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INNGANGUR 

Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi er unnin af stjórnendum ásamt starfsfólki skólans. Eins og gert 

er ráð fyrir er hún er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla og löguð að sérstöðu og einkennum 

skólans og hvernig þær aðstæður eru nýttar til náms og kennslu. 

Skólanámskráin skiptist í þrennt: 

 Almennur hluti þar sem gert er grein fyrir þeim gildum sem starfið byggir á, hvernig viðmið 

aðalnámskrár eru löguð að sérstöðu skólans og almennar upplýsingar um verklag. Gert er ráð 

fyrir að þessi hluti skólanámskrár verði endurskoðaður eftir þrjú ár og er því gildistími hans 2020 

– 2023. Það er sá hluti sem birtist hér. 

 Starfsáætlun skóla þar sem fram koma upplýsingar sem breytast frá ári til árs. Sá hluti 

skólanámskrár er endurskoðaður á hverju ári fyrir upphaf skólaárs.  

 Bekkjarnámskrá þar sem gerð er grein fyrir skipulagi náms, námsmarkmiðum, námsgögnum, 

námsmati og kennslutilhögun. Kennarar uppfæra þennan hluta skólanámskrár ár hvert við 

upphaf skóla.  

Auk þess er starfsmannahandbók í vinnslu. Hún er innanhússrit og verður ekki birt á heimasíðu.  

EINKENNI GRUNNSKÓLANS Í BORGARNESI 

Grunnskólinn í Borgarnesi er í Borgarnesi í Borgarbyggð. Hann er staðsettur í elsta hluta bæjarins með 

útsýni vestur Mýrar og yfir á Hafnarfjall. Nemendur skólans koma úr bænum og af Mýrum og er 

skólaakstur þaðan og einnig innanbæjar. Húsnæði skólans var endurbætt á árunum 2018 – 2020 og er 

m.a. kominn fjölnotasalur í skólann sem og mötuneyti. Endurbætur standa yfir á skólalóð og er von til 

þess að þeim ljúki haustið 2021.  

Skólinn er heildstæður grunnskóli með 1. – 10. bekk. Nemendafjöldi er að jafnaði um 300. Skólinn er 

teymiskennsluskóli þar sem kennarar og annað starfsfólk myndar teymi um hvern árgang í 1. – 7. bekk 

en á unglingastigi mynda faggreinakennarar teymi. Skólinn vinnur eftir uppeldisstefnunni Uppeldi til 

ábyrgðar og er einnig Skóli á grænni grein og er að flagga grænfánanum í áttunda sinn á haustmánuðum 

2020.   

STARFSEMI SKÓLANS FRÁ STOFNUN HANS OG HELSTU ATRIÐI Í ÞRÓUN HANS FRÁ 

UPPHAFI 

Árið 1907 voru sett fræðslulög. Helstu ákvæði þeirra vörðuðu menntun kennara og fræðsluskyldu 10 til 

14 ára barna. Áður hafði uppfræðsla barna og unglinga verið í höndum heimila og presta. Heima fyrir 
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var börnunum kennt að lesa og draga til stafs og í besta falli fengu þau undirstöðu í reikningi og fylgdust 

prestarnir með því hvernig þau tóku framförum. Fermingarfræðslan var svo oftast eini skólinn sem 

almenningur naut. 

Samkvæmt hinum nýju lögum var árið 1908 kjörin fræðslunefnd fyrir Borgarhrepp hinn forna, en þeim 

hreppi tilheyrði Borgarnes þá. Nefndin réði þegar í stað kennara og hófst kennsla 10 til 12 ára barna 

sama haust. Kennari var ráðinn Magnús Jónsson, sem síðar var sparisjóðsstjóri í Borgarnesi um árabil. 

Þetta fyrsta skólaár kenndi hann sinn daginn á hvorum stað, í Borgarnesi og á Ölvaldsstöðum. Í 

Borgarnesi var kennt í húsi Góðtemplarastúkunnar Borgar allt til ársins 1913. Þetta hús, sem stóð á 

núverandi skólalóð var rifið árið 1986. 

Árið 1909 varð Borgarnes sérstakt skólahérað. Frá og með því ári kenndi Magnús eingöngu í Borgarnesi. 

Skólinn var settur 1. nóvember 1909 og lauk 4. maí 1910. Nemendur voru 22 á aldrinum 10 til 12 ára, 

þar af níu Borgnesingar. Níu nemendur luku fullnaðarprófi. 

Árið 1913 varð Borgarnes sérstakt hreppsfélag. 21. júní það ár hófst vinna við byggingu skólahúss. 

Verkinu lauk 7. nóvember sama ár. Þetta hús var 9x14 m á einni hæð, tvær kennslustofur. Húsið kostaði 

7.404.15 kr. og var fjármagnað með styrk úr Landssjóði kr. 2.700 og með láni frá Landsbanka Íslands kr. 

4.000. Í húsi þessu var kennt til ársloka 1948. Síðar var Samkomuhúsið byggt í framhaldi af skólanum og 

er hann nú vesturendi og aðalinngangur samkomuhússins. 

Magnús Jónsson var einn kennari við skólann allt til ársins 1918 að undanskildu árinu 1914, þegar annar 

kennari var ráðinn með honum. Á þessum árum var byrjað að kenna leikfimi og hannyrðir stúlkna og 

árið 1915 var keypt hljóðfæri fyrir skólann. 

Árið 1918 til 1919 var kennari Kristján Kristjánsson frá Rauðkollsstöðum. 

Árið 1919 var svo Hervald Björnsson ráðinn kennari. Hann var settur skólastjóri 1921 og skipaður ári 

síðar. Gegndi hann þeirri stöðu til ársins 1958. 

Árið 1921 gáfu hjónin Helga Björnsdóttir og Jón Björnsson kaupmaður frá Bæ skólanum vísi að bókasafni, 

alls 100 bindi bóka. Sama ár var stofnað uppeldismálafélagið Stjarnan og starfaði það í sex ár. Fyrsta 

verkefni félagsins var að kaupa hreinlætistæki, handklæði, þvottaskálar o.fl. til skólans. Síðar gaf félagið 

skólanum skuggamyndavél og nokkuð af bókum. Þá var útvarpstæki komið fyrir í skólanum. Þar kom fólk 

saman og hlustaði á útvarp á síðkvöldum og sunnudögum. 

Árið 1921 var Lára Jóhannesdóttir ráðin kennari með Hervald og valin með tilliti til þess að hún gat kennt 

söng. En næsta ár neitaði hreppsnefnd að launa tvo kennara og lét Lára þá af störfum. Eftir það var 

Hervald eini fastráðni kennarinn við skólann allt til ársins 1936. Þá kom til skólans Sigurður Gunnarsson 

og var í tvö ár. Við af honum tók svo Björgvin Jörgensson. Hann æfði barnakór með ágætum árangri. 
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Sigurþór Halldórsson kom að skólanum árið 1947 og þegar Hervald lét af störfum árið 1958 tók Sigurþór 

við skólastjórastarfinu. Guðmundur Sigurðsson tók við starfi Sigurþórs 1978 og gegndi því til haustsins 

1998 er Kristján Þormar Gíslason tók við. Árið 1978 varð Jón Þ. Björnsson yfirkennari og gegndi hann því 

starfi til haustsins 1997 er Hilmar Már Arason tók við aðstoðarskólastjórn. Skólaárið 2003 - 2004 fór 

Kristján Þ Gíslason í námsleyfi. Hilmar Már Arason gegndi stöðu skólastjóra það skólaár og Lilja S 

Ólafsdóttir stöðu aðstoðarskólastjóra. Kristján kom aftur til starfa haustið 2004 og starfaði fram á 

haustmánuði 2013 en um áramótin 2013 - 2014 var Signý Óskarsdóttir ráðin skólastjóri. Hún hætti 

störfum vorið 2015 sem og Hilmar Arason aðstoðarskólastjóri. Í ágúst 2015 var Júlía Guðjónsdóttir ráðin 

skólastjóri og Ragnhildur Kristín Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

Nýtt skólahús ásamt íþróttasal var byggt á árunum 1947-1948 og tekið í notkun 9. jan. 1949. Það hús var 

lengi miðálma  skólabyggingar, fjórar kennslustofur á tveimur hæðum ásamt skólaeldhúsi sem nú hefur 

verið breytt í skrifstofur. Þessi álma var rifin vorið 2019. Vesturálma skólans var tekin í notkun árið 1964. 

Í henni eru fimm kennslustofur á tveimur hæðum. 

Þriðja álman var tekin í notkun árið 1985. Þar er kennarastofa og vinnuaðstaða fyrir kennara. Um leið 

fékkst við  þessa tengingu, skrifstofa fyrir skólaritara. Í álmunni eru tvær almennar kennslustofur, góð 

raungreinastofa og skólaeldhús. Auk þess er þar bókasafn skólans. Er óhætt að segja að þessi álma hafi 

gjörbreytt vinnuaðstöðu í skólanum. 

Fjórða álma skólans var tekin í notkun haustið 1991. Í þeirri álmu eru átta almennar kennslustofur. 

Fimmta álman við skólann var tekin í notkun haustið 2001 og varð þá skólinn orðinn einsetinn. 

Svo virðist sem kennsla unglinga hafi farið fram, af og til allt frá fyrstu árum skólahalds hér í Borgarnesi. 

Koma við þá sögu m.a. Magnús Jónsson, Þorlákur Arnórsson, Friðrik Þorvaldsson og Hervald Björnsson. 

En árið 1934 er tekin upp regluleg unglingakennsla við skólann og er samfellt síðan. 

Ný fræðslulög voru sett árið 1974 og síðan heitir skólinn Grunnskólinn í Borgarnesi. Samkvæmt lögum 

þessum tók Fræðsluskrifstofa Vesturlands til starfa árið 1975. Veitti hún skólanum margs konar þjónustu 

sem áður var áfátt eða ekki fyrir hendi. Nefna má í þessu sambandi sálfræðiþjónustu, sérkennslu og 

stuðningskennslu. Einnig stóð skrifstofan fyrir námskeiðum og fræðslufundum fyrir kennara. Árið 1995 

tóku ný lög um grunnskóla gildi. Með þeim var allur rekstur almennra grunnskóla færður á ábyrgð og 

kostnað sveitarfélaganna. Fræðsluskrifstofan var lögð niður 1996 og skólaskrifstofa stofnuð í hennar 

stað og starfrækt í fjögur ár. Í ágúst 2001 réði Borgarbyggð skóla- og menningarmálafulltrúa, Ásthildi 

Magnúsdóttur (kenndi við skólann frá haustinu 1993 til vors 1995). 

Jafnframt að sinna menntun barna og unglinga hefur verið starfrækt framhaldsdeild við skólann. 
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Iðnskóli var starfræktur hér í Borgarnesi frá 1949 til 1978. Sá skóli var staðnum mikils virði, enda 

útskrifuðust frá honum fjölmargir iðnaðarmenn í ýmsum iðngreinum. 

Árið 1975 var fyrst framhaldsdeild hér í Borgarnesi og færðist þá fyrsti hluti iðnnáms yfir í þá deild. 

Fjölbrautaskóli Akraness var stofnaður árið 1977 og framhaldsdeild síðan rekin af og til í samvinnu við 

þann skóla. 

Síðustu áratugi tuttugustu aldar var starfrækt öldungadeild af og til. Í slíkum deildum gefst ágætt 

tækifæri til endurmenntunar og upprifjunar, en einnig er hægt að stefna að skipulegu námi til prófs. Sú 

deild var rekin af Fjölbrautaskóla Vesturlands. 

Haustið 2001 var skólinn einsetinn þegar viðbygging með sex kennslustofum var tekin í notkun. Jafnhliða 

þessari framkvæmd var nemendum boðið upp á að kaupa sér heita máltíð í hádeginu og sá Hótel 

Borgarnes um þá þjónustu. 

