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Inngangur 
Samkvæmt 29. gr grunnskólalaga ber hverjum grunnskóla að gefa út skólanámskrá og 

starfsáætlun. Skólastjóri ber ábyrgð á að það sé gert. Skólanámskrá er nánari útfærsla á 

Aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti og mat á árangri 

og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu grunnskóla og aðstæðum og skal 

endurskoða reglulega.  

Í skólanámskrá er gerð grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggir á. Fjallað er almennt 

um skólann, stefnu og innra mat, námsmat. Þá er einnig fjallað um samstarf við ýmsa þá hópa 

sem standa að skólasamfélaginu svo sem foreldra, nærsamfélag og leikskóla. Í 

skólanámskránni er einnig fjallað um móttöku nýrra nemenda í 1. bekk, nemenda af erlendum 

uppruna, nýrra nemenda sem koma í aðra bekki en 1. bekk og móttöku nemenda með 

sérstakar þarfir í námi eða starfi. Einnig er að finna í skólanámskrá ýmsar áætlanir varðandi 

skólastarfið eineltisáætlun, áfallaáætlun, jafnréttisáætlun og útskýringar á meðferð agamála. 

Gerð forvarnaráætlunar fyrir skólann stendur nú yfir og fyrirhugað er að slík áætlun verði 

tilbúin fyrir lok skólaársins 2018-2019. 

 

Um skólann 
Grunnskólinn í Þorlákshöfn er heildstæður grunnskóli með nemendur frá 1. – 10. bekk. 

Skólinn er staðsettur í hentugu skólahúsnæði við Egilsbraut 35 í Þorlákshöfn. Skólinn er 

einsetinn með 14-29 nemendur í hverjum árgangi. Skólahúsnæðið hefur stækkað með árunum 

en skólinn hefur verið byggður í sjö áföngum eins og rakið er hér að neðan. 

Ölfushreppur byggði á sínum tíma heimavist fyrir skólabörn sem var staðsett í Hveragerði en 

þar áttu börn úr Þorlákshöfn að stunda sitt skyldunám vegna þess að enginn skóli var á 

staðnum. En sumarið 1956 voru hér 9 skólaskyld börn og um haustið var sett hér á stofn útibú 

frá skólanum í Hveragerði og Kristján Einarsson skáld frá Djúpalæk ráðinn til kennslunnar og 

var hann fyrsti barnaskólakennari í þéttbýli í Þorlákshöfn. 

Kennt var fram að jólum í sjóbúð. Í janúar var flutt í skúr sem var heldur óhrjálegur. Var hann 

staðsettur að Egilsbraut 14, byggður af Sigurþór Runólfssyni. Við kennslu í skúrnum komu 

við sögu þeir Árni Benediktsson og Gunnar Markússon, síðar skólastjóri. Guðbjörg 

Thorarensen kenndi þarna í alllangan tíma en skólastjórn var í höndum Valgarðs Runólfssonar 

í Hveragerði. Síðar flutti skólinn í íbúð sem útibústjóra KÁ hafði verið ætluð. Á ýmsu gekk 

næstu árin. Kennt var þar sem hægt var að fá inni fyrir nemendur og kennara. Í upphafi ársins 
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1962 var flutt í sérstakt skólahúsnæði. Bygging þess var þó ekki lengra komin en svo að 

mótatimbur klætt tjörupappa þjónaði sem útihurð og rúðugler. Útbúnaður þessi hélt vindi og 

vatni að mestu utan veggja en rafmagn og olía gáfu húsinu birtu og yl. Þetta vor luku 37 börn 

prófi hér. Þá var Þorlákshöfn gerð að sérstöku skólahéraði og Gunnar Markússon ráðinn fyrsti 

skólastjórinn. Þess ber að geta að í húsnæði skólans starfar með blóma deild úr Tónlistaskóla 

Árnessýslu. Hún var stofnuð árið 1966 og er nú staðsett í nyrðri væng skólans, sem reistur var 

í 1. áfanga að viðbyggingu árið 1969. 2. áfangi fór í framkvæmd árið 1978, en þá var skólinn 

stækkaður verulega. Í dag hýsir sú bygging stjórnunarálmu, bókasafn og tölvuver. Mat- og 

hátíðarsalur Grunnskólans var reistur í 3. áfanga árið 1986. Í 4. áfanga var nyrðri turninn, 

Norðurvör, reistur árið 1994 og syðri turninn, Suðurvör, í 5. áfanga árið 2006. 6. áfangi hófst 

svo árið 2008 með lagfæringu á stjórnunarálmu og byggingu nýs anddyris. 

Árið 2013 var unnið að hönnun vegna endurbóta á tónlistarálmu skólans. Það var 7. áfangi 

breytinga við skólann. Vinnan við breytingarnar hófst í maí 2014. Um haustið 2014 var hægt 

að byrja að nýta tónlistarálmuna og var framkvæmdum að mestu lokið um áramótin 2014 og 

að fullu í byrjun árs 2015. Samhliða þeim framkvæmdum var skólalóðin einnig endurbætt. 

Halldór Sigurðsson hefur lengst af verið skólastjóri í Grunnskólanum í Þorlákshöfn en hann 

lét af störfum vorið 2015 eftir 27 ára farsælt starf, þá tók Guðrún Jóhannsdóttir við starfi 

skólastjóra og gegndi því í þrjú ár eða fram á vor 2018. Núverandi skólastjóri er Ólína 

Þorleifsdóttir og eru nemendur nú 222.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefna skólans 
Kennarar setja sér sameiginleg markmið sem er framtíðarsýn skólans.  Leitast skal við, eins 

og hægt er, að samræma leiðir í samskiptum en góð samskipti eru undirstaða vellíðunar á 

vinnustað. Skólinn er vinnustaður og býr ungt fólk undir framtíð sem er í örri þróun.  Það skal 

því haft að leiðarljósi að hlutverk skólans er að leiða samfélagið en ekki að endurspegla það. 

