundun 

Ástundun nemenda er skráð inn á Mentor. Þar er hægt að skrá eftirfarandi ástundun: Seint, veikindi, leyfi, 

óheimil fjarvist, vinnur ekki, án gagna, brot á snjalltækjareglum, truflar, íþróttir áhorf og áætlun ólokið. 

Nemandi byrjar með ástundunareinkunnina 10 við upphaf skólaárs. Óheimil fjarvist og óstundvísi gefa 

ákveðinn fjölda punkta sem segir til um ástundunareinkunn við lok skólaárs. Stig eru gefin sem hér segir. 

Óheimil fjarvist í kennslustund gefur 4 punkta. Að mæta of seint gefur 1 punkt. Komi nemandi 20 mínútum 

of seint eða meira fær hann fjarvist fyrir kennslustundina. Ástundunareinkunn 

nemenda á unglingastigi var eftirfarandi: 

22 nemendur fengu 10 í einkunn 

7 nemendur fengu 9,5 í einkunn 

6 nemendur fengu 9,0 í einkunn 

6 nemendur fengu 8,5 í einkunn 

6 nemendur fengu 8,0 í einkunn 

8 nemendur fengu 7,5 í einkunn 

9 nemendur fengu 7,0 í einkunn 

2 nemendur fengu 6,5 í einkunn 

1 nemendur fengu 6,0 í einkunn 

3 nemendur fengu 5,5 í einkunn 

4 nemendur fengu 4,5 í einkunn 

1 nemendur fengu 4 í einkunn 

3 nemendur fengu 3,0 í einkunn 
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2 nemendur fengu 2,5 í einkunn 

2 nemendur fengu 2,0 í einkunn 

3 nemendur fengu 1,5 í einkunn 

15 nemendur fengu 1,0 í einkunn 

 

Mat og tillögur til úrbóta 

Skólinn þarf að vera með enn skýrari skilaboð, viðmið og/eða reglur um ástundun. Ástundunareinkunn þarf 

að hafa bein áhrif á námsmat nemenda til að veita nemendum meira aðhald og hvatningu að mæta í skólann 

og koma á réttum tíma o.frv. Ákveðin viðmið þarf að setja hvenær er kominn tími á að boða foreldra í 

viðtal. Foreldrar þurfa að bera ábyrgð á mætingu barna sinna og efla stundvísi þeirra. Miklu fleiri 

nemendur eru með ástundunareinkunnina 1 en var á seinasta skólaári eða alls 13 nemendur. Það er mikið 

áhyggjuefni að nemendur séu í auknu mæli að mæta illa eða seint í skólann. Skólaforðun hefur verið 

töluvert í umræðunni í samfélaginu undanfarið og má segja að við séum að sjá aukningu á henni, hjá 

einhverjum af þeim nemendum sem eru með 1 í ástundunareinkunn. Sem framtíðarsýn hafa kennarar við 

unglingadeild komið með þá hugmynd að gott væri að hafa svokallað vakningarteymi starfrækt við skóla. 

Slíkt væri einvörðungu fyrir nemendur  sem komnir eru með skólaforðun. Þetta teymi færi þá heim til 

þeirra nemenda sem glíma við þetta vandamál og aðstoða heimilin að koma þeim í skólann. 

Við teljum að mikilvægt sé að gera foreldrum grein fyrir afleiðingum þess að taka nemendur úr 

skóla í langan tíma í senn og að ekki sé hægt að ætlast til þess að kennarar geti lagt fyrir áætlanir með svo 

stuttum fyrirvara eins og hefur oft verið raunin í vetur. Það þyrfti að vera skýrari rammi utan um það 

hvernig staðið er að því að gefa nemendum frí í langan tíma í senn og gera foreldrum grein fyrir því að þau 

verði að bera ábyrgð á námi nemenda ef þeir missa langan tíma úr skólanum. Nemendur þurfa að gera plan 

(í samráði við kennara) varðandi það hvernig þeir ætla að halda sér við efnið með góðum fyrirvara áður en 

farið er í frí. Ekki er raunhæft að kennarar geti verið tilbúnir með námsefni fyrir nemendur örfáum dögum 

áður en farið er í frí, eða sitji með nemendum þegar fríi er lokið til að hjálpa þeim að ná upp efninu.  

  

Samstarf í teyminu 

Samstarfið gekk vel í heild sinni þetta skólaárið. Í teyminu voru: Andri Snær, Ása Katrín, Björn Benedikt, 

Íris Berglind, Katrín Ágústa, Magnús Jón, Guðrún Valdís, Ingunn Heiðdís, Kolbrún og Sigurlaug kom í vor 

úr fæðingarorlofi. Einnig kom Herdís Ívarsdóttir sterk inn í teymið vegna og orlofs starfsmanna. Samstarfið 

gekk mjög vel og vel tókst að nýta ólíka styrkleika hvers og eins í teyminu. Hver og einn kennari hafði 

yfirumsjón með hverri námsgrein. Í svokölluðu þema unnu kennarar saman að kennslu og oft þvert á 

námsgreinar.  
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Mat á skólastarfinu í heild – umbótatillögur 

- Foreldrafundur með 10. bekk að hausti varðandi fjáröflun fyrir skólaferðalag og vinna við 

kaffihlaðborð á árshátíð.  

- Aukið samstarf milli teyma og þá sérstaklega íslensku, ensku- og stærðfræðikennslu. 

- Mikilvægt að íþróttakennarar beri ábyrgð á upplýsingagjöf til nemenda og forráðamanna, varðandi 

viðburði eins og til dæmis skólahreysti, fótbolta- og frjálsíþróttamót, og aðra viðburði utan 

kennslustofunnar, en að sú ábyrgð liggi ekki einungis á herðum umsjónarkennurum 

unglingastigsins. 

Commented [1]: Allir saman 
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Skýrsla list- og 

verkgreina 2019-2020 
 

Námsumhverfi/skipulag 

 
Í 4. - 5. bekk voru 84 nemendur. Fjórar list- og verkgreinasmiðjur voru kenndar þ.e. 

textílmennt, myndmennt, smíðar og heimilisfræði. Í hverjum hóp voru 9 – 11 nemendur. 

Hverjum hópi var kennt 2svar í viku, 100 mínútur í senn og kom hver hópur í 14-16 skipti í 

hverja smiðju. 

 

Í 6. - 7. bekk voru 93 nemendur. Fjórar list- og verkgreinasmiðjur voru kenndar þ.e. 

textílmennt, myndmennt, smíðar og heimilisfræði. Í hverjum hóp voru 12 – 14 nemendur. 

Hverjum hópi var kennt tvisvar í viku í 100 mínútur í senn og kom hver hópur í 14-16 skipti í 

hverja smiðju. 

 

Í 8. – 10. bekk voru 104 nemendur. Átta kennarar kenndu í smiðjum á unglingastigi. 

Nemendur á unglingastigi völdu 5 smiðjur af 8. Þau fög voru dúkrista, mósaík, heilsuréttir, 

fatalitun og þrykk, íþróttir og kynningar, Fab-lab og hópeflisleikir. Ætlunin var að hver 

nemandi færi í 5 smiðjur á skólaárinu og í 5 tíma í hverri smiðju en sökum Covid komust 

þau einungis í 4 smiðjur þar sem nemendur á unglingastigi voru í heimaskóla á því tímabili. 

 

Nemendur á unglingastigi völdu sér líka námsgreinar í vali og þau valfög sem 

undirritaðar kenndu eru hér síðar í skýrslunni. 

 

Námsgreinar 

 
Kennarar list- og verkgreinateymisins eru allir í 100% starfi og kenndu þeir að 

meðaltali 26 kennslustundir. 

 

Kennsluhættir í verkgreinum voru mjög fjölbreyttir. Einstaklingsmiðun var höfð að 

leiðarljósi þar sem sérstaða einstaklingsins innan nemendahópsins var skoðuð samhliða 

því að taka mið af því sem nemendur eiga sameiginlegt. 

 

Námsmarkmiðin voru sýnileg í list- og verkgreinastofunum. Námsmarkmið voru kynnt 

nemendum hverju sinni þannig að nemendur voru meðvitaðir um til hvers var ætlað af þeim 

í hverri smiðju fyrir sig. Verk nemenda skólans voru gerð sýnileg með 
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ýmsum hætti. Verkum nemenda var stillt upp í glerskápum inn í matsal, á veggi, í loft og í 

glugga og gerð þannig sýnileg öllum nemendum skólans og öllum þeim sem 

leggja leið sína um hann. 

 

 

 

Hönnun og smíði 

 
Nemandinn kynntist algengustu verkfærum sem notuð eru við smíðar og lærði að nota þau. 

Reynt var að efla sköpunargleði og formskyn nemandans. Nemandinn læði aðferðir til að 

forma viðfangsefni sín og fínvinna þau síðan. Farið var yfir helstu öryggisatriði og lagt upp 

með að auka öryggisvitund nemanda. Áhersla var lögð á vandvirkni í verkum og 

vinnubrögðum. 

 

4. - 5. bekkur og 6. - 7. bekkur. Eitt skylduverkefni var í öllum bekkjunum sem var 

smjörhnífur sem þau þurftu að saga út, pússa og hanna sitt eigið munstur (eða texta) á skeftið. 

Í boði var að brenna á skeftið eða lita með Poscapennum, jafnvel hvorutveggja. Mæltist þetta 

vel fyrir og litu margir fjölbreyttir smjörhnífar dagsins ljós. Að skylduverki loknu var frjálst 

val. Ég var með hugmyndalista sem ég hafði límt inn í hugmyndabækurnar þeirra. Mörg hver 

nýttu þessar hugmyndir og voru unnin 

mismunandi verkefni í vetur s.s. 

mósaík, perlumyndir, 

tálgunarverkefni, seglar, sverð, 

hnífar, bókamerki m.m. Sumir 

nemendur fengu hugmyndir og þurftu 

þeir að taka verkefnið í ferli, frá skissu - 

að vinnuteikningu og útfærslu. 

Nemendur voru 

misáhugasamir og vinnusamir eins og 

gengur og gerist en allir gerðu 

smjörhníf.
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Textílmennt 

 
Nemandinn kynnist algengustu verkfærum sem notuð eru í textílmennt, hvað þau heita og 

hvernig eigi að ganga um þau. Hugmyndavinna og sköpun er mikilvægur þáttur í 

textílmennt þar sem nemandinn útfærir sitt verkefni eftir sínu höfði og áhugasviði. 

Sjálfstæði, hjálpsemi og vönduð vinnubrögð eru mikilvægir þættir í textílstofunni. 

 

4. - 5. bekkur 

 
Í nýju aðalnámsskránni kemur fram að nemandi eigi að geta sett textílvinnu og textílverk í 

samhengi við sögu, samfélag og listir. Prjónaskapur tilheyrir sögu Íslendinga eins langt og 

menn muna. Nemendur lærðu því að fitja upp, prjóna garðaprjón og fella af og ganga frá 

verkefninu sínu og úr urðu boltar, kisur, slöngur, uglur, hundar og bangasar. Gekk þetta alveg 

ágætlega vel fyrir sig og nemendur náðu almennt góðri færni við að prjóna og höfðu gaman af 

þegar þeir voru búnir að ná færninni. 

 

6. - 7. bekkur 

 
Nemendur í 6. bekk hönnuðu og bjuggu til púða. 

Skissu og hugmyndavinna fór fram í 

hugmyndabókum nemenda, nemendur nýttu sér netið 

og aðrar bjargir við vinnuna. 