Vorið 2018 var farið í miklar endurbætur á elsta húsnæði skólans og fjölnota salur byggður við hann. Það 

var 1. nóvember 2019 sem matsalur og eldhús var tekið í notkun við skólann en fram að þeim tíma höfðu 

nemendur verið í hádegismat á Hótel Borgarnesi eða komið með nesti að heiman. Nú á haustdögum 

2020 er verið að ljúka framkvæmdum innan húss en skólalóð er ekki frágengin. Öll önnur aðstaða fyrir 

nemendur og starfsfólk er til fyrirmyndar. 

STEFNA SKÓLANS; GILDI, UPPELDIS- OG MENNTUNARLEG STEFNA OG 

KENNSLUHÆTTIR 

Einkunnarorð og gildi skólans 

Einkunnarorð skólans eru sjálfstæði, ábyrgð, virðing, samhugur. Við viljum sjá ábyrga einstaklinga sem 

bera virðingu jafnt fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu og láta sér annt hver um annan. Við viljum að þeir 

geti unnið með öðrum og hafi dug til að standast þrýsting neikvæðra áhrifa og tileinki sér umburðarlyndi 

fyrir mismunandi sjónarmiðum og einstaklingsmun. 

Skólabragur 
Við upphaf hvers skólaárs er gerður starfsmannasáttmáli sem birtist í starfsáætlun. Þar kemur fram 

hvernig við viljum hafa viðmót og andrúmsloft í skólanum. Við leggjum áherslu á kurteisi, umhyggju, 

gleði og jákvæðni.  

Starfsfólk skóla skal ávallt bera velferð nemenda fyrir brjósti og leggja sig fram um að tryggja nemendum 

öryggi, vellíðan og vinnufrið til að þeir geti notið skólagöngu sinnar. Starfsfólki ber að stuðla að 

jákvæðum skólabrag og starfsanda í öllu skólastarfi og góðri umgengni 
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(https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/mennta--og-

menningarmalaraduneyti/nr/17942). 

Í Grunnskólanum í Borgarnesi kappkostum við að það ríki jákvæður skólabragur.  Starfsfólkið skal leggja 

áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, góða umgengni, jákvæð samskipti, sáttfýsi, umburðarlyndi og 

kurteisi. Við gerum okkar besta í að virkja foreldra til samstarfs. 

Við vinnum eftir uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar og notum mörg verkfæri sem hún býður upp á 

til að efla og bæta skólabraginn. Sem dæmi um það má nefna að við upphaf hvers skólaárs gera 

nemendur hvers árgangs sáttmála um samskipti sín á milli og við aðra sem í skólanum eru. Starfsfólk 

gerir einnig með sér sáttmála haust hvert, þar sem lýst er hvernig það vill sjá og finna andrúmsloft 

vinnustaðarins. Við fylgjum sáttmálum eftir og ef misbrestur verður á, hjálpum við nemendum að útkljá 

ágreining. 

Menntunarleg stefna 

Í stefnu skólans og framtíðarsýn segir: Grunnskólinn í Borgarnesi stefnir að því að vera áfram virkt og 

skapandi lærdómssamfélag og skipa sér þannig í röð meðal fremstu grunnskóla landsins. Við viljum að 

það sé eftirsóknarvert að vinna hjá okkur og með okkur, að við verðum skóli sem litið er upp til. Stefnt 

er því að bjóða upp á það umhverfi sem gefur einstaklingum rými til að þroskast og eflast. Lögð er áhersla 

á að efla námsárangur nemenda og hvatt verður til þátttöku og félagslegrar virkni hjá einstaklingum og 

hópum. Lýðræðisleg vinnubrögð eru í hávegum höfð einnig sem stefnt er að því að í skólanum starfi 

lausnamiðaðir einstaklingar sem styðjast við fjölbreyttar leiðir í námi og kennslu og nýti sér nýjustu tækni 

við það. Skólinn mun vera í fararbroddi varðandi samvinnu við nærsamfélagið og leggja sig fram um að 

hafa áhrif í skólasamfélagi Borgarbyggðar.  

Grunnforsendur skólastarfs eru réttur allra til náms og þroska. Skólinn skal í samstarfi við heimilin stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda í fullu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins. 

Uppeldi til ábyrgðar – uppeldisstefna 

Við skólann er unnið eftir hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar en uppeldisstefnan felur í sér að kenna 

börnum og unglingum sjálfsaga. Aðferðin ýtir undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn hjá einstaklingum. 

Meginhugmyndin byggist á því að fólk sé fætt með sjálfstæðan vilja, þ.e.a.s. að áhuginn komi innan frá. 

Stefnan er þróuð útfrá aðferð Dr. William Glasser sem kölluð er samtalsmeðferð (Reality Theory) sem 

kennir okkur að við höfum fimm meðfæddar grunnþarfir sem við þurfum að sinna.  
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Við notum aðferðir Uppeldis til ábyrgðar í öllu starfi skólans. Hver starfsmaður fer á námskeið við upphaf 

komu sinnar í skólann og endurmenntunarnámskeið eins og þurfa þykir s.s. leshringi eða formleg 

námskeið um tiltekna þætti. Hver árgangur gerir með sér sáttmála þar sem kemur fram hvernig hann 

vill hafa vinnuumhverfi sitt yfir veturinn. Við notum aðferðir Uppeldis til ábyrgðar til að leysa mál sem 

upp koma, bæði hvað varðar nemendur og starfsfólk.  

Líkt og nemendur gerir starfsfólk með sér sáttmála um samskipti og skólaanda á hverju hausti, byggðan 

á gildum sem við viljum að séu ríkjandi í samskiptum milli fólks á vinnustaðnum. Sáttmálinn sem nú er í 

gildi hljóðar svona: 

Við viljum að í skólanum sé hlýlegt andrúmsloft og að við sýnum hvert öðru umhyggju og kurteisi. Við 

viljum að samskipti innan vinnustaðarins einkennist af jákvæðni, gleði og metnaði. 

Agamál eru unnin í anda Uppeldis til ábyrgðar. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans 

www.grunnborg.is undir flipanum Skólinn/skólareglur/Skýru mörkin.  

Umhverfisstefna – skóli á grænni grein 

Skólinn er þátttakandi í verkefninu Skóli á grænni grein hjá Landvernd. Vorið 2020 fékk skólinn úttekt frá 

Landvernd í áttunda sinn. Vegna framkvæmda í skóla og á skólalóð, var ákveðið að fresta móttöku fánans 

til haustmánaða 2020. Þau verkefni eða þemu sem skólinn hefur unnið að síðustu ár eru: 

 Vatnið 

 Neysla og úrgangur 

Nýr umhverfissáttmáli var samþykktur í öllum árgöngum skólans og á starfsmannafundi vorið 2020 og 

var að þessu sinni hafður í slagorðaformi og hljóðar svo: Að flokka hvern dag, kemur skapinu í lag. 

Haustið 2020 þarf að kjósa nýja umhverfisnefnd og velja nýtt viðfangsefni til að vinna að næstu tvö ár. 

Kennsluhættir á yngsta stigi 

Á yngri barna stigi er lögð áhersla á að virkja leik- og sköpunargleði nemenda.  Litið er á árganginn sem 

eina heild og  kennarar vinna í teymum og undirbúa sig saman fyrir kennslu. Gengið er út frá því að hægt 

sé að skipta árganginum í ýmis konar hópa, eftir viðfangsefnum og áherslum hverju sinni. Stundum er 

unnið þvert á stigið t.d. í sérstökum þemaverkefnum  þar sem nemendum er blandað í hópa óháð aldri. 

Áhersla er lögð á þroska einstaklingsins í námi og starfi og ábyrgð hans á lífi sínu og verkum. Skipulag 

námsins miðast við getu hvers og eins og leitast er við að vinna með skapandi verkefni sem vekja áhuga 

á viðfangsefninu. Námið er að stærstum hluta byggt á samþættum þemaverkefnum sem eru undirbúin 

með hliðsjón af markmiðum Aðalnámskrár og útfærð á þann hátt að  reyni á sem flestar kennsluaðferðir. 

Þemaverkefnin eru markvisst tengd lífi nemenda, umhverfi þeirra og samfélaginu sem þeir búa í. 
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Samhliða því að nemendur skoða viðfangsefni tengd  nærumhverfi er lögð áhersla á að setja þau í víðara 

samhengi; tengja þau umheiminum og efla þannig með nemendum víðsýni og tilfinningu fyrir að þeir 

séu hluti af heild; tilheyri stærri veröld.  

Kennsluhættir á miðstigi 

Á miðstigi taka kennsluhættir mið af þroska og þörfum nemenda. í fjölmennum hópi eru 

þarfirnar, færnin og áhugsviðin ólík og því mikilvægt að hugað sé að fjölbreyttum 

kennsluháttum í anda skóla margbreytileikans. 

Í hverjum árgangi starfar teymi tveggja kennara sem sameiginlega bera ábyrgð á kennslu 

hópsins. Að auki geta komið að kennslunni þroskaþjálfar, velferðarkennari eða aðrir sem 

hjálpa til við að mæta margvíslegum þörfum. Í sumum viðfangsefnum vinna kennarar og 

nemendur af öllu stiginu saman. 

Á miðstigi er lögð aukin áhersla á sjálfstæði í námi og að nemandinn hafi meira um nám sitt að 

segja. Fjölbreyttir kennsluhættir miða að því að nemandi geti hvort sem er unnið einn eða 

með öðrum og að nemandinn geri sér grein fyrir hver markmið og tilgangur náms eru. 

Verkefni eru gjarnan tengd við reynslu og áhuga nemenda og framsetning og úrvinnsla miðuð 

að færni hvers og eins. Mikil áhersla er á eflingu félagsfærni og samskipta. 

Kennsluhættir á unglingastigi 

Á unglingsárum eykst hæfni nemenda til að hugsa óhlutbundið, skilningur opnast á nýjum 

þekkingarsviðum og þeir geta glímt við fjölbreyttari viðfangsefni en áður. Af því leiðir að gera þarf auknar 

kröfur um þekkingu, vinnubrögð og dýpri skilning. 

Kennarar vinna í faggreinateymum og allajafna eru það tveir kennarar sem kenna hverja grein, ef bekkir 

eru fjölmennir þá er þriðja kennara bætt í teymið. Þeir vinna náið saman, bæði í kennslu og við 

undirbúning hennar. Við val á kennsluaðferðum skulu kennarar gæta þess að  viðfangsefnin séu í 

samræmi við þroska nemenda og áhuga og að námið sé í eðlilegu framhaldi af því sem á undan er komið. 

Taka verður tillit til getu nemenda með því að leggja fyrir þá fjölbreytt verkefni sem reyna m.a. á 

rökhugsun og gildismat þeirra. Efla þarf samvinnu og samskiptahæfni nemenda, gera þá ábyrga fyrir 

náminu og framkomu sinni. Leggja þarf áherslu á að byggja upp jákvæðan bekkjaranda og efla sjálfsmynd 

nemendanna. Þetta er gert með því að nota fjölbreytta kennsluhætti t.d. hópvinnu hvers konar, þar sem 

nemendur bera sjálfir ábyrgð á vinnubrögðum, þurfa að skipuleggja vinnuna og ákveða sjálfir með hvaða 

hætti niðurstöður eru settar fram. Nemendum eru veitt tækifæri til þess að afla þekkingar og auka þá 

færni sem þarf til að flokka, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt. Þessi færni 
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er undirstaða að ævilangri símenntun. Einstaklingur, sem býr yfir slíkri færni, á að geta aflað sér af 

sjálfsdáðum þekkingar og upplýsinga til að mæta síbreytilegum kröfum umhverfisins. 

Kennsluhættir í list- og verkgreinum 
List og verkgreinar í Grunnskólanum í Borgarnesi eru eftirfarandi: 

 Heimilisfræði 

 Hönnun og smíði 

 Myndmennt 

 Textílmennt 

 Tónmennt. 