Einkunnarorð skólans endurspegla þá stefnu sem er höfð að leiðarljósi í skólanum en þau eru 

vinátta, virðing og velgengni. 

Í byrjun skólaárs 2018 -2019 hófst innleiðing uppeldsstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar. 

Meginatriði stefnunnar er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga, sjálfstjórn og ýta undir 

sjálfstraust. Uppeldi til ábyrgðar – Uppbygging sjálfsaga (Restitution – Self Discipline) er 

eins og nafnið bendir til, aðferð við að byggja upp ábyrga einstaklinga. Fundin er leið til að 

láta skólastarf ganga betur með þá vitneskju að leiðarljósi að hver og einn geti aðeins stjórnað 

sjálfum sér og ekki öðrum. Nemendur fá tækifæri og þjálfun í að líta inn á við, skoða eigið 
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gildismat og láta það stýra framkomu sinni og hegðun allri. Áherslan verður á virðingu fyrir 

sjálfum sér, öðrum og umhverfinu. Til að tryggja öryggi eru skýr mörk skilgreind um 

óásættanlega hegðun.  

Stefna skólans er:  

• Að stuðla að vellíðan allra í skólanum  

• Að efla félags- og siðgæðisvitund nemenda  

• Að nemendur temji sér sjálfstæð og öguð vinnubrögð   

• Að nemendur beri virðingu fyrir umhverfi sínu svo og taki ábyrgð á eigin gjörðum  

• Að kennsluaðferðir, námsefni og námsumhverfi miðist við þroska og getu nemenda  

• Að efla samskipti nemenda og starfsfólks innbyrðis svo og samskipti skóla og heimila  

  

Skólastefna Sveitarfélagsins Ölfuss:  
• Að skólar séu griðastaður nemenda  

• Að í skólum starfi hæft og vel menntað starfsfólk  

• Að nám og kennsla taki mið af þörfum allra nemenda  

• Að í öllu skólastarfi séu sjónarmið um lýðheilsu í fyrirrúmi  

• Að niðurstöður mats á skólastarfi nýtist til umbóta í skólunum  

• Að samvinna milli heimila og skóla einkennist af gagnkvæmri virðingu  

• Að skólahúsnæði taki mið af fjölbreyttum þörfum nemenda og starfsfólks  

• Að nemendur eigi kost á samfelldum vinnudegi þar sem skólastarf og tómstundir 

mynda samfellda heild   

• Að samstarf stofnana sveitarfélagsins sé öflugt og áhersla sé á samnýtingu og 

samvinnu stofnana sem og einstaklinga  

• Að hlúð verði að jákvæðum og góðum skólabrag með því að setja hugtök eins og 

jafnrétti, lýðræði, samvinnu, umburðarlyndi, gagnkvæma virðingu, réttindi og skyldur 

í öndvegi  
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Starfsfólk og skipurit 
Við skólann starfar hæft og vel menntað starfsfólk. 31 starfa við kennslu í stöðuhlutföllum frá 

33% - 100%. Við skólann starfa tveir þroskaþjálfar í fullu starfi og námsráðgjafi í 70% 

stöðuhlutfalli. Þrír stjórnendur eru við skólann. 

Skólaliðar eru fimm í 80-100% stöðum. Einn húsvörður, einn skólaritari og einn bókavörður. 

Þrír starfsmenn eru í Frístund í 50-80% stöðum. Stuðningsfulltrúar eru fimm í 80-100% 

stöðum. Í skólamötuneyti eru tveir starfsmenn í 100% starfi. 

 

 

 

Grunnþættir menntunar 
Sú menntastefna sem sett er fram í aðalnámskrá grunnskóla er reist á sex grunnþáttum 

menntunar. Grunnþættirnir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Segja má að grunnþátturinn læsi fléttist inn í allar námsgreinar en lögð er áhersla á að kenna 

nemendum að nýta upplýsingar og séu virkir þátttakendur. Mikil áhersla er á læsi og 

nemendur lesa fjölbreyttan texta markvisst. Lögð er áhersla á markvissan lestur frá 1. -10. 

bekk, bæði heima og í skóla. Grunnskólinn í Þorlákshöfn hefur ásamt leikskólanum í 

Þorlákshöfn sett fram læsisstefnu sem er miðuð út frá nemendum frá eins til 16 ára. Stefnuna í 

heild má nálgast á heimasíðu skólans  - 

https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/laesisstefna. Nemendur eru einnig þjálfaðir í að 

nýta sér á sjálfstæðan og gagnrýnan hátt upplýsingatækni og fjölbreytta miðla við nám sitt.  

Sjálfbærni er hugtak sem er starfsfólki og nemendum skólans hugleikið en skólinn hefur 

fengið vottun Grænfánaverkefnisins. Góð fræðsla er um umhverfisspor og mikilvægi þess að 

vernda umhverfið. Þá hefur einnig verið sett fram umhverfisstefna skólans þar sem fram koma 

Skólastjóri

Kennarar

Sérkennarar 
Þroskaþjálfar 

Stuðningsfulltrúar

Talmeinafræðingar

Tengiliðir stiga

Umsjónarmaður 
húsnæðis

Skólaliðar

Umsjónarmaður 
eldhúss

Starfsfólk eldhúss

Skólaritari 

Umsjónarmaður 
Frístundar

Starfsmenn Frístundar

Deildarstjóri 
stoðþjónustu

Aðstoðarskólastjóri 

https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/laesisstefna
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metnaðarfull markmið til loka ársins 2019. Umhverfisstefnu má nálgast á heimasíðu skólans, 

https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/umhverfisstefna-skolans. 