Bútasaumur, þrykk og ýmsar aðferðir voru nýttar við 

vinnuna og sérstaklega gaman að sjá þann mikla 

fjölbreytileika og hugmyndaflug sem 

nemendur búa yfir sem leiddi af sér frumleg og flott 

verkefni nemenda. Þegar nemendur voru búnir 

með púðana síðan voru nokkur verkefni sem þeir gátu 

valið sér sem aukaverkefni eins og 

svefngríma, hakýsakk bolti, slaufa eða burðarpoki. 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

75 

 

Nemendur í 7. bekk hönnuðu svuntu eða náttbuxur og saumuðu. Nemendur fengu snið og 

lærðu að sníða eftir því. Sauma saman tvö efni, strauja, þræða saumavélina, stinga öðru efni 

ofaná hitt og falda efni. Þetta verkefni er mjög stórt og viðamikið en náðu þó flestir að vinna 

einhver aukaverkefni líka eins og svefngrímur, bolta, scrunchies, hitapoka og margnota 

innkaupapoka. 

 

Myndmennt 

 
Nemendur fengu tækifæri til að vinna fjölbreytt verkefni út frá gefnum markmiðum, að vinna 

með ímyndunaraflið og raunveruleikann í allskonar efni með fjölbreyttum aðferðum. Áhersla 

var lögð á samvinnu, samkennd og nærgætni. 

 

 

4.- 5. bekkur 

Markmið sem lögð voru til grundvallar voru 12 litahringurinn og andstæðu litirnir, ásamt 

teikningu og myndbyggingu. Reynt var að tengja sum verkefni við þemu hverju sinni hjá 

árganginum. Hóparnir voru mjög mismunandi. Þeir voru kynjaskiptir og var mismunandi á 

hvað áherslan var mest hverju sinni. Mikill tími vetrarins fór að undirbúa sýninguna Sköpun 

bernskunnar sem var sett upp í byrjun mars. Og tók stór hluti nemenda þátt í henni. Síðasti 

smiðjuhópurinn fékk eingöngu 6 kennslustundir vegna covid 19 og var tekið tillit til þess í 

allri vinnu með færri markmiðum og færri verkefnum. 
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6. - 7. bekkur 

Fjarvídd var kynnt, sjónhæðarlína, hvarfpunktur og mismunandi sjónarhorn. Unnið var með 

stærðir og hlutföll og lögð var áherslu á hlutföll mannsandlits. Teiknað eftir fyrirmyndum 

og uppstillingum. Markmið var að þekkja mismunandi áhrif lita og beitingu lita til að fá 

ýmsa litatóna. Kynntumst ólíkum efnivið. Stuðlað var að þróun skapandi hugsunar og 

ímyndunarafls og kynntar margvíslegar aðferðir og efniviður sem og hugtök og heiti. Stór 

hluti nemenda vann verk á sýningu í Listasafninu, Sköpun bernskunnar. Síðasti 

smiðjuhópurinn fékk eingöngu 6 kennslustundir vegna covid 19 og eðlilega voru færri 

markmið undir og þ.a.l færri verkefni. Hóparnir voru í það heila mjög meðfærilegir og 

skemmtilega ólíkir. Einn hópur í 6.-7. b. vann að verkefni tengt Réttindum barna. Verkin 

áttu að fara á sýningu í apríl í Hofi á Barnamenningarhátíð en vegna Covid 19 var því 

seinkað fyrst fram í maí, síðan fram í ágúst en nú er óvíst hvenær þessi sýning verður. 

Giljaskóli, Naustaskóli og Grenivíkurskóli fengu styrk fyrir þessu verkefni sem er unnið í 

samvinnu við Akureyrarakademíuna og Hof. 
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Sköpun bernskunnar 

Nokkrir nemendur úr 4.-10. bekk unnu verk á sýningu í Listasafni Akureyrar sem nefnist 

Sköpun bernskunnar. Yfirskrift sýningarinnar var skjól, híbýli, hús með áherslu á 

hamfarahlýnun af mannavöldum. Það var reglulega gaman að tengja þetta verkefni inn í 

vinnu barnanna og var afraksturinn vel heppnaður. 

 

Heimilisfræði 

 
Nemendum er kennt að matreiða fjölbreyttan hversdagsmat og baka úr mismunandi 

hráefnum hverju sinni. Kennslan er bæði bókleg og verkleg, þar sem fjölbreyttir þættir eru 

tengdir saman eins og matreiðsla, bakstur, hreinlæti og þrif, næringarfræði, samvinna og 

flokkun. Í 80 mín kennslustundunum er verkleg kennsla en í 100 mín kennslustundunum þá 

skiptast í hún í bóklegan og síðan verklegan hluta. 

 

4. - 5. bekkur 

 
Markmiðin sem lagt var upp með er að nemendur æfi sig að vinna sjálfstætt eftir einföldum 

uppskriftum, geti unnið í hóp og sýnt tillitssemi, hjálpsemi og vinnusemi. Læri að nota og 

þekkja mælieiningar eins og dl, mæliskeiðar og helstu áhöld sem nota þarf við matreiðslu 

og bakstur. Tileinki sér og fræðist um mikilvægi hreinlætis við matargerð og geri sér grein 

fyrir helstu slysahættum í eldhúsi. Nemendur þekki 
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heiti næringarefnanna og hlutverk þeirra. Læri um mikilvægi vatns fyrir líkamann og læri að 

greina á milli góðs og lélegs fæðuvals. Kynnist því hvað er mengun og 

moltugerð. 

 
6. - 7. bekkur 

 
Markmiðin sem lagt var upp með er að nemendur æfi sig að vinna sjálfstætt eftir 

uppskriftum. Temji sér sjálfstæði og frumkvæði og geti unnið í samvinnu við aðra. 

Geri sér grein fyrir mikilvægi persónulegs hreinlætis og mikilvægi hreinlætis við 

meðferð matvæla. Læri að nota og þekkja helstu rafmagnstæki, eldhúsáhöld og 

mælieiningar. Læri að breyta gr í dl og öfugt og þjálfist í að stækka og minnka 

uppskriftir. Geri sér grein fyrir samhengi heilsu og lífstíls, þekki æskilega 

samsetningu fæðunnar, mikilvægi reglulegra máltíða og hlutverk næringarefnanna og hvar 

þau er að finna. 

 

Smiðjurúlla í 8. – 10. bekk 

 
Átta kennarar kenndu í smiðjum á unglingastigi. Nemendur á unglingastigi völdu 5 

smiðjur af 7 en sökum Covid 19 urður smiðjurnar bara 4 hjá hverjum nemanda. 

 
● Dúkrista (Halla) 

● Mósaík (Anna Kristín) 

● Heilsa og lífsstíll (Alda) 

● Fatalitun og þrykk (Valdís) 

● Íþróttir og kynningar (Heimir og Sigmundur) 

● Fab-lab (Dögg og síðar Atli Steinn) 

● Leikir og stuð (Guðrún Huld) 
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Dúkrista 

 
Markmið var að kynna hinar ýmsu grafíkaðferðir með áherslu á dúkristu. Nemendur 

útfærðu mynd á þar til gerðan dúk sem þau síðan skáru út í. Þau máluðu yfir og þrykktu, 

margar útgáfur af sömu myndinni. Þetta tókst yfirleitt mjög vel. Hluti eins hópsins sendi 

sínar myndir á Sköpun bernskunnar. Síðasti hópurinn nr. 4 fékk aðeins að fikta í leir í lokin 

og var það mjög huggulegt. 

 

 

 

 

 

F ab Lab 

 

F yrir áramót.(Fabrication Laboratory) er stafræn smiðja með tækjum og tólum til að b úa til 

nánast hvað sem er. Markmið með Fab Lab smiðjunni var að gefa 

e instaklingum tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndum sínum í f 

ramkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar 

t ækni. Farið var upp í VMA í kynningartíma og svo unnið í Naustaskóla þar til aftur v ar 

farið í VMA og hlutur var búin til sem hannaður var. Eftir áramót tók Atli Steinn 

v ið og var þá meiri áhersla lögð á raungreinar þar sem fléttuðust saman umræður og v erkleg 

kennsla. Nemendur voru kynntir fyrir eðlisfræðilegum þáttum, skoðuðu 

m yndbönd af ýmsum toga, ræddu loftslagsbreytingar og gerðu tilraunir. Gömul 
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r afleikföng með hljóði og mótor voru tekin í sundur og tengd saman á nýjan hátt. 

U nnið var með rafmótora og smíðaðir litlir rafbílar. 

 

L eikir & stuð 

 

Í smiðjunni var haft að leiðarljósi að vinna saman sem lið og hafa gaman. Annað h vort 

sem eitt lið og allir hjálpast að eða liðakeppni. Í fyrsta tímanum var farið í 

m ennskaflækju þar sem nemendur unnu saman að leysa hana. Prófað var að setjast 

n iður og standa upp 2 og 2 saman með hendur kræktar bak við bak og gékk það 

m jög vel hjá nemendum. Tímarnir voru til skiptis á efri hæð íþrótthússins eða niðri í 

s al er íþróttasmiðja var út úr húsi. 

 

L eikir sem farið var í í tímum eru: 

· Risa milla 

· Höfuð, axlir, hné, grípa 

· Þræða húllahring í gegnum alla á tíma eða í gegnum liðakeppni 

· Flippa keilum 

· Veiða bolta 

· Hitta kúlum í glös 

· Skófluhlaup 

· Húllakeppni 

· Blak 

· Minute to win it 

· Körfubolta hittni 

· Körfubolta lúdó 

· Körfubolti 

· Badminton 

· Skotbolti 

· Fílafótbolti 

· Borðtennis 
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N emendur voru að mestu leyti mjög duglegir og jákvæðir með tímann og þátttaka 

g óð. 

 
Mósaik 

 
Nemendur fengu innlögn í upphafi hverrar smiðju, rætt var um hvað var mikilvægt til að vel 

tækist til. Lagt var upp með að nemendur hönnuðu sitt eigið munstur á krossviðarplötu sem 

þau fengu í hendur. Margir nýttu sér tölvuna til að ná sér í 

munstur eða mynd, aðrir voru nú ekki að dedúa við það heldur límdu glerið beint á plötuna 

með mjög misjöfnum árangri. Settur var rammi utan um verkið. Mörg virkilega falleg 

verkefni litu dagsins ljós og var mjög sjáanlegt á verkefnunum hverjir lögðu sig virkilega 

fram. Það voru nú ekki allir sem völdu þessa smiðju, voru bara settir þarna, vakti það ekki 

mikla lukku. Smiðjurnar gengu vel og er ég sátt við veturinn. 

 

Fatalitun og þrykk 

 
Nemendur fengu að kynnast mismunandi aðferðum við að þrykkja á efni. 

Unnið var með stensla, málningarlímband, freezerpappír, textílblocker og 

thermovél. Nemendur fengu siðan að gera sér bol þar sem unnið var með tie 

dye aðferðum og úr urðu fallegar flíkur sem nemendur voru í skýjunum 

með. 

 

Heilsa og lífstíll 

 
Markmiðið var að kenna nemendum hollari kost í sambandi við bakstur og eldamennsku þar 

sem hráefnið var í hollari kantinum. Þar sem þeim var kennt hvað væri hægt að nota í staðinn 

fyrir t.d hvítt hveiti og sykur. Notast var t.d við spelt, heilhveiti, fræ og önnur sætuefni en 

sykur. Þau gerðu hrökkbrauð, hráköku, kotasælubollur, spínatböku og kjúklingasalat. 

Nemendur voru jákvæðir fyrir þessari smiðju og höfðu sumir valið hana 2 sinnum. 
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Íþróttir og kynningar 

 
Þessar smiðjur voru settar upp til að nemendurnir fengu góða hreyfingu og skemmtu sér í 

leiðinni, einnig var þetta líka til að kynna þeim aðeins fyrir World Class og TFW og segja 

þeim að þau geti nýtt sér þessa staði til líkamsræktar. 