Kennsluhættir miða við hæfni og þroska hvers aldursstigs og taka mið af hugmynda- og þekkingarheimi 

nemenda. Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir á umhverfi sitt, skynji það og meti að verðleikum 

með áherslu á menningu, listir og sögu nærsamfélagsins. Námsgreinarnar bjóða upp á margvísleg tengsl 

innbyrðis og skörun við bóklegri fög og markvist er unnið er að því að auka þessa samþættingu með 

þróun aukinnar teymisvinnu list- og verkgreinakennara og samstarfi við umsjónarkennara.  

Lögð er áhersla á að nemendur auki þekkingu sína, öðlist og þjálfi færni, efli skilning sinn og sjálfstæði í 

vinnubrögðum. Nemendur upplifi sköpunargleði við útfærslu eigin hugmynda og tileinki sér góð 

vinnubrögð og umgengni um áhöld og efnivið. Nýsköpun, list, nýtni og sjálfbærni séu leiðarstef í 

verkefnum í réttu hlutfalli við þroska og getu. Kennsluhættir taka mið af verklegum æfingum og þjálfun 

þar sem unnið er að stærri og smærri verkefnum bæði í hópum og á einstaklingsgrundvelli. Kennslan fer 

fram í lotum þar sem hver nemendahópur kemur í lotu í hverju fagi bæði fyrir og eftir áramót. Í tónmennt 

eru fastir tímar í stundaskrá 1 sinni í viku hjá nemendum í 1.-7. bekk  en boðið upp á tónmennt sem 

valgrein á unglingastigi.  

ÚTFÆRSLA SKÓLANS Á GRUNNÞÁTTUM Í MENNTUN OG ÁHERSLUÞÆTTIR 

GRUNNSKÓLALAGA 

Menntastefnan sem birtist í Aðalnámskrá - almennum hluta 2011 - greinasviði 2013 er reist á  sex 

grunnþáttum menntunar sem eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og 

jafnrétti og sköpun. Þessir þættir eiga sér hver með sínum hætti stoð í lögum fyrir leikskóla, grunnskóla 

og framhaldsskóla en einnig í fleiri þáttum löggjafar s.s. um jafna stöðu kvenna og karla. Þá er tekið tillit 

til alþjóðlegra samninga s.s. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana sem 

Ísland er aðili að s.s. stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og um sjálfbæra þróun og 

stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi. Þessir sex grunnþættir eru ekki bundnir við 

námsgreinar en eiga að endurspeglast í öllu starfi skólans.  
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Skólinn tekur einnig mið af skólastefnu sveitarfélagsins Borgarbyggðar 2016 – 2020 sem verður 

endurskoðuð á komandi skólaári 2020 – 2021. Einkunnarorð sveitarfélagsins eru gleði, metnaður, 

samkennd og vinátta. 

 Meginmarkmið skólastefnu Borgarbyggðar er að stuðla að alhliða þroska, lýðheilsu og almennri 

heildstæðri menntun allra barna og ungmenna í Borgarbyggð. Lögð er áhersla á nám barna og 

ungmenna, en ekki síður kennara og annars starfsfólks alla ævina í sameiginlegu skóla- og 

lærdómssamfélagi. Undirstrikuð eru helstu einkenni og sérstaða skóla í Borgarbyggð, en hún snýr meðal 

annars að menningu svæðisins, náttúru og útikennslu, leiðtogahæfni og samstarfi skóla. Borgarbyggð 

hefur alla burði til að standa vel að námi allra barna og ungmenna. Lögð er áhersla á að kennarar, annað 

starfsfólk skóla, foreldrar og allir íbúar styðji við þroska og framfarir nemenda. Skólastefnan er áskorun 

til allra um að taka þátt í því uppeldi. Í skólastefnunni er annars vegar lögð áhersla á vellíðan, samkennd 

og vináttu barna og ungmenna og hins vegar er stefnt að árangri og metnaði í skólastarfi. Hér má sjá 

skólastefnuna í heild https://www.gbf.is/wp-content/uploads/2016/08/Sk%C3%B3lastefna-

Borgarbygg%C3%B0ar-2016-2020.pdf 

MARKMIÐ NÁMS Í LJÓSI ÁKVÆÐA AÐALNÁMSKRÁR 

Meginhlutverk grunnskólans er að stuðla að almennri menntun og skal hann haga störfum sínum í  fyllsta 

samræmi við stöðu og þarfir barna. Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er lögð rík áhersla á samfellu milli 

skólastiga allt frá leikskóla til háskóla og fullorðinsfræðslu þannig að einstaklingurinn færist sem 

auðveldast á milli. Þá á nemendum að vera kleift að stunda nám á tveimur skólastigum í einu ef þeir 

óska og hafa getu til.  

Allt nám í grunnskóla á að byggja á grunnþáttum menntunar, þ.e. læsi, sjálfbærni, lýðræði og 

mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun. Mikilvægt er að skólarnir styðji við námshvöt 

nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að menntun þeirra. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011 segir að í skipulagi og í viðfangsefnum skólastarfsins skuli kappkosta að hafa  

námsumhverfi og samskipti sem stuðla sem best að almennri menntun.  

Starfshættir skóla skulu mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. Nám er 

ævilangt ferli. Markmið náms er að efla hæfni nemanda og búa þá þannig undir að leysa hlutverk sín í 

samfélaginu. Starfið innan grunnskólans skal miða að því að nemandi geti aflað sér nýrrar þekkingar, 

leikni og hæfni, greint hana og miðlað. 

Kennsluaðferðir og samskiptahættir, námsgögn og kennslutæki eiga fyrst og fremst að beinast að því að 

styðja nemendur í námi og markmið náms á að snúast um þá hæfni sem nemandinn öðlast í námsferlinu 

og býr yfir að námi loknu.  
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Nánari útfærsla á námi og kennslufyrirkomulagi má sjá í bekkjarnámskrám/kennsluáætlunum. 

Kennsluaðferðir í fjölbreyttum nemendahópi 

Grunnskólinn í Borgarnesi er teymiskennsluskóli. Frá árinu 2016 hefur verið unnið að því að innleiða 

teymiskennslu og hefur Ingvar Sigurgeirsson verið ráðgjafi skólans í þeim efnum. Í 1. – 7. bekk eru teymi 

í hverjum árgangi, tveir  - þrír kennarar eftir stærð árgangs og stuðningsfulltrúar sem fylgja yngstu 

bekkjunum. Við teymin bætast sérkennarar og þroskaþjálfar. Í 8. – 10. bekk er áherslan á 

faggreinakennslu og eru í flestum tilfellum tveir kennarar sem kenna hverja námsgrein og aðstæður 

skapaðar í stundatöflu að þeir geti verið báðir inni í sama árgangi. Þannig geta þeir skipt nemendahópum 

upp í minni hópa ef þeir kjósa en verið báðir með hópinn ef svo ber undir.  

Í 1. - 7. bekk eru námsgreinar gjarnan samþættar í heilstæð viðfangsefni og í unglingadeild eru reglulega 

tekin verkefni sem liggja þvert á námsgreinar. Mikið samstarf og samvinna fer fram á unglingastigi sem 

og á öðrum stigum.  

Miðað er að því í skipulagi kennslu að koma sem best til móts við þarfir einstaklinganna og aðlaga 

námsefni og aðstæður að hverjum og einum.  

Nánar er fjallað um kennsluaðferðir í bekkjarnámskrám sem er að finna á heimasíðu skólans. 

Lestur 

Sveitarfélagið Borgarbyggð hefur gert lestrarstefnu fyrir leik- og grunnskóla í héraðinu og er unnið 

samkvæmt henni í skólanum. Í formála hennar segir m.a. 

Það er metnaðarmál í Borgarbyggð að nemendur njóti bestu hugsanlegrar kennslu í máli og 

lestrartengdum þáttum allt frá því þeir hefja nám í leikskóla fram að útskrift úr grunnskóla. Í skólunum 

er lögð áhersla á ríkulegt lestrarumhverfi, bækur eru sýnilegar og nemendur hvattir til að lesa, skoða og 

ræða bækur. Kennarar sinna málörvun og lestrarkennslu markvisst eftir þörfum hvers aldursstigs og er 

þá horft jöfnum höndum til lesskilnings, lestraránægju, lestrarnákvæmni og lestrarhraða.  

Foreldrum er gerð grein fyrir mikilvægi þess að þeir sinni málörvun og lestri heima og taki þannig þátt í 

að efla þennan mikilvæga námsþátt hjá börnum sínum. Foreldrar fá fræðslu um hvernig þeir geta best 

sinnt ólíkum þörfum barna á hverju aldursstigi. Fylgst er reglubundið með framvindu barna í máli og 

lestri og gripið inn með viðeigandi hætti ef þurfa þykir. 

Nánar um Lestrarstefnu Borgarbyggðar er að finna á heimasíðu Borgarbyggðar 

https://www.borgarbyggd.is/static/files/stefna-markmid/Fjolskyldusvid/lestrarstefna-borgarbyggdar-

2017.pdf 
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Á heimasíðu skólans www.grunnborg.is undir flipanum Nám og kennsla/Lestur er að finna bæklinga fyrir 

foreldra um lestur fyrir hvern árgang  og einnig verklagsreglur fyrir heimalestur. 

Skóli margbreytileikans 

Eins og kveðið er á um í lögum og aðalnámskrá grunnskóla, skal koma til móts við nemendur í  námi sínu 

þar sem þeir eru staddir. Einstaklingsmiðað nám er ekki það sem við notum í ræðum á tyllidögum, heldur 

það sem er notað dagsdaglega í skólanum. Nemendur bera ábyrgð á eigin námi, reynt er að virkja áhuga 

þeirra og efla þátttöku í viðfangsefnum skólans og samfélagsins. Til að koma til móts við námslegar þarfir, 

efla áhuga og auka vellíðan nemenda í skólastarfinu hefur skólinn ýmiss úrræði, t.a.m. námsver, 

nýbúakennslu, þjálfun og kennslu hjá þroskaþjálfa, viðtöl og leiðsögn hjá námsráðgjafa og 

skólahjúkrunarfræðingi, spjalltíma hjá stuðningsfulltrúa, félagsfærniþjálfun og Búbblutíma hjá 

velferðarkennara skólans, svo eitthvað sé nefnt.   

Sérkennsla/námsver 

Sérkennsla er veitt á yngsta-, mið- og unglingastigi í samræmi við lög um grunnskóla og reglugerð um 

sérkennslu. Hún er nokkuð breytileg eftir stigum. Áherslan er á að byggja sérkennsluna upp eins og 

pýramída, þannig að stuðningur sé sem mestur fyrstu árin, en minnki smám saman og sé í raun lítill á 

unglingastigi. Áherslan er á að nemendur séu ekki einir í sérkennslu, nema í undantekningartilfellum og 

það er enginn nemandi neyddur til þess að mæta í sérkennslu eða í námsver. Viðfangsefnin í 

sérkennslunni eru fjölbreytt og löguð að hverjum nemanda. Á yngsta stigi eru þroskaþjálfar í teymi 

bekkja og einnig sérkennarar ef við á. Á mið- og unglingastigi er þetta breytilegt eftir árgöngum.  

Grunnlínan er að allir nemendur geti fylgt sínum árgangi að sem mestu leyti og sérkennsla og þjálfun 

eykur líkurnar á því. Mikil áhersla er á lestrarkennslu og  -þjálfun. Að þeirri þjálfun koma einnig 

stuðningsfulltrúar. Mikil áhersla er á gott samstarf heimilis og skóla, sem er einmitt grunnur að farsælum 

námsferli.   

Að greina vanda 

Ef vísbendingar eru um að nemendur eigi við vanda að stríða sem háir þeim í námi eða félagstengslum, 

er málið kannað og reynt að finna rót vandans. Skimanir hjá sálfræðingum, málþroskapróf hjá 

talmeinafræðingum, lestrargreiningar, atferlisgreining, viðtöl hjá námsráðgjafa og velferðarkennara eru 

meðal þess sem notað er. Til að skimun eða formleg athugun sé gerð þurfa foreldrar að fylla út 

tilvísunarblað og málið að vera tekið fyrir hjá nemendaverndarráði, en umsóknareyðublað dugar til að 

panta viðtöl hjá velferðarkennara og námsráðgjafa. Hjá þeim síðastnefnda geta nemendur einnig mætt 

án þess að nokkuð liggi að baki annað en áhugi þeirra sjálfra á að ræða málið.   
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Þau gögn sem sérfræðingar skila að loknum formlegum athugunum eru vel nýtt af kennurum og 

þroskaþjálfum til að koma til móts við þarfir nemenda og sinna þjálfun.   