Heilbrigði og velferð er grunnþáttur sem kemur inn á nánast allar námgreinar. 

Skólahjúkrunarfræðingur er í skólanum tvo morgna í viku og annast hann fræðslu og 

reglubundnar skólaskoðanir nemenda. Þá er í skólareglum lögð áhersla á að nemendur komi 

með heilsusamlegt nesti og tileinki sér heilsusamlegt líferni. Boðið er upp á heilnæman mat í 

mötuneyti sem er eldaður á staðnum. Þá er ávallt í boði gott úrval af grænmeti með öllum mat. 

Í morgunhressingu er boðið upp á mjólkur og/eða ávaxtaáskrift fyrir nemendur. Í skólanum er 

lögð áhersla á öryggi, forvarnir og fjölbreytta kennslu. Umræða um grunnþáttinn heilbrigði og 

velferð er samofin öllu námi skólans en þó sérstaklega í lífsleikni og náttúrufræði. 

Lýðræði og mannréttindi.  Nemendur skólans hafa rödd varðandi þær ákvarðanir sem teknar 

eru. Nemendur fá tækifæri til að hafa áhrif á og vinna með fjölbreytt viðfangsefni. Fulltrúar 

nemenda sitja í skólaráði og umhverfisnefnd en einnig fundar nemendaráð reglulega og setur 

fram sínar skoðanir á skólastarfinu. Þá er nemendakönnun Skólapúlsins framkvæmd á hverju 

ári en umbótaáætlun byggist að hluta til á þeim niðurstöðum.  

Grunnþátturinn jafnrétti fléttast inn í umræðu á t.d. bekkjarfundum og í lífsleikni. Nemendur 

hafa jöfn tækifæri til náms miðað við getu og hæfni. Einnig hefur skólinn sett sér jafnréttisstefnu 

sem sjá má síðar hér í námskránni. Í vetur (2018-2019) stendur til að uppfæra jafnréttisstefnuna. 

Í þjóðfélagsfræði og lífsleikni er hugtakið jafnrétti rætt marvisst og verkefni tengd því unnin. 

Síðasti grunnþátturinn er sköpun. Sköpun kemur inn í allar námsgreinar en þó er sérsök áhersla 

á sköpun í list- og verkgreinum þar sem ávallt er leitast við að nemendur fái tækifæri til að 

rækta sköpunarhæfileika sína undir handleiðslu kennara. Nemendur eru einnig hvattir til að 

ígrunda og meta eigin nám. Þá er einnig um sköpun að ræða í öðrum námsgreinum en til dæmis 

má nefna að nemendur hafa oft og tíðum val um að skila verkefnum eftir eigin hugmyndum og 

á fjölbreyttan máta. Nemendum er gefið færi á frjórri hugsun og fjölbreytt tækifæri til sköpunar 

í námi. 

 

 

 
 

https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/umhverfisstefna-skolans
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Innra mat og áætlanir um umbætur  
Samkvæmt lögum um grunnskóla er öllum skólum skylt að meta skólastarfið, þ.á.m. kennslu- 

og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl við aðila utan hans. Undanfarin ár hafa 

starfshópar í Grunnskólanum í Þorlákshöfn unnið fjölbreyttar kannanir sem miða að því að 

skoða líðan nemenda og starfsfólks, svo og viðhorf foreldra til skólans. Niðurstöður þessara 

kannana hafa gefið stjórnendum og starfsfólki margar gagnlegar vísbendingar og reynt hefur 

verið að taka á þeim þáttum sem betur mega fara samkvæmt könnunum.    

Stolt hvers samfélags á að vera að hafa skólastarfið sem allra best og að skólinn sé staður þar 

sem öllum líður vel.  Markmið sjálfsmatsvinnunnar er að leita uppi  veikleika og vandamál í 

þeim tilgangi að leita lausna. Þeirri vinnu lýkur aldrei.  

Samkvæmt lögum um grunnskóla skal við hvern skóla starfa sjálfsmatsnefnd. Nefndinni er 

skylt að meta skólastarfið, þ.á. m. kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og 

tengsl við samstarfsaðila hans. Skólinn er í samstarfi við Skólapúlsinn varðandi kannanir fyrir 

nemendur, foreldra og starfsmenn.  

Í sjálfsmatsskýrslu má finna umbótaáætlun vetrarins sem unnin er út frá niðurstöðum 

sjálfsmats fyrra skólaárs. 

Áætlun sjálfsmatsnefndar 

Ákveðið hefur verið að á skólaárinu 2018 – 2019 verði lagðar fyrir þrjár kannanir á vegum 

Skólapúlsins.  

- Nemendakönnun, október og mars  

- foreldrakönnun, mars   

Sjálfsmatsskýrslu ásamt umbótaáætlun má finna á heimasíðu skólans eða með því að smella 

hér. 

 

Samstarf heimila og skóla 
Skóli og heimili eiga að hafa virk tengsl sín á milli og bera sameiginlega ábyrgð á námi 

nemenda. Samstarf heimila og skóla einkennist af því að skólinn miðlar upplýsingum til 

foreldra um starfið í skólanum en það gerir hann m.a. með tölvupósti, fundum, í gegnum 

Mentor og fréttabréfum. Auk þess einkennist samstarfið af samráði við foreldra um allt sem 

við kemur nemandanum og skólastarfinu.  

Foreldrar taka einnig ákvarðanir með skólanum og vinna að öllum markmiðum nemenda með 

kennurum, í því felst t.d. heimanám, reglur um samskipti hegðunarmál og o.fl.  

Öflugt foreldrafélag er starfandi við skólann. Félagið stendur fyrir fjölmörgum uppákomum, 

bekkjarkvöldum og fyrirlestrum í samvinnu við skólann. 