 

Við fórum með þau í spinning í World Class þar sem Heimir tók þau í smátíma og einnig 

að kenna þeim hvernig á að umgangast hjólin. Einnig fórum við með þau í TFW 

(Training For Warriors) í KA heimilið og Heimir fór með nemendurna í smá 

hurricane tíma, þar sem þau voru 2 og 2 saman og annar vann á meðan hinn hvíldi. Síðan 

fórum við með þau í Fimleikasalinn í Giljaskóla og þar létum við fimleikakrakkana sem voru 

í tímanum sjá um upphitun og svo fengu nemendurnir að leika sér undir eftirliti. Þetta var 

alltaf síðasti tíminn og var þeim aðeins leyft að leika sér. 

 

Af þeim tímum sem við vorum inni, þá var annar tíminn spaðatími þar sem við fórum í 

badminton og borðtennis en hinn var bandý og skotbolti. Þar var aðalatriðið að nemendurnir 

fengu góða hreyfingu og skemmtu sér í leiðinni. 

 

Þetta var nokkuð vinsæl smiðja og vorum við að taka fleiri nemendur en í hinum smiðjunum af 

því að við vorum tveir en þetta gekk alveg rosalega vel og sé ég alveg fram á að þessi smiðja 

geti verið aftur. 

 

Val í 8. - 10. bekk 

 
Val - Fatalitun og þrykk (Valdís Rut Jósavinsdóttir) 

 
Fatalitun og þrykk er kennt á vorönn 2020. 

Nemendur í fatalitun og þrykki fá að kynnast 

fjölbreyttum aðferðum sem tengjast bæði fatalitun og 

þrykki. Gerðar eru alls konar prufur ásamt stórum og 

vönduðum verkefnum eins og tie dye bol og töskur. 

mikið er lagt upp úr sköpun og 
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hönnunarferli nemenda og þeir hvattir til að fara sína eigin leiðir án þess að fara í næstu tölvu 

og finna hugmyndir þaðan. Mikil áhersla er lögð á að nemendur temji sér vönduð vinnubrögð 

og gangi vel um eigur skólans. 

 

Val - Fatasaumur (Valdís Rut Jósavinsdóttir) 

 
Fatasaumur er kenndur á haustönn 2019. Nemendur í fatasaum fá í samráði við kennara að 

velja sér verkefni eftir því hvar nemandinn er staddur í textílnámi sínu. Nemendur geta t.d. 

saumað og hannað föt á sjálfan sig, föt á lítil börn eða töskur og veski svo eitthvað sé nefnt. 

Mikil áhersla er lögð á að nemendur temji sér vönduð vinnubrögð og nákvæmni. 

 
Val - Hugleiðsla og slökun (Valdís Rut Jósavinsdóttir) 

 
Hugleiðsla og slökun er kennd bæði fyrir og eftir áramót þetta skólaárið og er kennt við 

skólann í vali í fyrsta skipti. Nemendur fá að kynnast nokkrum aðferðum í hugleiðslu og 

hvernig þau geti notað hana í eigin lífi til að bæta sín lífsgæði. Einnig eru kenndar nokkrar 

aðferðir við slökun og rætt um streituvalda og hvernig við getum minnkað álagið á okkur. 

Öndunaræfingar eru teknar fyrir og sýnt fram á hvað þær geta haft mikil áhrif á okkar 

vellíðan. Talað er um neikvæðar og jákvæðar hugsanir og hvað við getum gert til að flokka 

þær niður. Við tölum mikið um sjálfstraust, 

jákvæðan og neikvæðan leiðtoga, vínáttu og drauma. 

 

Val - Myndmennt (Halla Jóhannesdóttir) 

 

15 nemendur voru í myndmenntavali fyrir áramót. Í gegnum tíðina hafa þeir valið 

myndmennt sem hafa gaman af því að teikna eða mála og vinna skapandi verkefni. Í þessum 

hóp voru flestir þar en það gætti ófrumkvæðis í hópnum. Kennari reyndi eftir bestu getu að 

efla frumkvæði og koma til móts við þær fáu hugmyndir sem komu frá nemendum. Þetta 

kom svo allt er líða tók á veturinn. Í seinni hópnum eftir áramót voru 13 nemendur og margir 

að koma aftur og voru þeir þá alveg komnir í gírinn og 

langsflestir farnir að vinna sitt á sínum forsendum. Kennari kappkostaði við það að koma til 

móts við hvern nemanda og reyndi eftir fremsta megni að efla frumkvæði og 
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þor. Mikilvægt er að geta boðið upp á margskonar efnivið og hafa verkefni fjölbreytt í stíl 

við nemendaflóruna. 

 

Það væri gaman ef Naustaskóli ætlar að halda í við aðra grunnskóla í tæknimálum að fá 

fleiri tölvur eða ipadar inn á svæði list og verkgreina. Nú eru skjávarpar að 

renna sitt skeið og hver skólinn á fætur öðrum að fá skjái inn á kennslusvæði sem hægt er að 

tengja við Ipad og eða apple tv. 

 

Val - Bakstur (Alda Ómarsdóttir) 

 
Helstu markmið eru að nemendur þjálfist í mismunandi bakstursaðferðum eins og að baka 

brauð, kökur, gerdeig og hrært deig. Nemendur læra að vinna sjálfstætt eftir 

mismunandi uppskriftum og að tileinka sér góð vinnubrögð og vinnustellingar. Þeir 

læra að þekkja algengustu áhöld og tæki, ásamt því að fá þjálfun í að nota mælitæki af 

ýmsum gerðum. Áhersla er lögð á að nemendur þekki helstu hreinlætiskröfur og geti sýnt 

hreinlæti í verki. Kennsluaðferðir: Hópstarf og samvinna. Nemendur vinna 3– 4 saman að 

ákveðnu verkefni en samvinna allra er fólgin í frágangi, þrifum og ýmsum öðrum verkefnum. 

Kennari fer yfir verkefni kennslustundar í byrjun tímans og aðstoðar síðan nemendur eftir 

þörfum. Námsefni: Ýmsar uppskriftabækur og ljósritað efni. 

 
Val - Heimilisfræði (Alda Ómarsdóttir) 

 
Helstu markmið eru að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð, auka virkni nemenda og áhuga fyrir 

matargerð. Að auki læra nemendur að sýna samábyrgð og þjálfast í að vinna með öðrum. 

Áhersla er lögð á að æfa mismunandi matreiðslu- og bakstursaðferðir. Reynt er að hafa 

námsefnið sem fjölbreyttast og að byggja ofan á þann grunn sem nemendur hafa þegar 

fengið. Leitast er við að flétta sem mest fræðilega þætti inn í verklegu tímana svo sem 

kvilla og sjúkdóma sem tengjast mataræði, helstu 

dreifingarleiðir örvera, gæði og hollustu matarins, næringu og fleira. Kennsluaðferðir: 

Hópstarf og samvinna. Nemendur vinna 3 – 4 saman að ákveðnu verkefni en samvinna allra 

er fólgin í frágangi og ýmsum öðrum verkefnum. Kennari fer yfir verkefnin í byrjun tímans 

og aðstoðar síðan nemendur eftir þörfum. Námsefni: 

Matreiðslubækur og ljósritað efni. 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

85 

 

Val - Leir og sköpun (Halla Jóhannesdóttir) 

 
Nemendur í leir og sköpun voru 6 talsins og var þetta dásamlega rólegir og notalegir tímar. 

Þarna var spjallað um allt milli himins og jarðar auk þess sem að vinna við leir er mjög 

heilandi. Kynntir voru undirstöðuþættir og grunnaðferðir leirmótunar og við 

reyndum að ná tökum á vinnubrögðum og tækni. Kennari var líka að læra um leið þar sem 

þetta var hans fyrsta leirkennslustarf. Nemendur mótuðu hina ýmsu hluti og og glerjuðu. 

Gaman og gagnlegt var að læra á leirofninn loksins. Ein besta leiðin til að þroska 

formtilfinningu er að móta form og leirinn er nærtækasta efnið til þess, örvar líka 

athyglisgáfuna sem og samhæfingu hugar og handar ofl. 

 

Val - Ljósmyndun (Anna Kristín Sverrisdóttir) 

 
Hér var leitast við að auka hæfni okkar til myndatöku, spyrja spurninga t.d. hvað erum við að 

mynda, hvers vegna og afhverju. Horft verður í myndbyggingu, hvaða þættir einkenna góða 

mynd, litir, umhverfi myndefnis. Lotan var byggð upp á vikulegum verkefnum s.s. 

byggingar, hreyfing, stillimyndir o.s.frv. Úrvinnsla fer fram í tímunum þar sem við skiptumst 

á skoðunum og jákvæðri gagnrýni. Lokaafrakstur er ferilmappa með mynd að eigin vali úr 

hverju verkefni. 

 

Veturinn gekk með ágætum og náðum við að vinna samkvæmt áætlun. Að mínu mati tóku 

nemendur framförum í vetur en þau voru misáhugasöm. Við unnum þetta þannig að þau 

sendu mér myndirnar sem þau höfðu tekið, í tölvupósti og hlóð ég þeim niður í tölvuna sem 

við svo skoðuðum við saman og völdum bestu myndirnar frá hverjum nemenda sem fóru í 

prentun. 

 

Val - Skrautskrift (Halla Jóhannesdóttir) 

 
Í skrautskrift voru 15 nemendur. Kennari renndi dálítið blint í sjóinn hafandi aldrei kennt 

þetta fag fyrr. Kom það á óvart hversu margir drengir sóttu um þ.e 8 af 15. Í upphafi kom 

það í ljós að margir hverjir gátu ekki dregið rétt til stafs og fóru margir tímar þá í grunninn 

og var gaman að fylgjast með drengjum í 8. og 9. b sitja við og æfa sig í að byrja uppi á 

stafnum og láta þá sitja á línunni. Þeir voru sáttir við þetta. 
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Seinnihlutinn fór svo meira í skrautskrift, að kynna ýmsar leturgerðir og fleira. 

Nemendur voru á mjög ólíkum stað og voru verkefni sniðin að hverjum og einum. 

 

Jákvæður agi 

 
Í list- og verkgreinum er kappkostað við að æfa samskiptahæfni, samvinnu og 

gagnkvæma virðingu. Hvatning er höfð að leiðarljósi og fjölbreytileikanum fagnað. 

Lausnahjólið sýnilegt á svæðinu og 

kynnt nemendum sérstaklega. 

Setning vikunnar kynnt og rædd, æfð og 

hengd á svæðið til áminningar. Í vetur 

var þema í skólanum sem tengdist bæði 

jákvæðum aga og 10 ára afmæli 

Naustaskóla. Nemendur og kennarar 

skólans lögðust á eitt og gerðu stóran 

íslenskan fána þar sem saumuð voru út 

orð er tengjast 

jákvæðum aga. Þetta var gríðarlega vel heppnuð vinna þar sem nemendur lærðu ný 

saumspor, lærðu merkingu orðanna og nutu samvista við alla nemendur þvert á árganga og 

fékk skólinn fánann í 10 ára afmælisgjöf. 