Sérfræðingar skila af sér gögnum á svokölluðum skilafundum. Á slíka fundi eru boðaðir foreldrar, 

umsjónarkennarar, aðilar stoðþjónustu, félagsþjónustu og Frístundar, eftir því sem við á. Farið er yfir 

niðurstöður greininga og þau úrræði sem lögð eru til. Túlkar eru kallaðir til á þessa fundi (símatúlkun) 

eftir því sem við á.   

Umsókn um aðlagað námsefni, aðlagaða stundaskrá eða önnur frávik 

Ef nemandi víkur það mikið frá í námslegri getu að hann getur ekki fylgt námsefni síns árgangs, þá er 

komið til móts við hann með öðru námsefni, en jafnframt í samráði við foreldra, gerð 

einstaklingsnámskrá í þeirri/þeim grein/greinum sem erfiðar reynast. Einstaklingsnámskrá vinna 

umsjónarkennari/sérgreinakennari í samráði við deildarstjóra, eftir því sem við á. Fyrirliggjandi greining 

og/eða mat eru notuð til grundvallar og ráðleggingar frá matsaðilum.   

Eigi nemandi erfitt með að mæta í skólann í samræmi við hefðbundna stundaskrá er gengið frá samningi 

við nemanda og foreldra um hvernig bregðast skuli við. Grunnlínan er alltaf að nemandi mæti í skólann, 

í samræmi við getu, til að hann geti haldið sem bestum félagslegum tengslum og tekið virkan þátt.  

Aðlöguð stundaskrá getur átt við um hluta dagsins, einstaka námsgrein eða annað, eftir því sem við á.   

Kennsla nemenda með annað móðurmál en íslensku 

Nemendur með annað móðurmál en íslensku eru eins ólíkir og þeir eru margir. Það er því leitast við að 

koma til móts við hvern og einn þar sem hann er staddur í sínu námi. Allir nemendur með annað 

móðurmál en íslensku fá aukalega kennslu í íslensku í hverri viku. Það er misjafnt hvort þær 

kennslustundir eru í sérkennslutímum eða hvort nemendur fá aukinn stuðning inni í bekk. Það fer alfarið 

eftir getu nemandans og félagslegri stöðu hvaða leið er valin. Stefna skólans er að nemendur af 

erlendum uppruna séu sem mest í tengslum við sinn árgang í sínu námi, til þess að stuðla að því að 

aðlögun að skólanum og samfélaginu verði sem best. Íslenskukennsla er þvert á árganga ef við á.  

Í upphafi hvers skólaárs er gerð áætlun um íslenskukennslu. Áætlun getur tekið breytingum á skólaárinu.  

Samin er einstaklingsáætlun eftir því sem við á. Námsmat er einstaklingsmiðað. Reynt er að virkja 

foreldra til samstarfs og lögð áhersla á að leiðbeina foreldrum og hvetja þá til íslenskunáms. Mikil áhersla 

er lögð á að virkja nemendur til þátttöku í íþrótta- og tómstundastarfi, en einnig að yngri nemendur séu 

í Frístund, því í frjálsum leik er örvun í málumhverfinu.   

Nemendur sem stunda fjarnám við skóla í heimalandi sínu, er gert kleift að stunda hluta þess náms á 

skólatíma. Nemendur mega t.a.m. sleppa því að læra dönsku og geta þá nýtt þær kennslustundir til 
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íslenskunáms eða fjarnáms. Lögð er áhersla á að foreldrar skili inn göngum um námsframvindu, sé nám 

stundað við skóla erlendis.   

Meðferð trúnaðarskjala 

Trúnaðarskjöl eru meðal annars greiningargögn frá sérfræðingum. Þau eru geymd í skólanum alla 

skólagöngu nemenda og í tíu ár eftir útskrift. Þá eru þau afhent skjalasafni til varðveislu. Foreldrar fá 

afhent eintak af greiningargögnum á skilafundum, en skólanum er heimilt að ljósrita eintak fyrir foreldra 

ef á þarf að halda. Trúnaðargögn eru geymd í persónumöppum nemenda í læstum skjalaskáp á skrifstofu 

deildarstjóra sérkennslu. Aðgangur er einungis heimill þeim sem koma að kennslu nemenda.   

Flytjist nemandi í nýjan skóla eru gögn send þangað eða afhent í samráði við foreldra. Afrit af göngum 

eru afhent í samræmi við Reglugerð um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í grunnskólanum 

og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín, 897/2009, sbr. 657/2011.  

Heimanám 

Markmið og tilgangur með heimanámi er að þjálfa og efla færni nemenda, hjálpa nemendum að 

skipuleggja sig og skapa aðhald, efla ábyrgð nemanda á námi sínu og auka meðvitund foreldra um nám 

barna sinna. 

Hlutverk nemenda 

 Bera ábyrgð á heimanámi sínu. 

 Skila heimanámsverkefnum vel unnum og á réttum tíma. 

Hlutverk foreldra 

 Vera jákvæð og skapa barninu góðar aðstæður fyrir heimavinnu. 

 Sýna barninu stuðning og hvatningu. 

 Aðstoða barnið sitt við að skipuleggja heimanámið. 

 Fylgjast með heimanámi og sjá hvar hjálpar er þörf og hjálpa mátulega mikið. 

 Kenna börnunum að taka sjálf ábyrgð á heimanámi sínu smám saman. 

Markmið heimanáms þurfa að vera skýr og nemendur þurfa að vita til hvers er ætlast. Heimanám á að 

miðast við vinnu á virkum dögum og sníða að aldri, styrkleika og getu hvers og eins. Heimanám skal eins 

og annað nám vera einstaklingsmiðað og hafa hliðsjón af þeim sem þurfa sérstakan stuðning sem og 

bráðgerum nemendum. Leitast skal við að hafa heimanám sem fjölbreyttast og skilvirkast.  

Heimavinnuáætlun á að birta á Mentor. 
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Í heimanámi felst til dæmis: 

 Hefðbundin og óhefðbundin verkefni. 

 Að nemendur undirbúi sig fyrir dag. 

 Að nemendur ljúki verkefnum sem ekki tókst að ljúka í skóla. 

 Samvinnuverkefni nemenda. 

NÁMSMAT SKÓLANS OG VITNISBURÐARKERFI 

Námsmat og greiningarpróf 
Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og 

kennslu. Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð 

markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið 

hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra, 

kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, 

vinnubrögð og framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms.  (Aðalnámskrá 

grunnskóla. 2013)  https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=f7d55056-989c-11e7-941c-

005056bc4d74 

Námsmat er bæði leiðsagnarmat og lokamat. Í leiðsagnarmati eru markmiðin og hæfnin sem stefnt er að 

nemendum ljós. Þá þarf endurgjöfin að veita þeim leiðsögn um hvernig þeir geta bætt hæfni sína.  Því 

er mikilvægt að markmið námsins séu skýr þannig að nemendur öðlist færni í að meta hvort þeir hafi 

náð markmiðunum og geti í samvinnu við kennara fundið leiðir til að bæta úr ef markmiðum hefur ekki 

verið náð.  

Lokamat segir til um hæfni nemenda við lok skólaárs eða við útskrift úr grunnskóla og er frammistaða 

nemandans þá dregin saman í eina einkunn í hverju fagi.  Lokamat nemenda er síðan gefið á 

vitnisburðarblöðum við skólaslit.  Nemendur í 1. bekk fá umsögn í lokamati.  

Stöðumat fer síðan fram tvisvar sinnum á skólaárinu með viðtali nemanda, foreldra og 

umsjónarkennara. Tilgangur stöðumatsins er að veita mat á stöðu nemenda til þeirra sjálfra og 

aðstandenda þeirra, til að hjálpa þeim til að ná frekari árangri í náminu og stuðla að góðri líðan þeirra.  

Á samtalsdegi að hausti ræða foreldrar og umsjónarkennari líðan nemenda ásamt náms- og félagslegri 

stöðu þeirra og þar setja nemendur sér jafnvel markmið fyrir skólaárið.  Á samtalsdegi eftir áramót er 

lagt mat á hvernig markmið skólaársins ganga og framvinda náms rædd.  

Tilgangur námsmats er að afla upplýsinga sem eiga að hjálpa nemendum við námið. Kennarar kynna 

áætlanirnar fyrir nemendum, fara yfir markmið verkefna og segja þeim hvað verður metið og með 
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hvaða hætti metið verður. Námsmatið byggist því á fjölbreyttum gögnum sem safnað er með 

fjölbreyttum aðferðum. Kennarar meta og skrá hæfni nemenda í Mentor jafnt og þétt yfir skólaárið, 

nemendum og foreldrum til upplýsinga. Niðurstöður námsmats birtast nemendum þar í gegnum 

hæfniviðmið og matsviðmið og geta foreldrar og nemendur nálgast hæfnikort nemenda og séð yfirlit 

yfir hvar nemandinn er staddur í hverri grein, hvaða viðmiðum hann hefur náð og hvar hann þarfnast 

frekari þjálfunar ef það á við. 

Markmið náms skal jafnan vera hæfni nemenda. Lýsingar á markmiðum náms heita nú hæfniviðmið og 

beinast að því sem nemandinn á að geta gert við lok námstíma/ námslotu. Námsmat skal miðast við 

fyrirfram skilgreind hæfniviðmið. 

Á heimasíðu skólans er að finna bekkjarnámskrár hvers námshóps þar sem fram koma markmið 

vetrarins. Þar koma fram hæfniviðmið sem þjálfuð eru í námsgrein, kennsluaðferðir og námsmat auk 

upplýsinga um námsgögn, tímafjölda í námsgrein og nafn kennara. Hæfniviðmiðin eru sá grundvöllur 

sem kennsluhættir og námsmat byggjast á.    

Kjarninn í nálgun Grunnskólans í Borgarnesi hefur verið að sundurliða hæfniviðmið og matsviðmið 

Aðalnámskrár og búa til úr þeim hæfnilýsingar fyrir hvern árgang sem nemendur eiga auðvelt með að 

skilja og vinna að. Við köllum þetta Borgarnes-hæfniviðmið/námskrár.  

Þegar kennari skilar verkefnum/prófum til baka til nemandans kemur niðurstaðan ekki sem ein einkunn, 

heldur sem endurgjöf á Borgarnes-hæfniviðmiðin. 

Þegar verkefni eru metin er námsmat gefið með bókstöfunum A,B+,B,C+,C og D. Í sumum tilfellum líkt 

og í valáföngum er einungis metið lokið/ólokið.  

Innan hvers námssviðs er sérstakur matskvarði skilgreindur í fjórum flokkum, A−D. Með honum er annars 

vegar lagt mat á hvernig nemendum gengur að ná hæfniviðmiðum hvers námssviðs og hins vegar 

lykilhæfni nemenda. 

A 
Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. Nemandinn hefur náð þeirri hæfni sem lýst er í 
hæfniviðmiðum og að einhverju leyti farið fram úr þeim væntingum sem gerðar 
eru á námsárinu.  

B 
Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar 
eða námssviðs. Nemandinn hefur í meginatriðum náð þeirri hæfni sem lýst er í 
hæfniviðmiðum.   

C 
Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. Nemandinn hefur hefur ekki náð þeirri hæfni sem 
lýst er nema að hluta til.  
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D 
Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum 
námsgreinar eða námssviðs. Nemandinn hefur að litlu leyti náð þeirri hæfni sem 
lýst er. 