Skólinn er ávallt opinn fyrir foreldra og þeir velkomnir í heimsókn.  

 

 

 

https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/sjalfsmatsskyrsla-2017-2018.pdf
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Samstarf leik- og grunnskóla 
Samstarfs leikskólans Bergheima og Grunnskólans í Þorlákshöfn er í nokkuð föstum farvegi. 

Á haustin funda stjórnendur skólanna ásamt deildarstjórum og umsjónarkennurum. Nemendur 

í 1. bekk og elstu börn leikskólans vinna ákveðin samstarfsverkefni einnig eru 

nemendaheimsóknir milli skólanna og nokkrar sameiginlegar uppákomur sem þá fleiri 

nemendur koma að. Samstarf þessara tveggja menntastofnanna er mikilvægt ekki síst til þess 

að bil milli skólagöngu nemenda í leik- og grunnskóla verði brúað á farsælan hátt fyrir 

nemendur. 

Nánar um þetta má sjá á heimasíðu skólans: Samtarfsáætlun leik- og grunnskóla 2018-2019 

 

 

 

Samstarf við framhaldsskóla 
Í skólanum starfar náms- og starfsráðgjafi sem heldur utan um samstarf við framhaldsskóla. 

10. bekkur fær öfluga fræðslu um þá valkosti sem í boði eru eftir nám í grunnskóla en í 10. 

bekk er einn tími á viku helgaður náms- og starfsfræðslu (á móti lífsleikni). Farið er í 

heimsókn í Fjölbrautaskóla Suðurlands auk þess sem náms- og starfsráðgjafar frá FSu ásamt 

nemendum koma í heimsókn til okkar og kynna námsframboð og félagslíf. Einnig er gefinn 

kostur á heimsókn í Menntaskólann á Laugarvatni. Þar að auki hefur t.d. Tækniskólinn komið 

með kynningu á þeim kostum sem standa nemendum til boða þar. Þá kynnir náms- og 

starfsráðgjafi aðra framhaldsskóla og fjölbreytt náms- og starfsframboð og auglýsir opin hús 

skólanna. Nemendum 9. bekkjar er einnig boðið að taka þátt í ákveðnum kynningum á 

framhaldsskólum. Náms- og starfsráðgjafi fær alla 10. bekkinga í einstaklingsviðtöl sem 

helguð eru áhugasviði og vali á framhaldsskóla. Ef nemendur hafa lokið námi fyrir 10. bekk í 

ákveðnum námsgreinum  þá hafa þeir kost á að stunda fjarnám frá framhaldsskóla í 

námsgreininni. 

 

Tengsl við nærsamfélag 
Skólar á hverjum stað eru mikilvægir í lífi barna og fjölskyldna þeirra. Skólar eru hjartað í 

hverju hverfi og hverjum bæjarfélagi. Grunnskólinn í Þorlákshöfn hefur mikilvægu hlutverki 

að gegna í samfélaginu í Þorlákshöfn. Við skólann er deild Tónlistarskóla Árnesinga og því 

oft tónleikar og aðrir viðburðir á dagskrá þar sem tengist skólanum. 

https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/samstarfsaaetlun-leik-og-grunnskola-18-19.pdf
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Tveir kórar í bænum hafa aðstöðu til æfinga í skólanum sem og Lúðrasveit Þorlákshafnar. 

Annar kórinn er tónlistarhópur eldri borgara og æfingar hans eru á opnunartíma skólans. Þá 

eru einnig íslenskunámskeið fyrir útlendinga haldin í húsnæði skólans á vegum Fræðslunets 

Suðurlands, dansnámskeið og ýmis önnur námskeið. Húsið er því oft sannkölluð 

menningarmiðstöð í samfélaginu.  

Ýmis samstarfsverkefni skólans við nærsamfélag eru á dagskrá hvers skólaárs. Samstarf við 

eldri borgara er t.d. falið í því að nemendur í 9.bekk fara ár hvert og taka slátur með eldri 

borgurum. Þá syngur kór skólans einnig reglulega á Níunni, íbúðum aldraðra. Í haust var farið 

af stað með samstarfsverkefni Kiwanisklúbbsins Ölvers og skólans. En klúbburinn greiðir og 

skipuleggur í samstarfi við kennara nemendaferðir fyrir 8. -10. bekk. Klúbbfélagar og 

kennarar fara með í ferðirnar. Kiwanisklúbburinn gefur einnig nemendum 1. bekkjar 

reiðhjólahjálma og hverju vori. Þá er einnig um samstarf við önnur félög í bænum að ræða og 

má þar til dæmis nefna Kvenfélagið en kvenfélagskonur hafa margoft gefið skólanum 

rausnarlegar gjafir. Uppákomur á vegum foreldrafélags skólans eru einnig reglulega utan 

skólatíma í húsnæði skólans og þá eru allir velkomnir. 

Fulltrúi nærsamfélags á ávallt sæti í skólaráði en það er mikilvægt til að styrkja tengsl 

samfélagsins við skólann. Viðburðir á vegum skólans eru ætíð auglýstir vel og allir bæjarbúar 

velkomnir.  Annað hvert ár er þemaverkefnið Þorpið á dagskrá. Síðasta daginn í því verkefni 

er skólinn opinn öllum og mikið líf og fjör.  

Til þess að vekja athygli á skólastarfinu og flytja bæjarbúum fréttir af fjölbreyttu skólastarfi 

skrifar fulltrúi skólans grein í Bæjarlíf í hverjum mánuði. Blaðið er borið út í  öll hús í 

sveitarfélaginu.  Í greinunum er sagt frá öllu því helsta sem um er að vera í skólastarfinu 

þannig að nærsamfélagið geti fylgst með skólanum. Það er okkur í Grunnskólanum í 

Þorlákshöfn mikilvægt að skólastarfið sé sýnilegt og að bæjarbúar séu stoltir af skólanum 

sínum. 
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Námsmat 
Í öllum námsgreinum meta kennarar framvindu námsins og hæfni nemenda jafnóðum yfir 

skólaárið og gefa þeim nemendum sem hafa ekki náð ákveðinni hæfni tækifæri til að bæta sig. 