 

Upplýsingatækni 

 
Við nýtum okkur tölvur í okkar kennslu, í hugmyndavinnu með nemendum og sem kveikju 

að hinum ýmsu verkefnum. Prentari er inni á svæðinu okkar sem við nýtum mikið við gerð 

hina ýmsu verkefna með nemendum. 2 tölvur ófæranlegar er ekki nóg fyrir skapandi vinnu á 

tímum sem þessum. Það þurfa að koma ipadar inn á svæði 

list og verkgreina til að halda í við aðra grunnskóla í tæknimálum. Nú eru skjávarpar 

að renna sitt skeið og hver skólinn á fætur öðrum að fá skjái inn á kennslusvæði sem hægt er 

að tengja við Ipad og apple tv. Þægilegt að vinna og kynna hinar ýmsu list og verkaðferðir 

sem og listasöguna með óþrjótandi gangvirkum og skemmtilegum verkefnum á 

upplýsingaöld. 
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Árshátíð 

 
Vegna Covid-19 var engin árshátíð haldin dagana 2. - 3. apríl eins og til stóð og því engin 

árshátíð í skólanum skólaárið 2019-2020. 

 

 

 

 

 

Aðalnámskrá grunnskóla stendur að megin tilgangur list- og verkgreina sé 

að allir nemendur kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkfærni, 

sköpunarkraft, samhæfingu hugar og handar og margar ólíkar tjáningarleiðir. Í smiðjunum fá 

nemendur tækifæri til að skapa hluti í handverki, vinna með tákn, tóna og líkamann í tíma og 

rúmi og tengja þannig á milli hugmyndar, verka og hluta. Þetta eykur hæfni nemenda til að 

takast á við síbreytilegan heim á persónulegan, gagnrýninn og skapandi hátt. 

 
Námsmat 

 
Kennarar hökuðu við markmið á mentor og skrifuðu umsagnir við lok hverrar smiðju. 

Markmiðum í smiðjum frá 2.-7.b þarf að breyta þar sem markmiðin sem eru nú inni voru 

gerð með það í huga að ákveðin samfella væri í kennslu list og verkgreina. Nú tökum við á 

móti nemendum í 4. bekk sem hafa ekki endilega ekki fengið leiðsögn í þeim markmiðum 

sem eru undanfari markmiða í 4.bekk svo leggjast þarf í þá vinnu fyrir haustið auk þess sem 

það hlýtur að vera gott að ígrunda þessi markmið 

reglulega því hvorki eru þau greypt í stein né náttúrulögmál. 

 
Við höfum unnið með hugmyndabækur þar sem nemendur hafa unnið sjálfsmat og fleira en 

nú væri lag að byrja á rafrænni ferilbók í list og verkgreinum sem kallar þá á að til séu 

græjur til þess eins og í flestum öðrum skólum. Þá gætu nemendur sjálfir tekið myndir af 

þeim verkefnum sem þau velja og sagt sína skoðun og lýst aðferðum við gerð verkefnisins 

og fleira. Þetta yrði unnið í samvinnu við hvert árgangateymi. 

Þetta kallar líka á meiri og betri tækjakost inni á svæðum list og verkgreina. 
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Nemendasamtöl 

 
Ekki voru formleg nemendasamtöl á milli list- og verkgreinakennara og nemenda. En mikil 

samræða á sér stað í litum hópi eins og í list- og verkgreinum og hefur reynslan sýnt að 

óformlegt nemendasamtal á sér stað allan daginn, alla daga á milli kennara og nemanda. 

 

Teymisvinna 

 
Teymið hélt nemendafundi/trúnaðarfundi á föstudögum aðra hverja viku. Þar var farið yfir 

málefni einstakra nemenda, allt eftir þörfum. Alla hélt utan um list- og verkgreinateymið 

þetta skólaárið og erum við gríðarlega ánægð með hennar störf. Verkaskipting innan 

teymisins var breytileg, hélst í hendur við smiðjuskil. Formanna og ritarastaðan rúlluðu eftir 

smiðjuskilum. Teymið var ekki duglegt að hittast utan þessara funda en því þarf að breyta. 

Við erum dálítið sundurtættar og þurfum að passa okkur á að halda okkur betur saman. 

Gaman væri að samþætta meira og vinna meira að sameiginlegum verkefnum. 
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Þankahríð í lok skólaársins 

 
- huga þarf að tækjakosti hjá list og verkgreinakennurum. Nú er markmið að hafa 

hugmyndabækur rafrænar þá þurfa að vera tæki til staðar. Einnig fyrir kennslu og 

verkefnavinnu. Líka til að vera á pari við aðra grunnskóla. 

- auka þarf framboð af list og verkgreinum í smiðjurúllunni á unglingastigi. 

- breyta þarf markmiðum vegna breytinga á kennslufyrirkomulagi hjá 2.-3.b. 

- getum við kennarar lært á það og lagað sjálf? 

- við ætlum að koma okkur upp verkefnabanka svo afleysingakennarar geti haft 

eitthvað gáfulegt fyrir stafni með nemendum annað en “ að hafa ofan af fyrir þeim” 

- við viljum gjarnan fá þráðlausa hátalara JBL inn á svæði. 

- Á þessu skólaári fannst okkur vanta faglega sýn á myntmennt og 

textílmenntakennslu hjá 2. og 3, bekk. Þó að kennara hafi vantað vegna 

óviðráðanlega aðstæðna þá hafa ekki verið unnin markmið fyrirfram og þetta hefur 

verið alger afgangsstærð. Við erum mjög ánægð með tónlistina og dansinn en 

ósáttar við aðstöðuleysi fyrir danstímana. Hefðum mest af öllu viljað fá að kenna 

þeim áfram. 

- aðgangur að stjórnendum hefur verið til fyrirmyndar og Alla hefur staðið eins og 

klettur fyrir okkur. Við vildum samt hafa stjórnendur sýnilegri. Mættu koma oftar 

inn á svæðin. Lítið fylgst með daglegu starfi á gólfi innan kennslustofa.. 

- umgengni í sameiginlegum rýmum skólanum er ábótavant. Mikilvægt er að allir 

gangi vel um og kennarar geti komið að sínum stofum eins og þeir skildu við þær. 

- við erum ánægðar með hópastærðir í smiðjurúllunum þetta skólaárið þar sem 

hópastræðir voru frá 10 nemendum upp i 13 nemendur sem við teljum algjört hámark.



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

90 

 

Skýrsla um Þemadaga og afmælishald Naustaskóla í nóv 2019 

í afmælisnefnd voru Bobba, Harpa, Halla og Anna Kristín 

 

Þemadagar voru haldnir dagana 13.-15.nóvember 2019 

Afmæli Naustaskóla var meginþemað en Naustaskóli átti 10 ára afmæli 5.nóvember sl. 

 

Haldin var fundur með list og verkgreinakennurum, íþróttakennurum og stjórnendum þar sem 

ákveðið var að skipta skólanum niður í neðantaldar stöðvar og skipulag daganna var 

niðurneglt. 

 

Skipulagið var svona: 

Stöð 1: Handverksstöð (svæði inn í sérgreinaálmu)– Valdís, Halla, Anna, Ása, Guðrún 

Valdís, Elín, Katrín Júlía 

 

Stöð 2 Útistöð Naustasborgum - Atli, Róbert, Þórey, Andri, Þóra Ýr 
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Stöð 3: Jákvæðs aga stöð (íþróttasalur)– Aníta, Hulda Davíðs, Gréta, Sun 

Stöð 4: Kókoskúlur og fl. ( Heimilisfræði og matsalur) Alda, Herdís, Emilía, Paula 

 

Stöð 5: Íslenskustöð ( efri hæðin)- (t.d. tölvur) Katý, Silvía, Kolla, Arna Ýr, Sigríður, 

Sigga Jóna 

Stöð 6: Þrautastöð (sal skólans) - Simmi, Særún, Harpa, Íris, Björn, Stína Gísla 

 

 

Rammi fyrir dagana 13. – 15. nóvember. Allir mættu á sitt svæði klukkan 8:10 og kennarar 

merktu við. 1 stöð byrjaði kl.8:30 -10:10. Nesti og frímínútur kl. 10:10-10:40 – Skólaliðar 

sáu um gæslu úti og fóru í kaffi þegar það hentaði.Seinni stöðin hófst kl. 10:40-12:20. 

Matur var 12:25-13:00 Nemendur voru númerið 1 upp í 6 og hver stöð var númeruð. 

Nemendur í 10.bekk fylgdust með nemendum í 1.bekk. Þ.e.a.s báru ábyrgð á þeim með 

kennurum. Þau sem byrjuðu á stöð 1 fóru á stöð 2 næst. Þau sem byrjuðu á stöð 6 fóru á 

stöð 1 næst o.s.frv. Allir tóku nesti á sinni stöð og fóru þeir út sem vildu frá 1.-7.bekk. 

Stöðvar 2,4 og 6 fóru í mat klukkan 12:20 en oddatölur fóru í mat 12:40. Allt starfsfólk 
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fylgdi nemendum í mat og starfsmenn þurftu að skiptast á að fara í smá kaffitíma. 

 

Almenn ánægja var með þemadagana. Reyndar kvörtuðu sumir yfir því að stöðvarnar væru 

of langar og sérstaklega stöðin fyrir mat, þar sem oddatölustöðvar voru 20 mínútum lengri til 

að koma í veg fyrir glundroða í matsal. Aðrir voru hæstánægðir með lengd stöðvanna og 

höfðu á orði að mjög gott hefði verið að hafa þær frekar langar svo allir næðu að gera það 

sem í boði var. Við höldum að bæta hefði þurft við viðfangsefni á þeim stöðvum sem kvartað 

var yfir tímalengdinni. Ánægja var með að listi yfir nemendur hverrar stöðvar var tilbúinn 

fyrirfram og auðveldaði það yfirsýn. 

 

Afrakstur þemadagana var til sýnis á göngum skólans. 

 

Á handverksstöðinni var unnið að samvinnuverkefni í formi Íslenska fánans, flestir nemendur 

og starfsfólk lögðu þar hönd á plóg við að sauma út jákvæð orð í takt við agastefnu Jákvæðs 

aga, og náðist að ljúka fánanum fyrir afmælisveislu Naustaskóla sem var haldin 22.nóv. 

 

Miðað við hvað þemadagar gengu vel er ekkert því til fyrirstöðu að hafa þemadaga oftar 

þvert á allar námsgreinar sem á alla aldurshópa. 
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Afmælisdagur Naustaskóla haldinn hátíðlegur 10. nóv 2019 

 

 

Nemendur mættu í skólann kl 8.10 og fóru upp á svæðið sitt. 

Haldið var í afmælisskrúðgöngu í hverfinu kl 8.30. Nemendur héldu á fánum, veifum og 

skrauti sem þau höfðu útbúið á þemadögum, og fremstir í flokki voru trommusnillingarnir 

frá Farfest. Gangan gekk mjög vel, þrátt fyrir mikið myrkur. 

 

Eftir skrúðgöngu var farið á sal og tekinn smá dans. Nemendur fóru síðan á sín svæði. Þar var 

borðuð súkkulaðikaka með mjólk eða vatni. Kennarar tóku sig til og bökuðu 

súkkulaðikökurnar heima. Kósístund á svæðum. Misjafnt hvað var brallað en mikil ró og 

gleði einkenndi svæðin. Foreldrafélagið fjárfesti í pizzu frá Greifanum í hádegismat handa 

lýðnum sem reyndust vera töluvert umfram eftirspurn, einnig var boðið upp á safa. Eftir mat 

var trallað á sal með ‘Ívari Helga og Farfest til kl. 13.00 

 

Milli kl. 15 og 17 var skólinn opinn fyrir bæjarstjórann og aðra gesti og gangandi. Nemendur 

voru búnir að undirbúa skemmtiatriði í formi dans og hljóðfæraleiks með Bobbu og vakti það 

mikla ánægju og lukku. Nemendur 10.bekkjar steiktu vöfflur og seldu til fjáröflunar. Kennarar 

og starfsfólk skólans var til staðar til skrafs og ráðagerða. Eru ekki til neinar myndir frá því? 