 

Kvarðinn er síðan útfærður fyrir hverja námsgrein og aldur nemenda. Almennt gildir að ef nemandi 

uppfyllir í öllum meginatriðum þá hæfni sem stefnt er að, skal hann að lágmarki fá einkunnina B. Hærri 

einkunn kemur aðeins til greina ef nemandinn hefur sýnt óvenju mikinn stöðugleika eða afburðahæfni í 

faginu. Einkunnin C þýðir almennt að nemandinn hefur ekki náð allri þeirri hæfni sem stefnt er að. 

Leyfilegt er að gefa einkunnirnar B+ og C+ ef nemandinn er á mörkum þess að ná einkunnunum A og B. 

Trúnaður ríkir um námsmat einstakra nemenda og eru upplýsingar eingöngu ætlaðar nemandanum, 

foreldrum hans og skólanum. Aðrir hafa ekki aðgang að námsmati nema með samþykki foreldra. Þó er 

heimilt að veita þessar upplýsingar vegna flutnings nemanda milli skóla og innritunar í framhaldsskóla 

enda sé krafist fullrar þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. 

Námsmat í 10. bekk 
Í Aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram matsviðmið fyrir 10. bekk fyrir námsgreinar og námssvið og ber 

að nota þau við útskrift nemenda úr grunnskóla. Matsviðmið eru lýsing á, hversu vel nemandi hefur 

skilgreinda hæfni, á valdi sínu. Matsviðmið lýsa hæfni á kvarða, notaður er kvarðinn: A, B+, B, C+, C og 

D.  og eru þau lögð til grundvallar fyrir kennara við val á kennsluaðferðum, námsefni og matsaðferðum 

í einstökum námsgreinum eða sviðum.  

A 
Lýsir framúrskarandi hæfni.  

B 
Lýsir góðri hæfni.   

C 
Lýsir sæmilegri hæfni.   

D 
Lýsir hæfni sem ekki nær viðmiðum sem lýst er í C.  

Einkunnunum B+ og C+ var bætt við námsmatskvarðann árið 2014 í samræmi við ákvörðun mennta og 

menningarmálaráðuneytisins. Nemandi sem hefur náð meginþorra matsviðmiða B og hluta matsviðmiða 

A getur fengið einkunnina B+. Það sama gildir um C+ þ.e. nemandi sem náð hefur meginþorra 

matsviðmiða C og hluta matsviðmiða B getur fengið C+. Nemandi sem fær einkunnina B+ er því nær 

nemanda í hæfni sem fær einkunnina A en þeim sem fær einkunnina B. Á sama hátt er nemandi sem 

fær einkunnina C+ nær nemanda í hæfni sem fær einkunnina B en nemanda sem fær einkunnina C.  
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Fyrir nemendur sem stunda nám sitt að fullu eða að hluta eftir einstaklingsnámskrá í samræmi við 

metnar sérþarfir eru einkunnirnar A, B, C eða D stjörnumerktar * og skal gera grein fyrir frávikum frá 

námskrá í hverju tilviki fyrir sig. Með stjörnumerkingu er enn betur tryggt að nemendur fái námsframboð 

við hæfi í framhaldsskóla  

Mat á hæfni sem nemandinn býr yfir við lok grunnskólans birtist á útskriftarskírteini. Við útskrift úr 10. 

bekk er gefin ein einkunn í hverri námsgrein (íslenska, stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði, 

danska, enska, upplýsingamennt, listgreinar, verkgreinar, skólaíþróttir). Sú einkunn sem nemandinn fær 

við útskrift úr grunnskóla segir segir til um það þrep  sem viðkomandi nemandi fer á er hann hefur nám 

í framhaldsskóla. Nemendur hefja nám í framhaldsskóla ýmist á 1. eða 2. þrepi samkvæmt nánari 

útfærslu í aðalnámskrá framhaldsskóla og skólanámskrá viðkomandi skóla.   

Sérúrræði og sértækt námsmat 
Ákveðnir nemendur hafa rétt á sérúrræðum af ýmsu tagi við námsmat. Slík úrræði eru skilgreind út frá 

greiningum um erfiðleika sem geta truflað nemendur við nám og gert þeim erfitt fyrir að koma þekkingu 

sinni og hæfni á framfæri. Nemendur með eftirfarandi greiningar eiga rétt á sérúrræðum: 

Sértækir námserfiðleikar  

 dyslexía  

 athyglisbrestur og/eða ofvirkni  

 tilfinningalegir erfiðleikar, t.d. félagsfælni, þunglyndi eða alvarlegur prófkvíði 

 annað sem sérkennari, sálfræðingur eða námsráðgjafi hefur skilgreint  

Þau úrræði sem nemendum standa til boða eru af ýmsu tagi og fara eftir vilja og aðstæðum hjá hverjum 

einstaklingi og þeim úrræðum sem talin eru henta hverju sinni:  

 sitja í fámennari hóp/rými  

 taka styttri kannanir með sérkennara, sækja þarf um slíkt með með góðum fyrirvara  

 fá lengri tíma til að klára verkefni  

 fá verkefni prentað á gul blöð (hentar sumum nemendum með lesblindu)  

 fá hjálp við að lesa og skilja fyrirmæli á prófinu (t.d. vegna tungumálaerfiðleika eða lesblindu)  

 taka hlustunarskilningspróf í stað lesskilningsprófa  

 taka verkefni á tölvutæku formi  

 skila verkefnum munnlega  

Nemandi í sértæku námsmati vinnur eftir einstaklingsáætlun og þar af leiðandi með önnur hæfniviðmið 

en aðrir nemendur í árgangi (fer eftir innihaldi einstaklingsnámskrár nemandans). Foreldrar skulu ávallt 
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vera upplýstir um að barnið þeirra er í sértæku námsmati og skrifa undir einstaklingsáætlun barnsins 

áður en námsmat er birt.  

Auðkenna skal einkunnir nemenda sem ekki fá kennslu samkvæmt hæfni- og matsviðmiðum 

aðalnámskrár grunnskóla með stjörnu*. Stjörnumerktar * einkunnir fá þeir nemendur sem stunda nám 

sitt að fullu eða að hluta eftir einstaklingsnámskrá í samræmi við metnar sérþarfir og skal gera grein fyrir 

frávikum frá námskrá í hverju tilviki fyrir sig. Einkunnirnar A*, B*, C* og D* lýsa þá eins og áður 

mismunandi flókinni hæfni miðað við þau hæfni- og matsviðmið sem skilgreind voru í upphafi skólaárs í 

einstaklingsnámskrá nemandans. 

Lykilhæfni 
Lykilhæfni leggur mat á hæfni nemenda sem byggist á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum 

grunnskólalaga.  

Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í fimm liðum sem eru sameiginlegir öllum 

námssviðum:  

 Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á 

annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og 

taka þátt í samræðum og rökræðum.  

 Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu 

og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og 

röksemdafærslu.  

 Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt.  

 Hæfni nemenda til að vinna í samstarfi við aðra og undir leiðsögn.  

 Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.  

 Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og 

frammistöðu. 

Lykilhæfni skal metin jafnhliða öðru námsmati með matskvarðanum A – D og eru viðmið mismunandi 

eftir aldri. Mat á lykilhæfni er skráð í Mentor. Skólaárið 2020 – 2021 stendur yfir endurskoðun á 

framkvæmd mats á lykilhæfni innan skólans.   

Greiningarpróf/skimanir  
Greiningar- og skimunarpróf eru lögð fyrir nemendur frá 1. bekk til að greina veikleika og styrkleika svo 

hægt sé að veita snemmtæka íhlutun og aðstoða nemendur við að nýta sér styrkleika sína í námi.   
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Skimanir gegna því hlutverki að fylgjast með framvindu nemenda og tryggja nemendum kennslu við 

hæfi. Mikilvægt er að lesið sé úr niðurstöðum skimana og brugðist við þeim með markvissum hætti í 

þeim tilgangi að efla nám nemenda.   

Lestrarskimanir eru lagðar fyrir samkvæmt Lestrarstefnu leik- og grunnskóla Borgarbyggðar  

https://www.gbf.is/wp-content/uploads/2017/06/Lestrarstefna-leik-og-grunnsk%C3%B3la-

Borgarbygg%C3%B0ar-2017-2021.pdf   

Lesferill – Orðarún  
Lesferill eru kannanir frá Menntamálastofnun fyrir nemendur í 1.-10. bekk. Lesferli er ætlað að meta 

grunnþætti læsis, s.s. lesfimi, lesskilning, ritun og málskilning. Matstækið lesferill er staðlað og metur 

lestrarfærni nemenda miðað við jafnaldra.   

Lesskimunin gerir kennurum kleift að kanna hversu vel nemendur eru undirbúnir til þess að takast á við 

lestrarnámið. Brugðist er við með ólíkum hætti eftir því hvernig styrk- og veikleikar nemenda birtast í 

hverjum þessara færniþátta. Lesfimipróf Lesferils í 1.-10. bekk eru lögð fyrir nemendur af umsjónar- 

og/eða íslenskukennara í september, janúar og maí. Lesfimiprófin eru einstaklingspróf og sýna stöðu 

nemenda miðað við jafnaldra. Þau meta leshraða/sjálfvirkni, lestrarnákvæmni og hrynræna þætti 

tungumálsins en allir þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Niðurstaða lesfimiprófana birtist í 

orðum á mínútu og notar skólinn viðmið Menntamálastofnunar. Niðurstöður eru síðan skráðar í 

gagnagrunn Skólagáttar og á Mentor.  

Markmið með lesfimiprófum er að fylgjast með framförum og þróun lestrarfærni hjá nemendum. Í 

þeim tilfellum þar sem nemendur ná ekki að sýna jafnar framfarir og fylgja árangi er gripið inn í með 

stuðnings- eða sérkennslu.  

Lesskilningsprófið Orðarún er ætlað nemendum í 3. til 8. bekk og eru tvö próf fyrir hvern árgang. Hvert 

próf samanstendur af tveimur textum og fylgja tíu fjölvalsspurningar eða fullyrðingar hvorum texta. 

Nemendur í 3. og 4. bekk velja á milli þriggja svarmöguleika en eldri nemendur velja á milli fjögurra 

svarmöguleika. Efni textanna þyngist eftir því sem nemendur eru eldri, orðum fjölgar og letrið minnkar. 

Spurningar verða að sama skapi þyngri. 

 Spurningar í Orðarún reyna í stórum dráttum á ferns konar færni: 

 Að greina staðreyndir sem koma fram í texta, orðréttar eða umorðaðar. 

 Að draga ályktanir af því sem ekki er sagt með berum orðum í texta. 

 Að átta sig á meginefni texta. 

 Að útskýra orð og orðasambönd. 
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Niðurstöður prófsins segja fyrst og fremst til um hvernig til hefur tekist í námi og kennslu og er prófið 

því leiðbeinandi um næstu skref fyrir nemandann í námi.  

Samræmd próf 
Samkvæmt  boði fræðsluyfirvalda eru lögð fyrir samræmd könnunarpróf í 4. og 7. bekk í íslensku og 

stærðfræði og í 9. bekk í íslensku, stærðfræði og ensku.  Samræmdum prófum er einkum ætlað að mæla 

hvort hæfniviðmiðum aðalnámskrár hefur verið náð og gefa nemendum, foreldrum og starfsmönnum 

skóla og fræðsluyfirvöldum upplýsingar og viðmiðanir á landsvísu.   

Með þessari endurgjöf er til dæmis hægt að fá upplýsingar um þekkingu og hæfni hvers nemanda, 

hvort breyta þurfi áherslum í námi, hvað þurfi að bæta og almennt hver séu gæði menntunar. 

Nemandi, foreldrar/forráðamenn og kennarar geta þannig notað niðurstöður prófsins til að ígrunda 

frekari áherslur í náminu í framhaldinu. Samræmdu prófin eru rafræn og því eru þau alfarið tekin á 

tölvu eða spjaldtölvu.   