Þegar kennarar leggja inn áveðin verkefni eða kannanir liggja til grundvallar ákveðin 

hæfniviðmið. Þau eru síðan metin jafnóðum og verkefnum lýkur.  

 

Nemendur og foreldrar hafa alltaf aðgang að matinu og mikilvægt er að fylgjast vel með 

námsmati inni í skráningarkerfinu Mentor. Námsmatið er lifandi og er að breytast reglulega 

yfir skólaárið og á að vera leiðbeinandi þannig að nemendur og foreldrar viti hvað þarf að 

leggja áherslu á hverju sinni til að ná ákveðnum hæfniviðmiðum. 

Lokamat er tekið saman við lok skólaárs. Matið byggir á því mati sem farið hefur fram á 

skólaárinu og hægt er að sjá á hæfnikortum nemenda í Mentor.  Nemendur í 5.-10. bekk fá sitt 

lokamat í bókstöfum A, B+, B,C+,C og D. Nemendur í 1.-4. bekk fá samanlagða 

hæfnieinkunn í hverri námsgrein í táknum og orðum. 

 

Kennsluáætlanir og þau hæfniviðmið sem metin eru í hverri kennslugrein og í hverjum bekk 

má finna í bekkjarnámskrá/kennsluáætlun sem er á heimasíðu. Einnig eru hæfnikort nemenda 

inni á Mentor en þar má sjá hvaða þættir eru metnir í hverri námsgrein. 

 

Mat á lykilhæfni 
Lykilhæfni nemenda  er metin jafnt og þétt í öllum námsgreinum á skólaárinu. Unnið er að 

því að setja saman sérstakar áherslur varðandi lykilhæfni sem verður metin sérstaklega út frá 

lykilhæfniþáttum aðalnámskrár. Lykilhæfniþættir skólans hafa verið skilgreindir en þeir eru: 

þrautseigja, skapandi og gagnrýnin hugsun, samskipti og samvinna, ábyrgð og sjálfstæði og 

tjáning.  

Fyrir foreldrasamtöl í febrúar verða nemendur beðnir um að meta þessa þætti hjá sér í námi og 

starfi auk þess sem kennarar meta þættina. Síðan verður farið yfir matið í foreldrasamtölum.  
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Móttökuáætlun   
1. bekkur   
Öflugt samstarf er á hverju skólaári við Leikskólann Bergheima. Umsjónakennari 1. bekkjar 

og deildarstjóri á elstu deild leikskólans funda að hausti með stjórnendum og gera áætlun 

varðandi samstarf vetrarins (Sjá skjal um samstarf leik- og grunnskólans). Reglulegar 

heimsóknir eru milli nemenda þar sem nemendur leikskólans koma í grunnskólann og 

nemendur grunnskólans koma í leikskólann. Einnig vinna nemendur að ýmsum verkefnum 

saman og taka þátt í uppákomum). Þá heimsækja kennarar í 1. bekk og deildarstjórar á elstu 

deild einnig hvorn annan og sitja 1-2 kennslustundir hvorir hjá öðrum. Skilafundir eru milli 

leik- og grunnskóla þar sem kennarar fara yfir styrkleika og veikleika allra nemenda, þörf 

fyrir stuðning og námsáætlanir.  Markmiðið með samstarfinu er að auka samfellu í námi 

nemenda frá leik- og grunnskóla og auka faglegt samstarf leik- og grunnskólakennara.  

Á skólasetningardegi og fyrsta skóladaginn eru nemendur og foreldrar í 1. bekk boðaðir í 

viðtal til umsjónarkennara. Í viðtalinu er rætt um væntingar foreldra og nemenda til skólans. 

Farið er yfir hvort nemendur hafi einhverjar sérþarfir. En auk þess er foreldrum kynnt 

starfsemi skólans, aðgangur að Mentor, skólamáltíðir ogbekkjarfélagar. Einnig er sagt frá  

námsefni, þeim kennurum  sem koma að bekknum, stundaskrá, heimasíða skólans og annað 

sem kemur upp í umræðunni.  

Í  september er haldinn sérstakur kynningarfundur/skólafærnifundur fyrir foreldra í 1. bekk. Á 

þeim fundi er skólinn kynntur, foreldrafélagið, stoðþjónustan, áherslur í samskiptum og 

kennslu. Stjórnendur skólans eru á þessum fundi ásamt umsjónarkennara, deildarstjóra 

stoðþjónustu auk kennsluráðgjafa frá Skólaþjónustu. Á þessum fundi er gjarnan boðið upp á 

veitingar og áhersla lögð á notalega samveru og góð samskipti.  

 

Móttaka nýrra nemenda í 2 .- 10. bekk  
Um leið og foreldri/forráðamaður skráir barn í skólann fá skólastjórnendur umsóknina til 

vinnslu og ákveða í hvaða bekkjardeild nemandinn á að fara. Nemandi og foreldri eru boðuð á 

fund umsjónarkennara og skólastjórnenda þar sem farið er yfir upplýsingar um nemandann og 

sérþarfir hans ef einhverjar eru og síðan er þeim kynntur skólinn og starfsemi hans. 

