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Vikufréttir  
     Vika 8 (20.02 - 24.02.) 

 

 
Mánudagur 

 Stigsfundur elsta stig kl. 14:00 

 

 

Þriðjudagur 

 Fundað með fulltrúa frá Miðstöð skólaþróunar vegna Byrjendalæsis 

 Stigsfundur yngsta stig kl. 13:40 

 Stigsfundur mið stig kl. 14:20 

 

 

Miðvikudagur 

 Byrjendalæsiskennarar úr Grunnskólanum í Borgarnesi og Grunnskóla 

Borgarfjarðar funda saman á Kleppjárnsreykjum kl. 14:00. 

 

Fimmtudagur 

 Vinnuhópar funda kl. 14:40 

 

 

Föstudagur 

 Stærðfræðikeppni grunnskólanna á Akranesi.  

25 nemendur frá skólanum taka þátt í stærðfræðikeppninni sem Fjölbrautaskóli 

Vesturlands á Akranesi heldur fyrir nemendur í áttunda, níunda og tíunda bekk 

grunnskóla á Vesturlandi. 

 

 

 

Spakmæli vikunnar  “Settu þér markmið og láttu drauma þína rætast.” 
 

Næsta vika 

Kennarafundi sem vera átti í þessari viku er frestað fram á mánudaginn 27. febrúar kl. 

14:40.  Þá mun Hjálmur Dór nýráðinn  kennsluráðgjafi í upplýsingamennt  funda  með 

kennurum og ræða skipulag og framkvæmd verkefna er við koma upplýsingatækni. 

 

Föstudaginn 3. mars er vetrarfrí í skólanum. 

  

http://www.eco-schools.org/index.htm
http://www.grunnborg.is/
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Uppeldi til ábyrgðar 
 

Siðfræði frumbyggja 

Diane Gossen hefur sótt talsvert af hugmyndum sínum í siðfræði frumbyggja Ameríku. Sem dæmi um 

atriði sem hún leggur áherslu á og eiga rætur að rekja til menningar indíana má nefna:  

 Ýtt er undir sjálfstæði og sjálfsaga, fremur en blinda hlýðni og aðlögun.  

 Það er ókurteisi að meta eða dæma aðra.  

 Brot er oft afleiðing ytri þátta sem ekki er alltaf hægt að stjórna.  

 Í mistökum felast oft tækifæri til að læra og bæta sig. (Gossen, 2006, bls. 32–38).  

Kenningar Diane Gossen 

Meginmarkmiðið er að kenna börnum ábyrga hegðun og sjálfstjórn með því að gefa þeim tækifæri til að 

leiðrétta mistök sín og kenna þeim að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt. Litið er á hugtakið mistök 

sem eðlilegan þátt í lærdómsferli, það sé eðlilegt að gera mistök og að mistökin nýtist sem ákveðið skref 

í þroska. Einstaklingur fær tækifæri til að takast á við mistök sín á uppbyggilegan hátt, skoða hvað það 

var sem hann gerði rangt og hvað hann hefði getað gert öðruvísi.Hann lærir að bæta fyrir mistök sín og 

finnur hvernig hann styrkist af því. Þetta næst ekki ef hann er skammaður eða niðurlægður. Áhersla er 

lögð á að þjálfa nemendur í að skoða eigin hegðun og ræða um hvernig þeir ætli að bregðast við 

sambærilegum aðstæðum næst í stað þess að gera sömu mistökin aftur. 

Gossen skilgreinir uppbyggingu á þennan hátt: „Að skapa skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín, 

snúið aftur til hópsins og vaxið við hverja raun.” 

http://netla.hi.is/greinar/2007/003/ 

 

 
Útgefandi: Grunnskólinn í Borgarnesi.Ábm.: 

Kristín M. Valgarðsdóttir 
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