Í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 173/2017 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 

könnunarprófa í grunnskóla er heimilt að sækja um undanþágu frá því að þreyta samræmd 

könnunarpróf ef gildar ástæður mæla með því. Með beiðni um frávik þarf að fylgja rökstudd ástæða 

beiðninnar og hún þarf undantekningalaust að vera með samþykki foreldra eða forráðamanna. Fyrir 

nemendur með lestrarörðugleika (dyslexíu) og þá sem eiga í miklum erfiðleikum með lestur er boðið 

upp á hljóðskrá á prófinu þar sem öll prófatriði eru lesin upp. Nemandi sem hefur annað móðurmál en 

íslensku getur farið fram á að fyrirmæli prófanna verði túlkuð og/eða fá túlk til aðstoðar. 

INNRA MAT Á ÁRANGRI OG GÆÐUM 

Mat á skólastarfi – sjálfsmat 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er í VIII kafla, 35. og 36. gr. kveðið á um að hver skóli skuli meta 

árangur og gæði skólastarfsins. Það skal gert með kerfisbundnum hætti og þeir sem komi að matinu séu 

starfsmenn skóla, foreldrar og nemendur. Þetta er svokallað innra mat, þ.e. þeir sem starfa í skólanum 

og að skólastarfinu leggja mat á störf sín, kennsluna, námið, hvort unnið sé í samræmi við ákvæði í 

skólanámskrá og aðalnámskrá grunnskóla og almennt þá þjónustu sem veitt er í skólanum. Megin 

tilgangur með sjálfsmati Grunnskólans í Borgarnesi er að auðvelda starfsfólki skólans að vinna að 

framgangi markmiða, að finna það sem vel er gert, finna það sem þarf að laga og auka þannig enn frekar 

gæði starfsins og tryggja að nemendur fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á lögum samkvæmt. 

Niðurstöður úr innra mati á að birta opinberlega. Skv. 37. gr. sömu laga bera sveitarfélög ábyrgð á að 

innra mat sé framkvæmt og útbótum sé fylgt eftir.   
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Niðurstöður úr innra mati á að nýta vel til að gera starfið enn betra. Á grundvelli niðurstaðna er gerð 

tímasett úrbótaáætlun. Mikilvægt er að hún sé raunhæf og henni sé fylgt markvisst eftir. Skýrslu um 

innra mat er skilað til fræðslustjóra í júní ár hvert. Matið þarf að vera altækt þar sem upplýsingarnar 

munu verða nýttar sem grundvöllur að ákvarðanatöku um frekari þróun skólastarfsins.  

Skólinn tekur þátt í könnun Skólapúlsins. Nemendakönnun er framkvæmt árlega en foreldra – og 

starfsmannakönnun annað hvert ár.  

Skólinn notast einnig við kerfi sem kallast Gæðagreinir (e. How good is our school).  Árskóli í Skagafirði 

hefur verið leiðandi í innleiðingu þess kerfis. Skólapúlsinn og samræmd könnunarpróf eru hluti af innra 

mati skólans. Einnig styttri kannanir um eitt og annað í skólastarfinu. Kannanir sem eru þá lagðar fyrir 

starfsfólk, foreldra og nemendur. Í sjálfsmatskýrslu skólans er greint frá innra mati skólans og 

aðgerðaráætlun um framhald þeirrar vinnu. Tekur sú áætlun mið af þeim niðurstöðum sem þegar liggja 

fyrir um innra starf og stefnu skólans. Matið er unnið af stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem 

þegar hafa orðið til. Allt er varðar sjálfsmat má nálgast á heimasíðu skólans og eru sjálfsmatskýrslur 

skólans birtar þar. Grunnskólinn í Borgarnesi mun taka þátt í ytra mati Menntamálastofnunar haustið 

2020.  

ÁÆTLANIR UM UMBÆTUR OG ÞRÓUNARSTARF 

Í gegnum tíðina hafa kennarar við skólann unnið að ýmsum þróunarverkefnum. Hér eru upptalin 

þróunarverkefni sem unnin hafa verið síðustu 30 ár.  

Í Grunnskólanum í Borgarnesi er sífellt verið að leita leiða til að bæta og efla skólastarfið. Síðustu ár hefur 

Borgarbyggð staðið fyrir sameiginlegum þróunarverkefnum í grunnskólum sveitarfélagsins.  

Þróunarverkefni sem hafa verið unnin við Grunnskólann í Borgarnesi: 

 1989 – 1991 tóku 13 kennarar þátt í starfsleikninámi sem var undir stjórn Bergþóru 

Gísladóttur, sérkennslufulltrúa við Fræðsluskrifstofu Vesturlands. 

 1989 – 1990 styrkti Þróunarsjóður Grunnskóla Ragnheiði Jóhannsdóttur við gerð bókar um 

stærðfræðileiki í byrjendakennslu „Viltu vera með mér?“  

 1991 – 1992 var eineltisátak við skólann sem var unnið undir handleiðslu Ásþórs Ragnarssonar 

sálfræðings hjá Fræðsluskrifstofu Vesturlands.  

 1992 – 1993 styrkti Vonarsjóður KÍ verkefnið „Lotuskipulag í mynd- og handmennt“ sem Elva J. 

Hreiðarsdóttir, Guðjón Karlsson, Helena Gunnarsdóttir og Ragnhildur Þorbjörnsdóttir unnu.  

 1992 – 1993 stýrðu Meyvant Þórólfsson og Bergþóra Gísladóttir vinnu um námsmat. 
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 1993 – 1994 fékk Hilmar Már Arason styrk úr Vonarsjóði KÍ til að vinna verkefnið „Fjaran. 

Námsefni í líffræði fyrir 6. - 7. bekk grunnskóla.“  

 1993 – 1994 styrkti Vonarsjóður átaksverkefnið „Ég les – lestrarátak í 8. og 9. bekk.“ sem Ása 

Björk Stefánsdóttir, Erling Ólafsson, Bergþóra Gísladóttir, Hildur Þorsteinsdóttir og Lilja S. 

Ólafsdóttir stóðu að.  

 1993 – 1994 lagði Ingvar Sigurgeirsson mat á skólastarfið  og vann skýrsluna „Mat á skólastarfi 

– Grunnskólinn í Borgarnesi.“  

 1994 – 1995 var gerð tilraun til að semja stefnu skólans í ýmsum námsgreinum, var unnið 

undir handleiðslu Önnu Kristjánsdóttur prófessors við KHÍ. 

 1995 – 1996 var 8. bekkur Grunnskólans í Borgarnesi þátttakandi í samnorrænu verkefni í 

umhverfisfræðslu, MUVIN, skýrsla. 

 1996 – 1997 fengu Elín Kristjánsdóttir, Hilmar Már Arason, Lilja S. Ólafsdóttir og Þór 

Jóhannsson styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla til að vinna verkefnið „Frá námskrá til 

námsmats“, skýrsla og fylgiskjöl. 

 Frá árinu 1997 hefur Grunnskólinn í Borgarnesi stundað trjárækt, fyrst  í landi Borgar og vorið 

2020 var nýju svæði úthlutað þar sem fullplantað hafði verið í svæðið á Borg. Skólinn hefur 

fengið til þessa verkefnis styrk úr Yrkju - sjóðnum. 

 1998 - 1999 var átak í vímuvörnum í sveitarfélaginu. Mörkuð var stefna í vímuvörnum fyrir 

skólann. 

 Vorið 1999 fóru kennarar í kynnisferð til Bandaríkjanna. 

 Samskiptaverkefni nemenda 10. bekkja Grsk. í Borgarnesi og Hogavangsskolan í Olofstrom, 

2000 - 2001. 

 Sumarið 2001 undirritaði Kristján Þ. Gíslason samstarfsyfirlýsingu um Grænfánann sem er 

umhverfisverkefni. Það verkefni hefur verið í gangi síðan og haustið 2020 er verið að flagga 

Grænfánanum í áttunda sinn.  

 Skólaárið 2001 – 2002 fengu Ingibjörg Grétarsdóttir og Þór Jóhannsson styrk hjá 

menntamálaráðuneytinu til að vinna verkefnið „Fjölbreyttara dönskunám með samþættingu 

við upplýsinga- og tæknimennt”. 

 Skólaárið 2002 – 2003 vann Guðrún Vala Elísdóttir að þróunarverkefninu „Einstaklingsmiðað 

dönskunám á neti” sem menntamálaráðuneytið styrkti. 
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 Skólaárin 2002 – 2003 og 2003 - 2004 fékk skólinn styrk úr Þróunarsjóði gunnskóla til að vinna 

verkefnið „Fjölbreyttir og sveigjanlegir kennsluhættir sem miða að því að koma til móts við 

hvern og einn nemanda, með áherslu á aukna samvinnu og samstarf kennara og nemenda”. 

 Skólinn fékk styrk (2002 - 2003) hjá Endurmenntunarsjóði grunnskóla vegna vinnu við 

sjálfsmat. 

 Skólaárið 2003 - 2004 fékk skólinn styrk úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla vegna þátttöku 

kennara og stuðningsfulltrúa í námskeiði Símenntunarstofnunar KHÍ, sem bar heitið 

Fjölbreyttir og sveigjanlegir kennsluhættir. 

 Skólaárið 2003 - 2004 héldu 10 samstarfsskólar á Mið - Vesturlandi 13 faggreinanámskeið fyrir 

kennara sína. 

 Skólaárin 2004 – 2010. Uppeldisstefnan, Uppeldi til ábyrgðar, tekin til innleiðingar og 

námskeið haldin ár hvert til að efla og styðja starfsfólk við að tileinka sér vinnubrögð og viðhorf 

sem er krafist. Ýmsir fyrirlesarar hafa komið að verkefninu. Einnig var á þessu tímabili farið í 

þrjár ferðir til Bandaríkjanna í sama skyni. Það voru upphafsmanneskjur stefnunnar sem héldu 

þau námskeið, Judy Anderson og Diane Gossen auk gestafyrirlesara. Árin 2015 – 2018 var farið 

í endurinnleiðingu á verkefninu.  

 Frá hausti 2016 hefur verið unnið markvisst að innleiðingu teymiskennslu í grunnskólum 

Borgarbyggðar. Hlaut verkefnið nafnið Saman getum við meira og hefur Ingvar Sigurgeirsson 

verið ráðgjafi við verkefnið frá upphafi, hann hefur heimsótt skólana reglulega, fylgst með 

kennslu og átt fundi með teymunum. Þessu verkefni hefur verið fram haldið með þeim hætti 

að auk teymiskennslunnar hefur verið bætt við ákveðinni áherslu á hverju ári.  

 Skólaárið 2017‒2018 var athygli beint að fjölbreyttum kennsluháttum þar sem læsi, 

lesskilningur, stærðfræði- og náttúrufræðilæsi voru í brennidepli.  

 Veturinn 2018‒2019 var unnið markvisst að bættum bekkjar- og skólabrag með áherslu á virka 

samskiptasáttmála sem byggja á virðingu og vináttu. 

  Skólaárið 2019‒2020 hefur verið hugað að skóla margbreytileikans, þ.e. hvernig betur sé 

hægt að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og stuðla að menntun fyrir alla. 
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Endur- og símenntun 

Hverjum skóla ber skylda til að gera endur- og símenntunaráætlun. Þessum námskeiðum er hægt að 

skipta í tvennt: 

 Námskeið og fræðslufundi sem skólastjóri ákveður út frá stefnu skólans og forgangsverkefnum 

næsta vetur. 

 Nám og fræðsla sem starfsmaður telur mikilvæg fyrir starf sitt.  

Starfsmönnum ber skylda til að greina skólastjóra frá endur- og símenntun sem þeir telja sig þurfa að 

sækja til að halda sér við í starfi. Starfsmönnum ber að sækja þau námskeið og fræðslufundi sem 

skólastjóri ákveður samkvæmt símenntunaráætlun skólans. Þau námskeið skulu vera á starfstíma skóla 

og starfsmönnum að kostnaðarlausu.  

Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlun starfsfólks sé í stöðugri endurskoðun. Starfsmaður fylgir sjálfur 

eftir og skráir sína áætlun á þar til gert eyðublað sem hann skilar til skólastjóra að vori.   

Símenntun er m.a. 