Umsjónarkennari hefur einnig samband við fyrri skóla til að fá upplýsingar um stöðu 

nemandans.  Umsjónarkennari ber ábyrgð á því að koma nauðsynlegum upplýsingum 

varðandi nemandann til annarra kennara og starfsfólks. Ef nemandi byrjar nýr í byrjun 

skólaárs fer þessi fundur og kynning fram nokkrum dögum fyrir skólasetningu þar sem tekið 

er á móti öllum nýjum nemendum. Í þeirri heimsókn er farið yfir þau atriði sem varða 

skólagöngu nemandans s.s. starfsemi skólans, aðgang að Mentor, skólamáltíðir, bekkjarfélaga, 

kennara, námsefni, stundaskrá, félagsstörf, heimasíðu skólans og annað sem kemur upp í 

umræðunni. Bekkjarfélögum er tilkynnt um komu nýs bekkjarfélaga áður en hann kemur og 

þeir undirbúnir fyrir móttöku hans ef nemandi hefur nám eftir að skóli hefst að hausti.  

Þegar nemandi hefur verið í skólanum í nokkrar vikur boðar náms- og starfsráðgjafi hann til 

viðtals til að ræða skólaaðlögun og almenna líðan nemandans.  

Móttaka erlendra nemenda  
Í Grunnskólanum í Þorlákshöfn er leitað leiða til að koma til móts við þarfir nemenda af 

erlendum uppruna. Í viðtölum við foreldra og/eða nemendur er fenginn túlkur sem talar 

móðurmál nemandans sé þess þörf. Umsjónarkennari ber höfuðábyrgð á að starfsfólk og 

bekkjarfélagar viti af og búi sig undir komu nýja nemandans. Stuðningskennsla í íslensku er 



SKÓLANÁMSKRÁ GRUNNSKÓLANS Í ÞORLÁKSHÖFN 2018-2019 

  
 

13 

 

fyrir nemendur af erlendum uppruna þar sem áherslan er einkum á að efla orðaforða og 

skilning í íslensku. Einnig er lögð áhersla á við foreldra að nemendur í 1. - 4. bekk séu í 

Frístund til að auka veru þeirra í íslensku málumhverfi og auka þannig möguleika þeirra til að 

tileinka sér íslensku. Lögð er áhersla á að virðing fyrir ólíkum uppruna nemenda í skólanum 

sé í hávegum höfð.  Einnig er lögð áhersla á við foreldra að nemendur viðhaldi tengslum við 

uppruna sinn, menninguna og tungumálið. Mikilvægt er að allir nemendur séu stoltir af 

bakgrunni sínum. Nemendur af erlendum uppruna fá jafnan kennslu í litlum hópi 

(einstaklingskennsla ef þörf krefur) í samráði við umsjónarkennara og foreldra. Aðaláhersla er 

lögð á íslenskunám, aðlögun námsefnis og aðstoð við námsefni samkvæmt námskrá 

bekkjarins.  

Móttaka nemanda með sérþarfir 
Í Grunnskólanum í Þorlákshöfn er sérkennsluþörf nemenda metin með skimunum á námslegri 

stöðu, annaprófum, sérhæfðum prófum, prófunum sérfræðinga, mati umsjónarkennara og 

sérkennara. Einnig er þörf metin út frá gögnum sem berast frá leikskólum eða þeim skóla sem 

nemandinn kemur úr. Nemendur sem taldir eru  þurfa sérkennslu eða stuðning eins og með 

þarf hverju sinni fá viðeigandi aðstoð. Námsver skólans sem ber nafnið Bjarg hefur það 

hlutverk að mæta þörfum þeirra nemenda sem ekki geta nýtt sér bekkjarkennslu eingöngu.  

Stjórnendur boða forsjáraðila nemenda og þá starfsmenn sem koma til með að vinna með 

nemandanum, á fund þar sem skólinn er kynntur og tilfærsla nemandans er rædd og 

skipulögð. Deildarstjóri stoðþjónustu hefur haft samband við skólann sem nemandinn er að 

koma úr að fengnu samþykki foreldra og fær áframsend gögn. Einnig hugar hann að því hvort 

skilafundur sé nauðsynlegur.  

Umsjónarkennari og þroskaþjálfi í samráði við deildarstjóra stoðþjónustu vinna 

einstaklingsáætlun þegar það á við. Jafnframt er ákveðið hvenær nemandinn er með í 

almennum bekk og hvenær í öðrum úrræðum. Ef þörf er á víðtæku samráði um málefni 

nemenda er unnið í nemendateymi. Þar eiga a.m.k. sæti foreldrar, umsjónarkennari, stjórnandi 

og aðrir sérfræðingar sem á þarf að halda. Nemendur í unglingadeild geta einnig átt sæti í 

eigin teymi. Umsjónarkennari sér um að koma nauðsynlegum upplýsingum um nemandann til 

allra þeirra sem koma að kennslu nemandans.   
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Áfallaáætlun 
Áfallaáætlun skólans skal hafa við höndina og nýta þegar þarf að skipuleggja áfallahjálp fyrir 

nemendur eða starfsfólk skólans. Samkomulag og vitneskja allra aðila þarf að vera um 

hvernig bregðast á við áföllum. Upplýsa þarf allt starfsfólk skólans um viðbrögð við áföllum 

og efla það til að takast á við erfiðleika sem fylgja áföllum. Ávallt skal taka tillit til aðstæðna 

hverju sinni þegar viðbrögð við áföllum eru ákveðin. 

 

Áfallaráð Grunnskólans í Þorlákshöfn: 

Skólastjóri  

Aðstoðarskólastjóri 

Ritari skólans 

Aðstoðarfólk sem áfallaráð getur leitað til: 

Náms- og starfsráðgjafi 

Skólasálfræðingar  

Sóknarprestur 

Deildarstjóri stoðþjónustu 

Skólahjúkrunarfræðingur 

Heilsugæslulæknir 

Félagsráðgjafi 

Lögregla 

 

Hlutverk áfallaráðs er að: 

 Verkstýra við válega atburði.  