 

Hér má svo líta fánann í allri sinni dýrð: 

 

 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

94 

 

Í skrúðgöngunni hefði verið gaman ef við höfðum haft eitthvað ljós eða eitthvað til að lýsa 

með og trommarar hefðu líka máské mátt dreifa sér um gönguna í stað þess að vera allir 

fremst. 
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Covid-19 
 

 
Alda var sett inn í 1.bekk með Elínu. Það gekk mjög vel og samstarfið okkar á milli var mjög 

gott. Þetta var mjög gaman og lærdómríkt að fá þetta tækifæri að kenna í 1. bekk og fá smá 

innsýn í það sem þau eru að gera. Gaman var  að kynnast börnunum þar sem að 1.bekkur er 

ekki í heimilisfræði. Starfið með börnunum gekk vel og vorum við inná frístundarsvæðinu 

með okkar hóp. Stundaskráin var frekar svipuð alla dagana til þess að veita nemendunum 

meira öryggi og var blandað inn í það vettfangsferðir og útivera. Þetta voru skrítnir tímar en 

mjög notalegir þar sem að börnin voru í minni hóp og nándin því meiri milli nemenda og 

kennara. 

 

Anna Kristín var í forföllum og fór inn í nokkra bekki í kennslu. Tók líka þátt í þrifum á 

skólanum, geymslum m.m. 

 

Halla var sett inn í 3ja bekk með Sylvíu. Það gekk vel og var lærdómsríkt og skemmtilegt 

líka. Þar er stórt teymi og fjör á vinnuherberginu. Nemendur voru allt frá 3-13 á tímabilinu 

og voru þau meira og minna í hringekjum. Þau fengu að vinna talsvert í myndmennt og var 

virkilega gaman að tengjast þessum hóp. Við héldum okkur inn á svæði, fengum matinn 

þangað sem var mjög notalegt, fórum við og við í íþróttahúsið og í vettvangsverðir. 

 

Valdís á Covid tímum 
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16. - 20. mars - Forföll í 7. bekk og 5. bekk. 

 

 
23. - 27. mars - Gengið frá og lagað til í náttúrufræðistofunni svo að nemendur gætu verið þar inni með 

2 metra millibili. 

 

Lagað til í búningageymslu, þar sem umgengni hefur verið ábótavant í vetur. Sama skipulagi haldið og 

gert var fyrir tveimur árum. Mynd og texta við hurð bætt við til að reyna að hjálpa starfsfólki að ganga 

betur um geymsluna okkar. Gríðarlega 

mikilvægt er að nemendur séu ekki einir í búningageymslunni án eftirlits. 
 

 

 
Geymsla á verkgreinagangi sem var full af alls konar dóti var hreinsuð. Margt fór á haugana, annað í 

Hjálpræðisherinn og restin á staði í skólanum sem hægt var að nota þá á. Þessi geymsla var teiknuð 

sem málingarherbergi fyrir 

 

myndmennta/textílstofu og verður sett í notkun í haust með þá hugsun að leiðarljósi. 

 

 
30. - 3. apríl - Endurskipulagt og lagað til í heimilisfræðistofu. Mikil þörf er á því að stjórnendur og 

starfsfólk skólans noti ekki heimilisfræðistofuna sem geymslu og fleygi þangað inn dóti sem það veit 

ekki hvað það á að gera við. Heimilisfræðistofan líkt og aðrar verkgreinastofur skólans er mjög lítil og 

rúmar ekki að þangað sé hent 

inn dóti og drasli. Heimilisfræðistofan er kennslusvæði, en þar sem oft þarf að nota 

hana við hin ýmsu verkefni innan skólans þá er brýnt að ganga frá eins og þegar 

maður kom að henni. Einnig tel ég að þegar salurinn í skólanum er leigður út þá eigi ekki leyfa aðgang 
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að stofunni heldur bara stóra eldhúsinu okkar. 

 

6. - 10. apríl - Tæknirými hjá tónmenntastofu tekið í gegn - mikið af rusli og drasli sem fór á haugana. 

Mynd og texti sett við hurðina sem er lýsandi hvernig rýmið á að líta út og hvernig beri að ganga um 

það. Mikilvægt er að skúra a.m.k. einu sinni í 

mánuði - líklegt er að gólfið hafi verið skúrað í fyrsta skipti við þess tiltekt. 

 

 
Einn pogo völlur málaður á skólalóðina. 

 

 
14.- 17. apríl - Tæknirými við hliðina á heimilisfræðistofu rýmt og þrifið. Mikilvægt er að þetta rými sé 

ekki notað sem geymsla þar sem inni í henni er mikið af mælum og tækjum sem þarf að ná til með góðu 

móti. Upp kom sú hugmynd hjá íþróttakennara að hægt væri að stinga þarna inn 5 - 6 hjólum starfsmanna 

og hvetja þar af leiðandi starfsfólk til að koma hjólandi til vinnu sinnar sér og skólanum til góða. Mynd 

og texti á vegg til að auðvelda starfsmönnum umgengni um geymsluna. Geymsla skúruð í 

lokinn og þarf að skúra þarna inni einu sinni í mánuði að lágmarki. 

 

 
Tveir pogo vellir málaðir á skólalóðina. 

 

 
20. - 24. apríl - Geymsla og skrifstofa húsvarðar inni í unglingadeild tekin í nefið og skipulögð. Mjög 

viðamikið verkefni sem tók alla vikuna og meira en það. 

 

27. - 1. maí - Tæknirými á svæði 4. - 5. bekkjar tekið og hreinsað. Myndir og texti sett hjá hurð til að 

freista þess að gengið verði vel um rýmið. Jólaskraut skólans geymt þarna inni í hillum ásamt búningum 

og leikmunum fyrir helgileikinn. Skúra þarf gólfið þarna inni reglulega. 

 

Á Covid tímabílinu var tekið til hendinni inni í stjórnunarálmu. Kvöld, helgar og rauðir dagar voru nýttir 

í þetta verkefni - gott verkefni til að vinna í ró og næði. Útkoman var 

góð - hlýlegri fundarherbergi og fallegri kaffistofa. Mikilvægt er að ræða umgengni starfsfólks á 

þessum stöðum, því að henni er ábótavant. 
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Skýrsla íþróttateymis 

veturinn 2019-2020 

 

Námsumhverfi/skipulag 

Kennsluáætlanir voru settar upp að hausti fyrir íþróttir og sund. Þar kom fram áætlun vikunnar, áhersluatriði 

hvers tíma og hvenær eigi að meta nemendur. Sér skipulag er sett upp fyrir íþróttir og sund. Þessi áætlun 

gekk vel fram að 13. mars þegar við tóku fordæmalausir tímar í anda Covid faraldursins.  

Íþróttir 

Íþróttir voru kenndar í árgangahópum í okkar frábæra íþróttahúsi í Naustaskóla.  

Nemendafjöldi var á bilinu 30-52 og sáu 2 íþróttakennarar af þeim 3 sem starfa við skólann um alla tíma. 

Hver hópur fékk tvo 40 mínútna íþróttatíma á viku. Við nýttum okkur útisvæði skólans, Kjarnaskóg, 

Hamarkotstún og Naustaborgir í september og maí og fengum í ár frábært veður til útivistar bæði að hausti 

og vori. Á vordögum fengum við líka tækifæri til að fara á kynningu hjá GA á golfvellinum. Þangað hjóluðum 

við með alla nemendur og með þau yngstu í góðri samvinnu við umsjónarkennara þeirra.  

Við brydduðum upp á nýjung á vordögum og vorum með 3 íþróttatíma þar sem við tókum fyrir hjólaþrautir 

og fórum yfir meðhöndlun hjóla. Þá skiptum við bekknum upp í 3 hópa þar sem einn hópur fór í hjólaæfingar 

allan íþróttatímann meðan 2/3 hluti var í leikjum á skólalóðinni. Þetta voru frábærir tímar bæði á skólalóðinni 

og að fara með litla hópa í hjólaleiðangra. Skipulag sem við höldum að við ættum að nýta okkur frekar, hvort 

sem um hjólatúr eða önnur verkefni er að ræða. 

 

Í vetur samanstóð 7. bekkur af 51 nemanda og það er of stór hópur inn í okkar frábæra íþróttasal ef ná á að 

virkja alla nemendur til hreyfingar, halda uppi kennslu, halda utan um hópinn og gefa börnunum rými. Það 

er ekki hægt að bera saman uppbrot þar sem farið er inn í sal með jafnvel stærri hópa í ákveðinn leik eða 

gleði og almennan íþróttatíma með sama fjölda. Það þarf að gæta að heildarfjölda nemenda í  íþróttasalnum 

í hvert sinn svo íþróttakennsla náist með góðum hætti. 50 nemendur inn í okkar sal er alltof stór hópur og því 

teljum við betra fyrir alla að þannig árgangi sé skipt í tvo íþróttahópa þar sem einn kennari sjái um hvorn hóp 

í tveimur tímum. Við erum einnig sammála um að 40 nemendur á unglingastigi eru of margir inn í salinn í 

einu í íþróttatíma og væri heppilegra að skipta í tvo hópa þar sem einn kennari sæi um hvorn hóp fyrir sig. 

Það hefur líka sýnt sig að það er fleiri árekstrar inni í búningsklefunum þegar þessir stóru hópar eru að mæta. 

Hvað varðar búningsklefana þá hefur tekist með yngstu hópana að bíða í röð inni í klefa eftir að tíminn hefjist 

og ró er á ganginum og þau ekki að trufla þá kennslu sem enn er í gangi inni í sal. Eldri nemendur hafa ekki 

náð að tileinka sér þetta og mikil læti á ganginum fyrir þeirra tíma og þau jafnvel eitt af öðru að opna inn í 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

99 

 

sal og trufla. Þessu langar okkur að breyta og ná þessari ró upp í eldri bekkina líka. Þurfum að gera það í 

samvinnu við klefaverði. 

Til að ná sem mestum árangri í íþróttakennslu, þarf hópaskipting í hverri kennslustund að vera vel heppnuð. 

Leiðir sem voru farnar í hópaskiptingu voru kynjaskipting, getuskipting, félagsleg skipting (vinir saman), 

öllum blandað saman sem og aldursskipting.  

Kennslufyrirkomulag var margs konar. Flestir íþróttatímar hófust með upphitun, svo tók við aðalhluti og 

tímanum lauk stundum með niðurlagi en 40 mínútna tími er of skammur til að hægt sé að ná góðu niðurlagi 

með þennan fjölda í salnum. Til þess að þessir þrír hlutar heppnist vel og tíminn í heild sinni skili tilætluðu 

markmiði væri æskilegt að hver tími væri 60 mínútur. 

Vetrinum var skipt upp í tímabil. Tímabili urðu eftirfarandi í ár: 

Fyrir áramót: Útivist, hópefli og leikir – Fimleikar – Leikir – Körfubolti – Frjálsar íþróttir – Blak - 

Bandý – Dans og leikir - Tarsan.  

Eftir áramót: Leikir – Handbolti – Leikir – Fimleikar – Fótbolti – Leikir – (Spaðaíþróttir)covid – 

(Boltaíþróttir)covid – (Leikir)covid – útiíþróttir (golfkynning – yngstu í hóphjólakennslu – Brennó 

– Kýló - markmiðaskráning) 

Gekk vel með þessi tímabil, hvert tímabil var stutt sem okkur fannst ganga vel. Gaman að taka fyrir tvisvar 

sum tímabil. Komumst ekki yfir það að fara í ratleik og væri því gott að byrja haustið á slíku. Í covid tímabili 

fengu okkar nemendur æfingar í íþróttasal þar sem hreinlætis var gætt og æfingar og val á tækjabúnaði tók 

mið af ástandinu. Nemendur fengu að spila mikið badminton, borðtennis, skæri-blað-steinn, boccia, mylla, 

mastermind og körfuboltaskot. 

