






Það sem kom út úr fundinum okkar 

Hvað var nefnt sem mikilvægur 

hluti af stefnu skólans/ þáttur í 

skólastarfinu 

 

Fjöldi 

punkta  

 

Hvar sést 
það ?  

Hver sér 
um það ? 

Samskipti 6     

Starfskynning 2     

Góður aðbúnaður, eins og best 

verður á kosið, bætt aðstaða 
12     

Íslenskukennsla 5   

Tungumálakennsla – samræður 

á tungumálunum 
3     

Gleði  6     

Nemendalýðræði 10     

Jafningjafræðsla  3     

Fjölbreyttir kennsluhættir 12     

Fjölbreytt námsmat 4     

Einstaklingsnámsskrár fyrir alla 4     

Ferilmöppur nemenda 2     

Virk hlustun á nemendur 

(nemendalýðræði) 
4     

Umhverfisvitund í verki  4     

Standa jafnfætis þeim bestu í 

bóklegum greinum 
3     

 

Grunnskólinn á Borgarfirði eystra er 
samrekinn, heildstæður grunn- og leikskóli.  Í 
skólanum er hlúð vel að skapandi starfi 
með nemendum, sjálfbærni og góðum 
tengslum við grenndarsamfélagið, sögu 
þess og menningu. Við erum Grænfánaskóli 
og leggjum áherslu á umhverfisvitund og 
útikennslu ásamt rými fyrir fjölbreytta 
kennsluhætti og samþættingu námsgreina 
ásamt miklum metnaði fyrir bóklegum 
greinum. Skipulag náms, kennsluhættir og 
námsmat er fjölbreytt og miðar að virku 
nemendalýðræði. Nám barnanna á öllum 
stigum tekur mið af þessum einkennum og 
er einstaklingsmiðað.  

Skólinn okkar er í stöðugri þróun og mótun 
en þróunarverkefni næstu ára fela í sér að  
efla fjölbreytta kennsluhætti, auka 
nemendalýðræði, vinna markvisst að 
samvinnu heimila og skóla og auka á val og 
þemanám með það að markmiði að gera 
nemendur ábyrga námsmenn og manneskjur 
sem aðhyllast heilbrigt líferni í 
nútímasamfélagi.  

 

Einkennisorð skólans og yfirmarkmið alls þess 
sem við tökum okkur fyrir hendur eru 
unaðslegur skóli,  árangur og virðing. 



*Myndirnar frá þessu skólaári 

 

*Starfsmannamál næsta vetur 
* Almennir kennarar 

* Sundkennari 

* Tónlistarkennari 

 

*Skóladagatal  
* Skólabyrjun 17.ágúst, skóladagatal 10. ágúst sund, gönguferð  

 

*Breytingar á húsnæði í sumar 



*Skólasetning heimsóknir 

*Námsefniskynning að hausti (ágúst/október) 

*Foreldra og nemendaviðtöl – nemendaviðtöl, 
heimanámstími 

*Stefna í lestri og stærðfræði orðuð, auknar skimanir 

*Unnið samkvæmt stefnunni okkar 

*Námsmat aðlagað að nýrri aðalnámsskrá, 
leiðsagnarmat  

*Mentornotkun aukin 

*Heimalestur 

*Fræðsla fyrir foreldra og aðra um 
vímuefni/forvarnir/geðrækt 

 



Takk fyrir veturinn  

Megið þið öll eiga yndislegt sumar 

Skólahaldi 2014-2015 er hér með slitið  

Nú kemur vorið sunnan að 

og sólin bræðir ís. 

Við sendna strönd í fjarðarbotni 

lítil alda rís. 

Og hvíslar: Það er langt síðan ég 

lagði af stað til þín, 

nú loks ég finn að komin er ég, 

komin heim til mín. 

Úr draumi frá í vetur enn ég 

þekki þessa strönd. 

Nei þannig fengu ei heillað suðræn 

ævintýralönd. 

Ó strönd míns lands, mig dreymdi að ég 

deyja ætti hér. 

Minn draumur rætist því nú hníg ég 

ein að brjósti þér. 
 

Lag: Birni Dam 

Texti: Sigurður Óskar Pálsson 