 Huga að óskum þeirra fjölskyldna sem hlut eiga að máli hverju sinni. 

 Sinna forvinnu og forvörnum með kynningum fyrir allt starfsfólk. 

 Útbúa vinnuáætlanir um hver gerir hvað hverju sinni, í hvaða röð og hvernig bregðast 

eigi við í hverju tilviki fyrir sig. 

 Fá hjálp og stuðning fyrir starfsfólk skólans 

 Funda eins fljótt og mögulegt er ef válegur atburður hefur orðið, óháð dagsetningu og 

tíma. 

Skilgreining á áföllum 

Áföll eru skilgreind sem: 

 Alvarleg slys (nemanda/ starfsmanns eða aðstandenda nemanda/starfsmanns) 

 Alvarleg veikindi (nemanda/ starfsmanns eða aðstandenda nemanda/starfsmanns) 

 Langvinnir sjúkdómar (nemanda/ starfsmanns eða aðstandenda nemanda/starfsmanns) 

 Andlát (nemanda/ starfsmanns eða aðstandenda nemanda/starfsmanns) 

 Að verða vitni að eða lenda í voveiflegum atburði. 

Áfallaráð fundar í byrjun hvers skólaárs og fer yfir hvort breytingar hafi orðið á aðstæðum 

nemenda/starfsmanna vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla. Í 

framhaldi er tekin ákvörðun um hvort og þá til hvaða aðgerða skuli gripið. 
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Einstaklingar sem hafa lent í áföllum sýna mismunandi einkenni streitu og í mismiklum mæli. 

Oft er talað um annars vegar bráðaeinkenni og hins vegar langvarandi álag. Tillitsemi við 

hlutaðeigandi skal í hávegum höfð. 

ATHUGIÐ:  

Skólastjóri er ALLTAF eini tengiliður skólans við fjölmiðla og ávallt skal vísa á hann. 

Hér má sjá áfallaáætlunina í fullri lengd. 

 

 

 

Jafnréttisáætlun 
 Í 18. gr. laga nr.10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, ber öllum fyrirtækjum 

og stofnunum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér aðgerðabundna jafnréttisáætlun þar 

sem fram kemur hvernig starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.–22. 

gr. jafnréttislaga. Skólum ber auk þess að uppfylla 23. gr. jafnréttislega (menntun og 

skólastarf) og 22. gr. sömu laga (kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni). Markmið laganna 

er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á 

að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

og í aðalnámskrá grunnskóla er víða fjallað um jafnrétti kynjanna og mannréttindi. Þar er 

áherslan á að bæði kynin hafi jafnan rétt til náms, þátttöku í samfélaginu, fjölskyldu- og 

atvinnulífi. Markmið námsins og kennslunnar og starfshættir skólans skuli vera þannig að 

komið sé í veg fyrir mismunun m.a. vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar og 

trúarbragða. Allt skólastarf í Grunnskólanum í Þorlákshöfn skal vera í anda jafnréttis. Jafnrétti 

á að vera samofið leik og starfi nemenda og starfsfólks og þurfa allir að geta starfað í þeirri 

vissu að ekkert hamli þeirra starfsánægju.  

  

https://www.olfus.is/grunnskolinn/thjonustusvid/afallaaaetlun
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Skipun þriggja aðila í jafnréttisnefnd skal miðast við haustdaga og þess gætt að nefndin sé 

skipuð einstaklingum af báðum kynjum. Hlutverk jafnréttisnefndar er að vinna að 

stefnumörkun og leiðum til þess að jafnréttismál skólans séu í góðum farvegi. Ennfremur að 

sjá til þess að jafnréttisáætlun samræmist aðalnámskrá. Jafnréttisáætlun Grunnskólans í 

Þorlákshöfn tekur annars vegar til starfsmanna og hins vegar nemenda. Helsti áhersluþátturinn 

í skólastarfinu er að nemendur og starfsfólk skólans nái hámarksárangri og skólastarfið miði 

að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og þroska. Mikilvægt er að starfið mótist af 

metnaði og hvatningu til sjálfstæðra verka og aukinnar víðsýni, þar sem hver og einn fær 

notið sín á eigin forsendum. Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri 

virðingu, kurteisi og tillitssemi, sem er forsenda þess að hverjum og einum líði vel. 

Gagnkvæmt traust og jákvæð og uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan starfsanda. 

Jafnréttisáætlun skólans er kynnt fyrir öllum þeim sem að skólastarfinu koma. Þar sem um 

grunnskóla er að ræða er hún kynnt sérstaklega fyrir foreldrum og er þar lögð áhersla á þann 

hluta hennar sem snýr að nemendum. Áætlunina má nálgast á heimasíðu skólans.  

 

Áætlun gegn einelti 
Skilgreining á einelti: 
Einelti er skilgreint sem síendurtekin eða óvelkomin hegðun sem almennt er til þess fallin að 

valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða 

ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra 

hagsmuna fellur ekki hér undir. 

Í reglum Grunnskólans í Þorlákshöfn er skýrt tekið fram að: við eigum að sýna hvert öðru 

fyllstu kurteisi, tillitsemi og virðingu og koma fram af prúðmennsku. Við eigum aldrei að beita 

ofbeldi eða leggja í einelti og slíkt er ekki liðið í skólanum. 

Í Grunnskólanum í Þorlákshöfn er starfandi samskiptateymi. 

Hlutverk teymis: er að leita lausna þegar grunur um einelti kemur upp. Teymið hefur umsjón 

með vinnu eineltismála innan skólans og veitir starfsfólki, nemendum og foreldrum leiðsögn 

og stuðning við greiningu og úrlausn. Eineltis- og samskiptateymið vinnur eftir sérstöku 

ferli/áætlun sem hægt er að nálgast hér inni á heimasíðunni. Markmið með eineltisáætlun er 

að starfsfólk, börn/ungmenni og foreldrar verði meðvitaðri um einelti, þannig að þeir þekki 

einkennin, geti brugðist við þeim og viti hvert skal leita. 