 

Kennsluhættir voru fjölbreyttir. Mikið var um sýnikennslu og svo verklega kennslu í gegnum leiki og 

æfingar. Fræðsla fór fram í gegnum spjall í upphafi og í lok kennslustunda. Við fengum til okkar heimsóknir 

og kynningu á starfsemi íþróttafélaga frá KA fótbolta, GA golf og VMA íþróttafræðinemar komu og tóku 

æfingakennslu hjá okkur. 

Námsaðlögun var ýmis konar. Reynt var að koma til móts við nemendur sem það þurftu með ýmsum hætti. 

Sem dæmi má nefna val um gönguferðir, styrktaræfingar auk þess að verkefnin voru aðlöguð að getu 

nemenda hverju sinni.  

Við vorum með einstaklingsverkefni fyrir ákveðna nemendur sem á því þurfti að halda og gekk það stundum 

vel og stundum ekki eins vel og erfitt fyrir okkur að fylgja því eftir. Þessu hefði verið hægt að sinna mun 

betur og þarf að athuga hvernig við sem íþróttakennarar getum fengið stuðning með þá nemendur sem þurfa 

á sérstöku úrræði að halda, stuðning varðandi hjálpartæki og stuðning með eftirfylgni og aðstoð inn í 

kennslustund.  

Kennsluáætlanir voru einungis sýnilegar kennurum og þeim kennurum og foreldrum sem um það báðu. 
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Sund  

Kennt var í Sundlaug Akureyrar frá hádegi á mánudögum þar sem allir 3 íþróttakennararnir voru að kenna 

hvert sínum hóp. Á þriðjudögum var einn kennari í innilauginni með einn árgang í 3 kennslustundir en á 

miðvikudögum þá kenndum við þrjú frá klukkan 8 og fram eftir degi.  

Kennslan fór fram í árgangahópum hjá öllum kennslustigum. 1.-3. bekkur var í 3-4 hópum. 4. og 5. bekkur í 

3 hópum. Allir hópar voru í 40 mínútna tímum. 1. bekkur var í föstum sundhópum út frá frístundatíma. 2. og 

3. bekkur kom í getuskiptum hópum að mestu leiti en hópunum var breytt einu sinni yfir veturinn annað 

skiptið kynjaskipt hitt skiptið eftir getu. 4. og 5. bekkur voru í rúllu yfir veturinn þannig að einhverntíma 

kláraði hver hópur skóladaginn í sundi. 

Kennslan í 6.-7. bekk fór fram í árgangahópum. Kennslan var einu sinni í viku, 40 mín. í senn. 6. í 3 hópum 

og 7. bekkur í 4 hópum. Kennslan var keyrð í rúllu þannig að allir hópar voru einhverntíma í síðasta tíma 

dagsins í sundi. 

Kennsla í 8.-10. bekk var einu sinni í viku 40 mín. í senn. Í 10. bekk fengu nemendur sem höfðu náð að mæta 

í 17 tíma  af 21 og náðu markmiðunum sem voru könnuð þá fengu þau pottatíma það sem eftir var af 

skólaárinu. Þegar liðið var á haustið var ákveðið að feta nýja leið í sundkennslu á unglingastigi með það að 

markmiði að bæta mætingu. Við settum upp 3 prógröm sem voru mis erfið og í hverju prógrami voru 4 

mismunandi kennslustundir svo nemandi sem valdi sér prógram 1 tók æfingu A í dag og þurfti þá að velja 

aðra æfingu úr prógraminu næst, jafnvel æfingu úr öðru prógrami. Við gerðum okkur vonir um að myndu 

með tímanum velja sér erfiðari æfingu, skora á sjálfan sig, ögra sér og fara út fyrir sitt þægindasvið en það 

gerðist ekki. Að öðrum kosti virkaði þetta ágætlega en mætingin rauk ekkert upp en versnaði ekki heldur. 

Lagt var upp með að nemendur væru meðvitaðir um markmið hvers tíma í upphafi tímans. Hjá yngri 

hópunum byrjaði tíminn oftast á léttum leik fyrir vinnu að settu markmiði og ef tími var til náðum við frjálsum 

eða skipulögðum leik síðustu mínúturnar. Reynt var að koma til móts við þarfir hvers og eins með mis góðum 

árangri, notast við hjálpartæki og unnið í samvinnu við foreldra. Fyrir 6.-10. bekk hófust kennslustundirnar 

á innlögn og umræðum um markmið og verkefni tímans.  

Einn nemandi á yngsta stigi gat ekki sótt sund í innisundlaug og var því einn í útilaug með skólaliða í sínum 

sundtímum. Skólaliði fékk prógram frá sundkennara. Þetta fyrirkomulag gekk en var ekki til fyrirmyndar þar 

sem þessi tiltekni nemandi fékk enga sundkennslu af fagaðila.  

Kennsluáætlanir voru einungis sýnilegar kennurum og þeim kennurum og foreldrum sem um það báðu. 

Námsmat  

Námsmat var í formi símats þegar kom að ,,huglægum” markmiðum, t.d. hvað varðar virkni, framkomu og 
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viðhorf. 

Þegar kom að mælanlegum markmiðum voru kennslustundirnar nýttar í að meta nemendur. Þetta mat var 

dreift nokkuð jafnt yfir allt skólaárið. Vegna Covid faraldursins þá gátu íþróttakennarar ekki klárað að meta 

öll mælanleg markmið. 

Einungis voru notuð markmið til að meta nemendur sem hefur reynst vel og höfum við mætt almennri ánægju 

foreldra með þau skil. Foreldrar fá tilfinningu fyrir því hvar barn þeirra er statt og hvað þau gætu gert til að 

efla það enn frekar ef þörf er á því. 

Okkur finnst þörf á að fara aftur yfir markmiðin. Alltof mörg markmið í hverjum hóp og einhver markmið 

eiga ekki við. 

Foreldrasamstarf 

Við boðuðum foreldra í viðtöl í tengslum við viðtalsdaga og gaf það góða raun. Einnig hringdum við í 

foreldra og ræddum hluti sem þurfti að ræða. Við fengum líka foreldra í heimsókn í íþrótta- og sundtíma. 

Foreldrar voru líka duglegir að hafa samband ef þeim fannst eitthvað athugavert eða ábótavant. 

Samstarf í teyminu  

Í teyminu skólaárið 2019-2020 voru Róbert Már (100% fram að fæðingarorlofi 17.apríl – 31.maí), Sigmundur 

Birgir (100% ), Þórey Sjöfn (83,5%),  Atli (100%, frá 20. apríl – 31.maí). 

Fundarskipulag var hefðbundið. Teymisfundur með stjórnanda, Heimi, einu sinni á tveggja vikna fresti, sem 

féll þó nokkuð oft niður vegna veikinda eða annarra verka og voru einstaklega fáir í vetur eða tveir og á því 

þarf að finna bót og betrun. Teymið náði nokkrum góðum stundum saman til undirbúnings, góðum tíma 

saman eftir kennslu á þriðjudögum fram að kennara/nefndarfundi, miðvikudögum eftir sundkennslu og á 

fimmtudögu. Miðvikudagarnir í sundlauginni nýttust okkur líka vel þar sem við vorum öll saman og náðum 

stuttum sameiginlegum mínútum. 

Við áttum gott samstarf við aðra íþróttakennara innan Akureyrarbæjar. Við fylgdumst með fjölda 

íþróttaæfinga og horfðum á kennslustundir í sundlauginni sem og öðrum skólum bæjarins. Auk þess æfðum 

við öll okkar sport og fylgdumst með nemendum okkar við sína íþróttaiðju ef færi gafst til. 

Að hafa einn dag þar sem við erum öll saman í lauginni með innilaug og útilaug nýttist vel, þennan dag sem 

íþróttahúsið var í útleigu.  

Við hefðum getað verið duglegri við að virkja nemendur betur í að setja sér einstaklingsmarkmið og meta 

sig sjálf. Þyrftum að gefa okkur tíma í íþrótta- og sundkennslu í almenna uppfræðslu um heilbrigði, 

heilnæman lífstíl, líkamsvitund, hlutverk ólíkra vöðvahópa og ákveðinn grunn í líffærafræði. Sem við gerðum 

þó tilraun til að innleiða í vetur en vorum ekki nógu markviss í. 

Frábær breyting var í vetur á miðvikudögum þegar Brekkuskóli bauð okkur að koma og borða hjá þeim í 
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hádeginu. Að fá heitan mat var dásamlegt og ekki verra að hann var alltaf guðdómlega góður og fallega 

framreiddur. 

Almenn samantekt 

Það er full þörf á því að taka tillit til eðlis íþrótta- og sundkennslu við gerð stundarskrár. Þegar íþróttatími á 

að hefjast 8:10 þegar bjallan hringir eru nemendur ekki klárir í íþróttafötum til að byrja tímann sinn. 

Íþróttakennarinn sem á að stjórna þessum tíma þarf einnig að mæta vel tímanlega í vinnuna til að vera klár 

þegar tími hefst, búin að stilla upp áhöldum og skrúfa niður tæki og tól ef þess þarf og því þarf að taka tillit 

til þess í vinnuramma. Eins og staðan á íþróttahúsinu er í dag, þar sem enginn húsvörður er við þá féll það 

einnig í okkar hlut að fylgjast með frágangi og upplýsa um umgang og meðhöndlun tækja og tóla þegar aðrir 

starfsmenn voru að nota húsið eða húsið í leigu.  

Markmiðalistanna þarf að nýta með markvissum hætti. Skoða þarf listana og meta á gagnrýninn hátt til að 

koma auga á annmarka, ef einhverjir eru. Nýta svo í framhaldinu til að bæta kennsluna og nám. 

Áhersla okkar var að umgengni í íþróttahúsinu væri góð, þar inni væri borin virðing fyrir búnaði jafnt sem 

samnemendum og starfsfólki. Umgengnisreglur og samskiptareglur hússins finnst okkur orðnar nokkuð 

skýrar, þó alltaf sé hægt að gera betur og við erum alltaf að reyna að bæta okkur. Við fengum viðbætur við 

áhöld, það sem við höfðum séð að hefði mátt bæta við og með notkun sést auðvitað á hinum ýmsu áhöldum 

og jafnvel ónýtt sumt og það þurfti að endurnýja og stóð aldrei á því frá Akureyrarbæ sem hefur séð um flest 

innkaup fyrir okkur. Við erum öll sammála um það að áhöld úr húsinu fara ekki úr húsinu í heimahús og því 

þarf að fylgja eftir. 

Heilsu og lífstílsvenjur eru atriði sem skólinn gæti staðið sig betur í. Hollt mataræði og nesti - 

hverskonar drykkjarföng viljum við sjá innan veggja skólans, hvaða reglur eru við líði - erum við 

heilbrigðar fyrirmyndir í þessum venjum. Hversu oft er frjálst nesti og hvað er frjálst nesti? Við 

upplifum að margir nemendur eru með e-ð sem við flokkum sem frjálst nesti upp á hvern dag. Ef við 

ætlum að stefna að því að vera Heilsueflandi grunnskóli þurfum við að taka okkur á í þessum efnum 

og draga einhverja línu og sú lína þarf að vera einlægur vilji og skína í gegn í öllum okkar ákvörðunum. 