 

Eineltis- og samskiptateymið skipa: Námsráðgjafi sem veitir teyminu forystu, þrír kennarar og 

einn skólaliði. 

 

Ábyrgð heimila  

Grunnur að góðum samskiptum er lagður á unga aldri og eru foreldrar bestu fyrirmyndir barna 

sinna. Foreldrar eru hvattir til að ræða reglulega um samskipti og líðan við börn sín. Ef þeir 

hafa áhyggjur af líðan barnanna er mikilvægt að hafa strax samband við skólann og einnig ef 

þeir hafa grun um einelti í bekknum eða skólanum. Gott samstarf og upplýsingaflæði milli 

heimila og skóla er grundvöllur þess að vel gangi að sporna við einelti. 

 

Í lögum um Grunnskóla á Íslandi segir m.a.; 

Í 30. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008: 

https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/aaetlun.pdf
https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/aaetlun.pdf
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 … Grunnskólar skulu hafa heildstæða stefnu um það hvernig fyrirbyggja eigi að líkamlegt, 

andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. Skólar skulu einnig hafa áætlun um 

framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum, um hvernig brugðist er við 

tilvikum um einelti, annað ofbeldi og félagslega einangrun. Áætlun skal m.a. framfylgt með 

því að hver skóli setji sér skólareglur. Í skólareglum skal m.a. kveðið á um almenna 

umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og heilbrigðar lífsvenjur. Þá skal í 

skólareglum koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum á þeim. 

Í 7. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

nr.1040/2011 : 

Aðgerðir skóla gegn einelti taka til skólans í heild, einstakra bekkjardeilda, námshópa og 

einstaklinga. Hver kennari ber ábyrgð á að framfylgja með virkum og ábyrgum hætti 

aðgerða-áætlun skólans gegn einelti og skólastjóri ber ábyrgð á að starfið sé samhæft. 

Einelti er aldrei liðið í Grunnskólanum í Þorlákshöfn. 

 

 Á heimasíðu skólans https://www.olfus.is/grunnskolinn má finna verkferil eineltismála og 

eyðublað fyrir beiðni um aðstoð vegna gruns um einelti. 

https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/einelti  

 

Forvarnaráætlun 
Vinna er hafin við gerð forvarnaráætlunar og hefur umræða um hana farið fram á 

kennarafundum og stigsfundum. Markmið forvarnarstefnu Grunnskólans í Þorlákshöfn er að 

veita yfirsýn yfir forvarnir sem fara fram í skólanum með skipulögðum hætti. Hlutverk 

skólans er að veita öllum nemendum forvarnarfræðslu áður en skólaskyldu lýkur. 

Einkunnarorð skólans Vinátta – Virðing – Velgengni eru lýsandi fyrir innra starf skólans og á 

það einnig við um forvarnarfræðsluna. Með því að skipta forvörnum upp eftir árgöngum setur 

skólinn ákveðna ábyrgð á kennara sína. Kennarar vita þá hvaða forvörnum þeir þurfa að sinna 

áður en nemendur þeirra ljúka tilteknu skólaári. Með þessu vill skólinn koma góðu skipulagi á 

forvarnarstarfið. Á öllum skólastigum á að vinna gegn einelti með skipulögðum hætti. Einnig 

er ætlunin að leggja áherslu á nýja uppeldisstefnu skólans Uppeldi til ábyrgðar,  innleiðing 

hennar hefst í nóvember 2018. Áherslur annarra forvarna breytast ár frá ári miðað við aldur og 

þroska nemenda. Markmiðið er að forvarnarstefnan verði tilbúin við lok árs 2018 og komin á 

heimasíðu skólans í janúar 2019. 

  

https://www.olfus.is/grunnskolinn
https://www.olfus.is/grunnskolinn/skolinn/einelti
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Meðferð agamála 
Eineltismál og önnur ofbeldismál eru umsvifalaust tekin fyrir. Önnur mál þurfa oft að fara í 

ákveðinn vinnuferil sem kynntur er í skólareglum (sjá 1.-3. stig). Skólareglur má finna í heild 

sinni á heimasíðu skólans. https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/Myndir/2017-10-18-

13_44_22-skolareglur_a3-plakat-hq.pdf-e2-80-8e-microsoft-edge.png 

Ferill mála er eftirfarandi: 

1. Við brot á skólareglum ræðir viðkomandi starfsmaður eða umsjónarkennari við nemandann 

um brotið. 

2. Kennari hefur samband við foreldra, lætur umsjónarkennara vita og skráir í Mentor. 

3. Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra í viðtal. 

4. Umsjónarkennari boðar nemanda og foreldra í viðtal með skólastjórnanda. 

Við alvarleg  og ítrekuð brot getur nemanda verið vísað úr skóla á meðan mál hans er í 

vinnslu. 

 Líkamlegar refsingar eru óheimilar. Starfsmönnum skóla er óheimilt að beita aflsmunar nema 

nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða 

öðrum skaða eða eignatjóni. Í tilvikum sem þessum skal ávallt greina foreldrum/ 

forráðamönnum tafarlaust frá málavöxtum.  

 

 

 

 

 

 

https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/Myndir/2017-10-18-13_44_22-skolareglur_a3-plakat-hq.pdf-e2-80-8e-microsoft-edge.png
https://www.olfus.is/static/files/Grunnskoli/Myndir/2017-10-18-13_44_22-skolareglur_a3-plakat-hq.pdf-e2-80-8e-microsoft-edge.png