Agamál er eitthvað sem þarf alltaf að vinna að og gekk ágætlega í vetur, okkur finnst stundum vanta úrræði 

þegar við stöndum með stóran bekk í íþróttasal og ung börn taka upp á því að skemma heilu tímana. Hvaða 

úrræði höfum við, tveir kennarar í íþróttasal með 30-40 1. bekkinga og annar þarf frá að hverfa með barn svo 

hægt sé að halda uppi kennslu rest af tíma. Þarf að vera skýrt frá upphafi að stuðningsfulltrúi þarf að fylgja 

með yngstu hópunum í íþróttatíma eða skýr lína um samstarf við klefaverði þegar upp koma atvik – að þeir 

séu til taks, amk annar.  

Verðum að halda áfram að halda uppi jákvæðs aga stefnunni svo að allir séu meðvitaðir um stefnuna, 

nemendur, kennarar og annað starfsfólk, nýtt starfsfólk. Hvernig erum við í samskiptum við hvort annað og 



Árskýrsla Naustaskóla 2019 - 2020 

 

103 

 

börnin okkar í skólanum. Hvernig hegðun sættum við okkur við að þau sýni hvert öðru. Hvar drögum við 

línuna, hvenær er barn komið of langt og hvernig á þá að bregðast við. Hvar liggur ábyrgð foreldra hvað 

varðar hegðun og agamál. Hvenær má skrifa í dagbók og hvenær ekki, samskipti milli umsjónarkennara, 

íþróttakennara og stjórnenda þurfa að vera skýr þarna, hvað má hvenær og hvenær ekki! 
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Innra mat skólaárið 2019 - 2020 
 

 

Innra mat Naustaskóla er byggt á ársskýrslum kennarateyma, mati á áherslum skólans, 

niðurstöðum starfsmannakönnunar Akureyrarbæjar og nemenda – og foreldrakönnun skólapúlsins 

sem lagaðr voru fyrir á þessu skólaári. 

 

Mat með tilliti til áherslna skólans – samantekt stjórnenda. 
 

Litamerkið hvert viðmið eftir því sem ykkur finnst hæfa miðað við starfið í vetur í ykkar námshóp / teymi.  Grænt = á alveg við  /  

Gult = á við að miklu leyti / Rautt = þarfnast úrbóta  (Sleppið að lita þætti sem eiga ekki við) 

Setjið inn athugasemdir eftir þörfum og tillögur til úrbóta undirstrikaðar eftir því sem við á. .  

Dæmi um hvernig þetta gæti litið út:  

 Skólinn mæti þörfum nemenda í námi. 

o Til staðar eru ætíð nákvæmar og ítarlegar starfs- og námsáætlanir sem eru aðgengilegar fyrir nemendur og 

foreldra 

Námsáætlanir hafa verið útbúnar en þær hafa ekki verið aðgengilegar fyrir foreldra.  Á næsta ári verða allar 

námsáætlanir aðgengilegar bæði nemendum og foreldrum í gegnum mentor og/eða One Note.  

o Nemendur eiga jafnan val um mismunandi leiðir til þess að ná markmiðum sínum 

Er ekki raunin, flestir nemendur fylgja sömu áætlun.  Hugmyndir að úrbótum: Nýta teymisvinnuna frekar til að 

búa til mismunandi áætlanir eftir áhuga, námsstíl… 

o Einstaklingsáætlanir eru til staðar fyrir nemendur eftir þörfum 

Þetta hefur gengið eftir, ekki þörf á úrbótum! 

o Teymiskennsla er nýtt til að nýta styrkleika starfsmanna og til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda  

Gætum gert betur… úrbætur…?? 

 

 

Námshópur / teymi:  
 

Námsaðlögun 
Markmið / viðmið um starfshætti:  

 Skólinn mæti þörfum nemenda í námi. 

o Til staðar eru ætíð nákvæmar og ítarlegar starfs- og námsáætlanir sem eru aðgengilegar fyrir 

nemendur og foreldra 

o Nemendur eiga jafnan val um mismunandi leiðir til þess að ná markmiðum sínum 

o Einstaklingsáætlanir eru til staðar/ fyrir nemendur eftir þörfum 

o Teymiskennsla er nýtt til að nýta styrkleika starfsmanna og til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda 

o Nemendur fá tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt og starfshætti í skólanum 

o Allir starfsmenn fylgja starfsþróunaráætlun sem endurskoðuð er árlega  

 Nemendur verði vel læsir á hvers kyns upplýsingar og á umhverfi sitt 

o Áhersla er á lestur og hvers kyns læsi á öllum stigum skólans  

o Allir nemendur lesa á hverjum degi  

o Kennarar og nemendur nota upplýsingatækni á ábyrgan og skilvirkan hátt 

 Nemendur rækti sköpunarhæfileika sína 

o Áhugasvið nemenda eru virkjuð sem hluti af starfinu 

o Nemendur fá tækifæri til að nálgast viðfangsefni sín á skapandi hátt 

o Leikur er nýttur sem kennsluaðferð 

o Kennsluhættir eru fjölbreyttir og áhersla á verk- og listgreinar 

 Nemendur verði sjálfstæðir, taki ábyrgð á námi sínu og taki stöðugum framförum 

o Allir nemendur þekkja þau markmið sem unnið er með hverju sinni 
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o Námsmat gefur upplýsingar um inntak námsins, tengist settum markmiðum og er leiðbeinandi fyrir 

nemendur 

o Á mið- og unglingastigi fylgja nemendur námsáætlunum sem byggja á sjálfstæði þeirra og hafa val 

um leiðir í náminu 

o Nemendur þekkja og skilja hugtök grunnþátta menntunar, og kennsluteymi temja sér notkun þeirra 

 

 

 

Athvarf 

Markmið / viðmið um starfshætti:   

 Nemendum líði vel í skólanum 

o Starfsfólk er glaðlegt, umhyggjusamt og vingjarnlegt við nemendur 

o Allir hafa skýr hlutverk og finna fyrir öryggi 

o Viðmið um hegðun eru skýr og sýnileg á viðeigandi stöðum í skólanum 

o Líðan og félagstengsl nemenda eru könnuð reglulega og brugðist við niðurstöðum 

 

 Aðstaða og umhverfi í skólanum sé aðlaðandi og hvetjandi 

o Hugtök, markmið, námsgögn og verk nemenda eru sýnileg og aðgengileg í skólanum  

o Námssvæði eru skipulögð með tilliti til mismunandi námsstíla nemenda 

o Námssvæði allra aldurshópa innihalda m.a. bóka/lestrarkróka, þankakrika, stærðfræðisvæði, 

lausnastað, rólegt svæði, hópavinnusvæði o.s.frv.  

o Sjónrænar leiðbeiningar eru nýttar til að sýna skipulag skóladagsins 

o Skólinn og umhverfi hans er ætíð snyrtilegt og þrifalegt 

o Allir taka þátt í að halda umhverfinu í skólanum snyrtilegu 

 

 Forráðamenn og nemendur eigi aðgang að ráðgjöf og stuðningi 

o Foreldrar eru upplýstir um þá ráðgjöf og þjónustu sem þeir eiga kost á 

o Skólinn hefur milligöngu um að útvega ráðgjöf eða sérfræðiaðstoð eftir því sem tök eru á 

o  Nemendur fá jákvæða og uppbyggilega leiðsögn 

 

 Skólinn sé miðstöð fyrir íbúa hverfisins  
o Skólinn stendur fyrir viðburðum fyrir íbúa hverfisins og veitir aðstöðu fyrir slíka viðburði 

o Skólinn og hverfisnefnd eiga með sér gott samstarf 

 

Umhyggja og virðing 

Markmið / viðmið um starfshætti:  

 Öll samskipti í skólasamfélaginu byggist á virðingu, umhyggju og jafnrétti 

o Fræðsla um jákvæðan aga er veigamikill þáttur í skólastarfinu 

o Starfsfólk beitir aðferðum jákvæðs aga af öryggi 

o Nemendur og starfsfólk þekkir og fylgir skólasáttmála 

o Nemendur og starfsfólk nýta tíma sinn vel og eru stundvís  

o Nemendur og starfsfólk kunna og nýta mismunandi leiðir til a  leysa úr ágreiningi 

o Tekið er tillit til jafnréttissjónarmiða í öllum ákvörðunum og áætlunum 

o Allir starfsmenn eru ábyrgir ef taka þarf á óæskilegri hegðun hjá nemendum 

 

 Nemendur læri að bera virðingu og umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum 

o Gæðahringir með dagskrá eru haldnir a.m.k. þrisvar í viku í öllum námshópum  

o Hlutverkaleikir eru nýttir til að gefa innsýn í aðstæður og tilfinningar annarra 

o Aldursblöndun nemenda og sveigjanleiki í hópaskiptingum nýtast til að ýta undir umburðarlyndi og 

umhyggju 

o Starfsfólk hvetur nemendur og hvert annað 

 

 Nemendur öðlist skilning á sjálfbærni í umhverfislegu, félagslegu og efnahagslegu tilliti 
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o Fræðsla um umhverfismál er veigamikill þáttur í kennslu nemenda 

o Skólinn vinnur markvisst að því að öðlast / endurnýja Grænfánann Ekki er unnið að þessum þætti . 

 

 

 

Samvinna 

Markmið / viðmið um starfshætti:  

 Skólasamfélagið einkennist af samvinnu, lýðræði og mannréttindum 

o Allir starfsmenn skólans vinna í teymum  

o Allir meðlimir í skólasamfélaginu hafa tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir 

 

 Starfsmenn, foreldrar/forráðamenn og nemendur taka þátt í ákvörðunum 

o Nemendur og foreldrar/forráðamenn geta haft áhrif á sett námsmarkmið nemenda 

o Skólaráð, nemendaráð og Foreldrafélag starfa skv. settum áætlunum  

o Nemendaviðtöl umsjónarkennara og nemenda eiga sér stað a.m.k. þrisvar á ári og oftar eftir þörfum. 

 

 Foreldrar/forráðamenn eru virkir þátttakendur í námi barna sinna 

o Í tengslum við foreldraviðtöl fá foreldrar/forráðamenn upplýsingar um nám og líðan nemandans  

o Nemandi og foreldrar/forráðamenn taka þátt í að meta vinnu og árangur nemandans  

o Viðeigandi starfs-, kennslu- og námsáætlanir eru ætíð aðgengilegar á vef 

 

 Skólinn lýtur markvissri stjórnun sem byggir á kunnri stefnu 

o Ákvarðanir eru teknar með hliðsjón af stefnu skólans og fyrirliggjandi gögnum 

o Starfsmenn, foreldrar og nemendur eru upplýstir um stefnu skólans 

o Skólinn gefur út mánaðarleg fréttabréf og heimasíða er virk til upplýsingveitu 

o Umsjónarkennarar senda út vikulega upplýsingapósta  

o Kennsluteymi taka sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum og nýta þann sveigjanleika sem felst í 

teymiskennslunni 

 

 Nemendur læra markvisst að vinna saman  

o Kennsluhættir einkennast af samvinnu nemenda 

o Nemendaráð er virkt og stendur fyrir skólaþingi eldri nemenda árlega 
 

Táp og fjör 

Markmið / viðmið um starfshætti 

 Nemendur og starfsmenn séu glaðir við störf sín innan skólans og líði vel  
o Söng og tjáningu er beitt markvisst í náminu 

o Hver skóladagur inniheldur fjölbreytt viðfangsefni 

o Samverustundir með fjölbreyttum atriðum frá nemendum eru a.m.k. vikulega  

o Fjölbreyttir félagslegir viðburðir eru í boði fyrir nemendur t.d. félagsmiðstöð, dansleikir, 

bekkjarkvöld og fl. 

 

 Skólinn stuðlar að heilbrigði og velferð 

o Hreyfing og leikir eru markvisst notuð í starfinu  

o Útikennsla og útivist eru fastir liðir í námi  

o Skólinn stuðlar að hollu fæði nemenda  

o Nemendur fá fræðslu um heilbrigða lífshætti 

 

Allir með!  
 Í námi 

 Í starfi 

 Í leik 

 Í ákvörðunum 
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 Til góðra verka 

 

Athugasemdir varðandi einstaka stefnuþætti:  

 

 

 

Mat með tilliti til áherslna skólans ásamt tillögum til úrbóta. 
 

Námsaðlögun 
Stöðumat 

Kennarar hafa undanfarin ár lagt mikla áherslu á námsaðlögun og að koma sem best til móts við þarfir 

nemenda sinna og eru einstaklingsáætlanir til staðar eftir þörfum. Teymiskennslan hefur nýst vel til að nýta 

styrkleika starfsmanna til að koma sem best til móts við mismunandi þarfir nemenda sinna. Árlega eru 

gerðar starfsþróunaráætlanir með starfsmönnum í starfsþróunarviðtölum sem endurskoðaðar eru að ári. 

Unnið er markvisst með læsi og lestur á öllum stigum skólans og mikil og góð þróun er í notkun 

upplýsingatækni innan skólans. Kennsluhættir hafa þróast á fjölbreyttan hátt og mikið unnið með 

stöðvavinnu/hringekjur. Námsamtið hefur þróast meðvitað í átt að leiðsagnarmati þar sem áhersla er lögð á 

jákvæða hvatningu og leiðbeiningar til nemenda um hvað betur má fara. Einnig hefur áhersla í námsmati 

þróast í að vera meira í formi símats. Námsmatið tengist settum markmiðum og er leiðbeinandi fyrir 

nemendur. Á unglingastigi hefur áhersla verið lögð á sjálfstæði og ábyrgð nemenda á eigin námi, sem hefur 

gefið góða raun.  

Tillögur að umbótum 

Leggja þarf áherslu á nákvæmar og ítarlegar starfs- og námsáætlanir sem eru aðgengilegar foreldrum og 

nemendum. Gera þarf nemendur meðvitaða um námsáætlanir sínar og gefa þeim á þann hátt fleiri tækifæri 

til þess að hafa áhrif á nám sitt. Mikilvægt er að nemendur þekki þau markmið sem unnið er að hverju 

sinni. Með reglulegum nemendasamtölum er hægt að nálgast það markmið. Virkja þarf áhugasvið nemenda 

betur og leggja þarf á það áherslu að nemendur fái fleiri tækifæri til þess að vinna meira á skapandi hátt í 

námi sínu. Innleiða þarf  að nemendur á miðstigi fylgi námsáætlunum sem byggja á sjálfstæði þeirra og 

auka ábyrgð á eigin námi.  Efla þarf þekkingu og skilning á hugtökum um grunnþætti menntunar hjá 

nemendum og kennurum. 

 

Athvarf 
Stöðumat 

Í niðurstöðum nemendakönnunar skólapúlsins veturinn 2019 – 20 kemur skýrst fram að nemendur eru 

ánægðir og líður vel í skólanum og segjast vera í góðum samskiptum við starfsfólk skólans. Jákvæðni og 

uppbyggileg leiðsögn til nemenda er höfð að leiðarljósi. Viðmið um hegðun eru víða sýnileg innan skólans 
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ásamt því að nemendur hafa sjálfir gert lausnahjól sem sjá má víða um skólann. Reglulega er lagðar fyrir 

tengslakannanir og leitast er við að bregðast við niðurstöðum með viðeigandi hætti eins fljótt og hægt er. 

Námssvæðin er reglulega endurskipulögð með mismunandi námsstíla nemenda í huga og sjónrænar 

leiðbeiningar eru áberandi á svæðunum. Löðg hefur verið áhersla á að skólahúsnæðið sé snyrtilegt og 

hreint og að verk nemenda prýði skólann. Vel hefur tekist til að leiðbeina foreldrum og hafa milligöngu um 

ráðgjöf og fagþjónustu fyrir foreldra. 

Tillögur að umbótum 

Leggja þarf áherslu á að aðstaða og umhverfi í skólanum sé aðlaðandi og hvetjandi; að námssvæði allra 

aldurshópa innihaldi m.a. bóka/lestrarkróka, lausnastaði, stærðfræðisvæði, rólegt svæði og hópvinnusvæði. 

 

Umhyggja og virðing 
Stöðumat 

Fræðsla um jákvæðan aga hefur verið veigamikill þáttur í skólastarfinu og starfsfólk beitir aðferðum 

jákvæðs aga af nokkru öryggi. Verkfæri jákvæðs aga eru notuð til þess að leysa úr ágreiningi og er komin 

góða þekking og færni þessu tengd. Skólasáttmáli Naustaskóla er kynntur fyrir starfsfólki og nemendum á 

hverju hausti, kennarar gera einnig bekkjarsáttmála með sínum nemendum. Bekkjarfundir/Gæðahringir eru 

á dagskrá 2 -3 í viku hjá hverjum árgangi. Aldurblöndun er enn í þemavinnu og sérgreinum en hún ýtir 

undir sveigjanleika í hópskiptingum og eflir umburðarlyndi og umhyggju. 

Tillögur að umbótum 

Halda þarf uppi reglulegri fræðslu í jákvæðum aga til starfsfólks ásamt því að leggja áherslu á að allir 

starfsmenn séu ábyrgir ef taka þarf á óæskilegri hegðun hjá nemendum. Fylgja þarf eftir með fræðslu 

framkvæmd á gæðahringjum/bekkjarfundum og leggja áherslu á að þar sé verið að nota hlutverkaleiki til að 

ela félagsfærni nemenda. Leggja þarf meiri áherslu á að fræðsla um umhverfismál sé veigameiri en verið 

hefur. 

 

Sammvinna 
Stöðumat 

Teymisvinna og teymiskennsla í Naustaskóla hefur þróast í jákvæða átt frá upphafi Naustaskóla. Allir 

kennarar kenna í teymum og vinna markvisst saman að undirbúningi kennslu og kenna saman. Lögð hefur 

verið áhersla á að starfsfólk hafi tækifæri til þess að hafa áhrif á ákvarðanatöku með þátttöku á 

starfsmannafundum þar sem setja má mál á dagskrá. Ak þess sem reglulega hafa verið haldin 

innanhússþing og umræðufundir þar sem ýmiss málefni og umbótamál hafa verið á dagskrá. Skólaráð 

fundaði reglulega fram að áramótum en einungis tveir fundir voru haldnir á vorönn vegna 

samkomutakmarkanna. Nemendaráð fundaði einnig reglulega eins og hægt var og foreldrafélagið var með 
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reglulega fundi. Allar ákvarðanir er varða starf skólans eru teknar með hliðsjón af stefnu hans og á kennara 

og starfsmannafundum eru teknir fyrir einstakir þætti skólastefnunnar með markvissum hætti. Vikulega eru 

sendir heima póstar í gegnum forritið Smore en með því að nota það form er hægt að gera upplýsingar og 

fréttir aðgengilegri. Einnig hefur hið mánaðarlega fréttabréf skólans verið gefið út í Smoreforminu. 

Tillögur að úrbótum 

Auka þarf samvinnu foreldra og nemenda um námsmarkmið. Mikilvægt er að leggja áherslur á að gera 

starfs-, kennslu og námsáætlanir aðgengilegar á vef skólans. Einnig er mikilvægt að kynna vel fyrir 

foreldrum á námskynningum að hausti hvernig námsáætlanir eru uppbyggðar út frá markmiðum og hvernig 

námsmati er háttað. 

Þróa þarf kennsluhætti sem einkennast af samvinnu nemenda. Virkja nemendaráð betur og leggja drög að 

skólaþingi nemenda. 

 

 

Táp og fjör 
Stöðumat 

Segja má að kennsluhættir og framsetning námsefnis stuðli að því að skóladagurinn innihaldi fjölbreytt 

viðfangsefni. Leitat er við að hafa fjölbreytta félagslega viðburði fyrir nemendur. En þessi vetur var þó 

frábrugðinn öðrum vetrum vegna samkomubanns sem tók gildi í mars. Naustaskóli er nú í innleiðingarferli 

fyrir heilsueflandi grunnskóla og hefur það m.a. haft í för með sér meiri og markvissari hreyfingu og leiki 

fyrir nemendur. 

Tillögur að úrbótum 

Auka þarf söng og tjáningu í námi nemenda. Skipuleggja í samstarfi við foreldrafélagið regluleg 

bekkjarkvöld og aðstoða foreldra við framkvæmd. 

Auka áherslu á útikennslu og stuðla að því að þeir kennsluhættir verði fastir liðir í námi. 

 

Niðurstöður og tillögur til úrbóta vegna starfsmannakönnunar. 
 

Í Naustaskóla kemur starfsmannakönnunin heilt yfir mjög vel út. Starfsmönnum líður vel á þessum 

vinnustað og það virðist ríkjandi mikil starfsánægja. Lítið er kvartað undan álagi í starfi og starfsfólk telur 

sig fá nægar upplýsingar um umfang og eðli þess starfs sem það er ráðið í. Samskipti við stjórnendur eru 

góð og starfsmenn telja að þeim sé sýndur skilningur varðandi persónulega hagi og ef vandamál koma upp. 

Ásamt því að fá stuðning stjórnenda í faglegu starfi. Starfsmenn segja einnig að það ríkir góður starfsandi 

innan stofnunarinnar. Niðurstöðurnar eru því afskaplega ánægjulegar og góð hvatning til þess að halda 

áfram á sömu braut og gert hefur verið til að efla fagmennsku og starfsánægju starfsmanna. 

Nokkur atrið komu þó í ljós sem þarf að lagfæra. Einn starfsmaður skólans hefur upplifað einelti og 
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félagslega einangrun á vinnustað án þess þó að tilkynna um það. Einn starfsmaður segist hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni á vinnustað án þess að hafa tilkynnt það. Við ályktum svo að kynna þarf betur 

eineltisáætlun Akureyrarbæjar og jafnréttisáætlun Naustaskóla fyrir starfsfólki og fara yfir verklag og þær  

leiðir sem starfsfólk hefur til að tilkynna einelti eða kynferðilega áreitni á vinnustað. 

Nokkrum starfsmönnum fannst móttaka nýrra starfsmanna ábótavant. Því er nauðsynlegt að endurmeta 

verklag vegna móttöku nýrra starfsmanna.  

Áhyggjuefni er að nokkrir starfsmenn skólans segjast verða fyrir hótunum á vinnustað – ekki kemur fram 

hvort að hótanir séu frá samstarfsfólki eða nemendum. Telja má líklegra að starfsfólk eigi við nemendur og 

þarf að bregðast við slíku með fræðslu um viðbrögð við erfiðri hegðun í anda jákvæðs aga. Ásamt umræðu 

innan hvers teymis og með því að styrkja félagstuðningi innan skólans. 

 

Úrbætur og eftirfylgd. 

Úrbætur Tími  Ábyrgð 

Kynning á eineltisáætlun 

Akureyrarbæjar 

 

Starfsmannafundir í ágúst og 

mars ár hvert. 

Stjórnendur Naustaskóla 

Kynning á jafnréttisáætlun 

Naustaskóla 

 

Starfsmannafundir í ágúst og 

mars. 

Stjórnendur Naustaskóla 

Regluleg námskeið í 

jákvæðum aga fyrir allt 

starfsfólk. 

Námskeið í ágúst – 

september, 

Janúar – regluleg eftirfylgd á 

starfsmannafundum. Ár 

hvert. 

Stjórnendur Naustaskóla, 

Starfsfólk  

Verklag vegna móttöku 

nýrra starfsmanna. 

 

Verlag birti í starfsáætlun ár 

hvert og kynnt á 

starfsmannafundi í ágúst á 

hverju skólaári. 

Stjórnendur Naustaskóla 
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