 Námskeið á vegum skólans eða annarra viðurkenndra aðila 

 Skipulagðir leshringir 

 Vettvangsheimsóknir 

 Stutt námskeið og kynningar á fundartíma kennara (teljast ekki sem hluti af 150 tímunum en 

skráist sem símenntun) 

 Umbótavinna eða þróunarvinna 

 Teymisvinna 

 Rýnihópar 

 Framhaldsnám 

 Sjálfsnám (lestur, myndbönd, Netið og fleira) 

Framkvæmd símenntunar 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu símenntunaráætlunar. Starfsmenn eru ábyrgir fyrir 

eigin símenntun og taka virkan þátt í að móta hana.  

Skráning og mat 

Starfsmaður skráir þá símenntun sem hann fer í á þar til gert blað sem er  að finna á Samskrá skólans. 

Skólastjóri og starfsmaður meta hversu vel tekst til að uppfylla kröfur um símenntunaráætlun hvers 

starfsmanns fyrir sig.  
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Endur- og símenntunaráætlun skólans er unnin fyrir hvert skólaár, kynnt starfsfólki í upphafi skólaárs 

og birt á heimasíðu skólans í Starfsáætlun.  

SAMSTARF HEIMILA OG SKÓLA, UPPLÝSINGAMIÐLUN 

Samstarf heimilis og skóla er hverju barni mikilvægt og hvetjum við því foreldra til að heimsækja barnið 

í skólann og taka þátt í því starfi sem fer fram í skólanum. Foreldrar eru sérstaklega boðnir á ákveðna 

viðburði s.s. skólasetningu, skólaslit, árshátíð og litlu jólin.  

Foreldrar eru ávallt velkomnir í heimsókn í skólann til að kynnast skólastarfinu. Við viljum minna foreldra 

á að þegar þeir heimsækja skólann eru þeir bundnir trúnaði um þá einstaklinga sem þar eru eins og 

starfsfólk skólans. 

Upplýsingastreymi 

Nokkrar leiðir eru helstar þegar kemur að samskiptum heimilis og skóla.  

Vikufréttir 

Vikufréttir eru sendar rafrænt á hvert heimili vikulega eins og nafnið gefur til kynna. Þar er að finna 

helstu upplýsingar um hvað er á döfinni í komandi viku auk auglýsinga og tilkynninga um skólastarfið. 

Það er ritari sem tekur þessar upplýsingar saman og sendir út.  

Föstudagspóstur 

Umsjónarkennarar árgangs senda vikupósta á fimmtudögum eða föstudögum um það sem sérstaklega 

snýr að hverjum árgangi.  

Mentor 

Fjölskylduvefur Mentors er notaður til að auka upplýsingaflæði til heimila og auka þannig möguleika 

foreldra og forráðamanna á að fylgjast með skólastarfinu og framvindu náms barna sinna. Heimavinna, 

ástundun og námsmat er skráð í Mentor en auk þess er þar að finna kennsluáætlanir. Þar birtist einnig 

stundatafla nemenda og nafnalisti bekkjar.  

Foreldrar og forráðamenn fá aðgangsorð að Mentor hjá umsjónarkennara eða ritara skólans við upphaf 

skólagöngu. Heimasíða Mentors er www.mentor.is . Einnig er hægt að smella á tengil á heimasíðu 

skólans til að tengjast fjölskylduvef og hægt er að sækja Mentor app og hlaða niður á snjalltæki. 

Nemendur eru hvattir til að nýta sinn eigin aðgang að Mentor til að fylgjast með framvindu náms og 

heimanámi.  
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Heimasíða skólans 

Þar er að finna hagnýtar upplýsingar um skólann en auk þess birtast reglulega upplýsingar og fréttir úr 

skólastarfinu. Slóðin er www.grunnborg.is  

Facebooksíða 

Á síðunni birtast fréttir úr skólastarfinu. https://www.facebook.com/grunnskolinniborgarnesi  

Reglulegir fundir 

Foreldraviðtöl 

Regluleg foreldraviðtöl eru þrisvar á fyrsta vetri nemandans í grunnskóla en tvisvar eftir það og að 

sjálfsögðu er hægt að hafa samband við kennara á öðrum tímum ef nauðsyn ber til. Kennarar eru hvattir 

til að láta heimilin vita þegar vel gengur.  

Kynningarfundir 

Á hverju hausti er haldinn kynningarfundur fyrir foreldra þar sem fjallað er um vetrarstarfið. 

Umsjónarkennari skipuleggur fundinn og fær með sér þá aðila sem honum finnst henta ef tilefni er til.  

Boðið er upp á kynningarfund að vori fyrir foreldra þeirra barna er að hefja skólagöngu komandi haust. 

Umsjónarkennarar hafa samband a.m.k. einu sinni á vetri heim til nemenda og greina frá gangi mála. 

Þessi samskipti eru óháð skipulögðum foreldraviðtölum og námsmati. 

Foreldrafélag 

Foreldrafélag er starfandi við skólann. Í hverjum bekk eru tveir foreldrafulltrúar sem starfa skv. lögum 

foreldrafélagsins. Þeir eru kjörnir að hausti á kynningarfundum. Foreldrafélagið stendur fyrir jólaföndri 

á aðventu en auk þess eru foreldrafulltrúar tengiliðir foreldrafélags við kennara árgangsins.  

Foreldrafélagið stendur fyrir fræðslu og fyrirlestrum af ýmsum toga fyrir foreldra.  

SAMSTARF VIÐ LEIKSKÓLA OG FRAMHALDSSKÓLA, MÓTTÖKU- OG 

TILFÆRSLUÁÆTLUN 

Grunnskóli Borgarfjarðar 

Undanfarin ár hefur samstarf milli grunnskóla sveitarfélagsins aukist. Það birtist helst í reglulegum 

fundum skólastjórnenda með fræðslustjóra auk annars samstarfs. Kennarar og starfsfólk sækir sömu 

námskeið sem skólarnir bjóða upp á og sem dæmi má nefna að skólaárið 2019 – 2020 sátu kennarar 

skólanna námskeiðið Verkfærakistan. Kennarar deila reynslu og verkefnum og styðja hver annan.  
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Menntaskóli Borgarfjarðar 

Grunnskólar Borgarbyggðar eiga í góðu samstarfi við Menntaskóla Borgarfjarðar. Vorið 2020 var 

samstarfsáætlun sett í fast form eins og gert er ráð fyrir í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og  skal 

sveitarstjórn koma á samstarfi grunnskóla og framhaldsskóla. Í samstarfinu felst meðal annars ábyrgð á 

upplýsingagjöf milli skólanna, til nemenda og foreldra um nám á framhaldsskólastigi og hvernig 

samstarfinu er háttað. Tveir samstarfsdagar eru settir á skóladagatal skólanna.  

Stjórnendur skólanna funda reglulega með það að markmiði að efla upplýsingastreymi og samstarf á 

milli skólanna, svo sem með sameiginlegu námskeiðahaldi og fagfundum þvert á skólastigin. Stjórnendur 

Menntaskóla Borgarfjarðar, ásamt nemendum koma í grunnskóla Borgarbyggðar og kynna starf skólans 

fyrir nemendum í tíunda (og níunda) bekk, foreldrum þeirra og starfsfólki skólans. Umsjónarkennarar í 

tíunda bekk, í samstarfi við náms- og starfsráðgjafa skólans kynna framhaldsskólastigið í heild sinni og 

námsframboð einstakra skóla, einkum Menntaskóla Borgarfjarðar. Þá er nemendum grunnskólanna 

boðið að taka þátt í völdum þáttum í félagslífi Menntaskólans. 

Faghópar kennara í stærðfræði, náttúrufræði, íslensku, dönsku og ensku af báðum skólastigum hittast 

einu sinni á önn til að miðla upplýsingum um nám og kennsluhætti.  

Nemendum á unglingastigi í grunnskólum Borgarbyggðar er boðið í heimsókn í Menntaskóla 

Borgarfjarðar að lágmarki einu sinni á ári. Þar eru nemendum kynntar þær námsleiðir sem í boði eru. 

Menntaskóli Borgarfjarðar heldur kynningar á námsleiðum fyrir unglingastig í grunnskólum 

Borgarbyggðar. 

Nemendur grunnskólanna eiga þess kost að stunda nám í einni eða fleiri námsgrein við Menntaskóla 

Borgarfjarðar samhliða námi í 10. bekk en þessir nemendur hafa þá lokið grunnskólaprófi í viðkomandi 

greinum. 

Við Grunnskólann í Borgarnesi og Menntaskóla Borgarfjarðar er starfandi sameiginlegur náms- og 

starfsráðgjafi sem aðstoðar nemendur við að velja nám við hæfi. Þetta fyrirkomulag tengir stigin vel 

saman og auðveldar nemendum aðgang að upplýsingum um námsframboð og annað. 

Leikskóli 

Tilgangurinn með samstarfi milli skólastiga er að skapa samfellu í námi barna, koma til móts við þarfir 

þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms. Mikilvægt er til að ná þessum markmiðum að treysta 

gagnkvæma þekkingu og skilning kennara á þessum tveimur skólastigum á starfi og starfsaðstæðum 

hvers annars.  
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Markmiðið er að stuðla að vellíðan og öryggi barna og foreldra þegar börnin flytjast á milli skólastiga. 

Stjórnendur skólanna funda reglulega og skipuleggja samvinnuna. 

Heimsóknir 

Fyrsti bekkur Grunnskólans í Borgarnesi fer í heimsókn í leikskólann sinn að hausti. Leikskólastjórar hafa 

samband við umsjónarkennara árgangsins og ákveða dagsetningu. Markmiðið er að rifja upp 

leikskólaminningar.  

Í tengslum við Dag íslenskrar tungu, fara nemendur 4. bekkjar Grunnskólans í Borgarnesi í heimsókn í 

leikskólana og lesa fyrir leikskólabörnin. Leikskólastjórar hafa samband við aðstoðarskólastjóra skólans 

og finna heppilega dagsetningu. Tilgangurinn er að efla samstarf leik- og grunnskóla, æfa sig í upplestri 

og að hitta leikskólabörnin.  

Eftir áramót boðar deildarstjóri sérkennslu í skólanum stjórnendur og sérkennara í leikskólunum á fund 

þar sem metin er þörf fyrir stuðning næsta skólaárs. Fundurinn er haldinn í Ráðhúsinu.   

Í júní boðar fræðslustjóri leikskólastjóra og aðstoðarskólastjóra grunnskólans á fund þar sem farið er yfir 

starf vetrarins og hvað mætti betur fara.  

Móttaka nemenda frá leikskólum 

Í byrjun júní boða leikskólastjórar deildarstjóra sérkennslu í Grunnskólanum í Borgarnesi og 

umsjónarkennara tilvonandi 1. bekkjar á fund. Tilgangurinn er að upplýsa og greina frá ýmsu því sem 

talið er að nauðsynlegt sé fyrir skólann að vita um tilvonandi nemendur. Þar má nefna niðurstöður úr 

Hljóm-2 og greiningarskýrslur.  

Í október boðar aðstoðarskólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi leikskólastjórana á fund þar sem grunnur 

er lagður að samstarfi eftir áramót, skólaheimsóknir og vorskóla. 

Skólaheimsóknir standa yfir frá janúar fram í mars og fer fjöldi þeirra eftir nemendafjölda. Venjulegast 

eru ekki fleiri en átta nemendur sem koma í hvert sinn. Hver nemandi kemur tvisvar á þessu tímabili og 

kennarar frá leikskólunum koma með þeim.  

Í mars fara tilvonandi umsjónarkennarar 1. bekkjar í heimsókn í leikskólana til að hitta nemendur og að 

sjá þau í starfi í leikskólanum.  

Vorskólinn er í apríl. Þá taka þá væntanlegir umsjónarkennarar á móti nemendum og eru þeir í þrjá daga 

frá 8:10 – 11:00 í skólanum. Tilgangurinn er að börnin kynnist grunnskólastarfinu og að efla öryggi þeirra 

við flutninginn á næsta skólastig.  



Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi 
Endurskoðuð 2020 

 
32 

 

TENGSL SKÓLA VIÐ NÆRSAMFÉLAGIÐ OG HVERNIG MÁ NÝTA ÞAÐ TIL NÁMS OG 

ÞROSKA 

Iðn 

Verknám á vinnustað – IÐN – er hluti af vali í unglingadeild Grunnskólans í Borgarnesi. Nemendur velja 

hvaða iðngrein þeir vilja kynna sér og fara í verknám í viðeigandi fyrirtæki eða vinnustað. Vali vetrarins 

er skipt í fimm lotur og geta nemendur því farið í fimm fyrirtæki í valinu. Hver lota stendur yfir í sex til 

sjö vikur og mæta nemendur á sinn vinnu-/námsstað vikulega í tvær klukkustundir í senn. Til þess að 

nemendur fái sem besta innsýn í iðngreinina og starfið sem fram fer á vinnustaðnum er mætingin ekki 

alltaf bundin við kennslutíma valsins á stundaskrá skólans. 

Markmið IÐN, verknáms á vinnustað, er að efla samstarf skóla og atvinnulífs í samfélaginu og að skapa 

vettvang þar sem nemendur geta þjálfað verkkunnáttu sína og kynnst mismunandi iðngreinum. Annað 

markmið er að þróa matsferli til að meta verklega hæfni á vinnustað, svo sem mat atvinnurekenda og 

sjálfsmat nemenda út frá matsviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla. Þá er einnig horft til þess að 

nemendur fái tækifæri til þess að gefa til samfélagsins með vinnuframlagi sínu og að þeir sem eru sterkari 

í verklegum greinum en bóklegum fái tækifæri til að byggja á styrkleikum sínum. 

Verkefnið fékk styrk úr Sprotasjóði árið 2015 og hefur verið í stöðugri þróun og endurskoðun síðan. 

Samstarf við Rótarý 

Um áratuga skeið hefur samstarfsverkefni Rótarýklúbbsins í Borgarnesi og Grunnskólans í Borgarnesi 

verið við lýði. Þá skipuleggja félagar í klúbbnum starfskynningar í fyrirtækjum héraðsins fyrir 10. bekk 

skólans. Nemendur velja síðan tvo vinnustaði sem þeir fá að heimsækja og kynna sér starfsemi þeirra. 

Að lokinni heimsókn útbúa þeir kynningu á vinnustaðnum undir leiðsögn kennara sinna og kynna á fundi 

hjá Rótarý klúbbnum í framhaldi. Þar er boðið uppá mat. Dómnefnd velur best unnu og áhugaverðustu 

kynningarnar og verðlaunar á útskrift bekkjarins í byrjun júní.  

Ferðir 

Nærumhverfi skólans er fjölbreytt og býður upp á marga möguleika. Fjaran er nýtt til skemmti- og 

rannsóknarferða, Skallagrímsgarður er nýttur á sama hátt. Þá höfum við aðgang að útivistarsvæði 

Borgarness, Einkunnum sem býður upp á náttúrufræðirannsóknir bæði í vatni og skógi. Árlegar 

gönguferðir unglingastigsins eru í maí og er þá farið í lengri eða styttri ferðir. Sú sem er mest krefjandi 

er á bæjarfjallið Hafnarfjall.  

Vorferðir yngri bekkja eru á sveitabæi, í Brákarey, að Hvanneyri og í fjörur vestur með strandlengjunni.  
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Heimsóknir 

10. bekkur fer í heimsókn í Héraðsdóm og á bæjarskrifstofuna og kynnir sér starfsemi þar. Yngri bekkir 

heimsækja Safnahúsið og Landnámsetrið. Lögreglan kemur með umferðarfræðslu í formi heimsókna í 

yngri bekki skólans. Slökkviliðsstjóri heimsækir 3. bekk ár hvert með eldvarnafræðslu.  

Frístund 

Frístundaheimili er starfrækt í skólanum og er það rekið af Ungmennasambandi Borgarfjarðar. Þar er 6 

- 9 ára börnum boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf eftir að skóladegi lýkur. Leitast er við að bjóða upp 

á spennandi viðfangsefni sem veita börnum útrás fyrir leik- og sköpunarþörf. Leiðarljós 

frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskist í umhverfi sem einkennist af 

hlýju, öryggi og virðingu. Nánari upplýsingar um Frístund eru á heimasíðu Borgarbyggðar 

https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundarstarf/fristund  

Félagsmiðstöðin Óðal 

Í félagsmiðstöðinni Óðali er boðið upp á uppbyggilegt félagsstarf fyrir 10 – 16 ára börn og unglinga í 

frítímanum. Áhersla er lögð á að ná til áhugasviðs flestra unglinga og að bjóða upp á fjölbreytileg 

viðfangsefni. Grunnskólinn og félagsmiðstöðin eiga í ýmis konar samstarfi yfir vetrartímann. Það er 

UMSB sem rekur starfsemina. Nánari upplýsingar um Félagsmiðstöðina Óðal er að finna á heimasíðu 

Borgarbyggðar  

 https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/ithrottir-og-tomstundarstarf/felagsmidstodin-odal . 

Erlend samskipti 

Skólinn hefur tekið þátt í Erasmus verkefnum á síðustu árum.  

 Skólaárin 2015 – 2018  tók skólinn þátt í verkefninu Water around us ásamt skólum frá Portúgal, 

Þýskalandi, Lettlandi, Finnlandi og Spáni. 

 Skólaárin 2018 – 2021 tekur skólinn þátt í verkefninu  Enjoyeble math og átti því að ljúka með 

fundi á Ítalíu vorið 2020 en var frestað um ár vegna Covid-19.  Þátttökulönd í verkefninu eru 

Tékkland, Spánn og Ítalía ásamt Íslandi.  
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ÁÆTLANIR 

Móttaka nýrra nemenda 

1.bekkur 

Þegar nemendur hefja nám í 1. bekk hafa þeir verið í aðlögun að skólastarfinu í skólaheimsóknum. Gögn 

hafa borist frá leikskólum, auk skilafundar frá leikskólum í Borgarnesi. Foreldrar og nemendur fá 

kynningu frá umsjónarkennurum á skólasetningardegi, auk þess að fá gögn afhent. Foreldrakvöld er svo 

haldið í september. Sjá nánar í Samstarf skólastiga á bls. 25. 

Þeir nemendur sem hafa ekki verið í skólaheimsóknum í GB, fá símtal frá umsjónarkennara þar sem þeim 

og foreldrum þeirra er boðið í skólann til að hitta umsjónarkennara, sjá kennslustofuna og skoða skólann.  

Einnig eru þá afhent og móttekin gögn eftir því sem við á.   

Eldri nemendur 

Ef nemandi er skráður í gegnum Mentor, er haft samband við foreldra og nemanda/nemendum og 

foreldrum boðið í heimsókn í skólann til að hitta umsjónarkennara og skoða skólann, áður en skólaganga 

hefst, hvort sem nemandi er að hefja nám að hausti eða á miðju skólaári. Í þeirri heimsókn er einnig 

móttökuviðtal, þar sem farið er yfir hagnýt atriði. Einnig er skráningarform á heimasíðu skólans sem fylla 

á út ef nemandi er ekki skráður í Mentor.  

Í byrjun heimsóknar er móttökuviðtal. Stuðst er við eyðublað skólans um móttökuviðtal. Áður en 

heimsókn hefst hafa umsjónarkennarar/deildarstjóri tekið til þau gögn sem afhenda skal, en gátlisti yfir 

gögn er á eyðublaði móttökuviðtals.  Í móttökuviðtali eru einnig móttekin gögn og skráðar upplýsingar 

eftir því sem við á. Umsjónarkennarar og/eða deildarstjóri fara með foreldrum í skoðunarferð um 

skólann. Ætlast er til að nemandi og foreldrar hitti auk umsjónarkennara og stuðningsfulltrúa bekkjarins 

(ef við á), sérgreinakennara (ef við á), þroskaþjálfa bekkjarins (ef við á), sérkennara (ef við á) og skólaliða 

á svæði bekkjarstofu og matsals, skólaritara og skólastjóra.  

Ef um nemanda í 1. – 4. bekk er að ræða skal veita upplýsingar um Frístund og haga heimsókn þannig 

að fulltrúi Frístundar geti einnig hitt foreldra, til að leiðbeina um skráningu og kynna starfið. Einnig skal 

vísa á upplýsingar um íþróttaæfingar, skátastarf, tónlistarskóla o.þ.h., eftir því sem við á. Þessar 

upplýsingar, auk almennrar kynningar á viðburðum á skólaárinu, stoðþjónustu og fleiru er að finna í 

skólahandbók skólans sem afhent er prentuð ef við á, eða foreldrum vísað á að kynna sér hana á 

heimasíðu skólans.   

Í móttökuviðtali er farið yfir skráningu í Mentor, og afhent lykilorð ef við á. Mikilvægt er að þar sé allt 

rétt skráð. Í framhaldi er haft samband við þann aðila sem sér um tölvumál og nemanda úthlutað 

netfangi og aðgangi að tölvukerfi skólans.   



Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi 
Endurskoðuð 2020 

 
35 

 

Umsjónarkennarar sjá um að fá 3 – 4 bekkjarfélaga til að vera tengiliði nemandans fyrstu skóladagana 

og aðstoða hann til dæmis við að rata um skólann og íþróttamiðstöðina, gæta þess að hann sé ekki einn 

í frímínútum og kynna honum reglur í skólanum.   

Móttökuáætlun fyrir nemendur með íslensku sem annað tungumál 

Þegar nemandi hefur verið skráður í skólann er nemanda/nemendum og foreldrum boðið í heimsókn í 

skólann til að hitta umsjónarkennara og skoða skólann, áður en skólaganga hefst, hvort sem nemandi er 

að hefja nám að hausti eða á miðju skólaári. Túlkur er pantaður í viðtalið, stundum símatúlkun. Það fer 

eftir því hvaða tungumál nemandi og foreldrar tala. Ef foreldrar vilja heldur hafa fjölskylduvin með til að 

túlka þá er það velkomið. Í þeirri heimsókn er einnig móttökuviðtal, þar sem farið er yfir hagnýt atriði.  Í 

viðtalinu og við undirbúning viðtals er fylgt eyðublaði Borgarbyggðar um móttökuviðtal. Þar er gátlisti 

yfir gögn sem eru afhent og kallað eftir. Til viðbótar er kallað eftir bólusetningarvottorði, ef við á.   

Að loknu móttökuviðtali fara umsjónarkennarar og/eða deildarstjóri og túlkur (ef við á) með nemanda 

og foreldrum í skoðunarferð um skólann. Ætlast er til að nemandi og foreldrar hitti auk umsjónarkennara 

og stuðningsfulltrúa bekkjarins (ef við á), sérgreinakennara (ef við á), þroskaþjálfa bekkjarins (ef við á), 

sérkennara (ef við á) og skólaliða á svæði bekkjarstofu og matsals, skólaritara og skólastjóra.   

Foreldrar fá afhenta skólahandbók útprentaða, ef við á, eða vísað er á hana á heimasíðu skólans. Þar eru 

ýmis hagnýt atriði um skólann, viðburði á skólaárinu, stoðþjónustu, tómstundastarf og fleira.   

Ef um nemanda í 1. – 4. bekk er að ræða skal veita upplýsingar um Frístund og haga heimsókn þannig 

að fulltrúi Frístundar geti einnig hitt foreldra, til að leiðbeina um skráningu og kynna starfið.   

Í móttökuviðtali er farið yfir skráningu í Mentor, og afhent lykilorð ef við á. Mikilvægt er að þar sé allt 

rétt skráð. Í framhaldi er haft samband við þann aðila sem sér um tölvumál og nemanda úthlutað 

netfangi og aðgangi að tölvukerfi skólans.   

Foreldrum er kennt á Mentor, ef við á, þó yfirleitt ekki á fyrsta degi, heldur aðeins seinna. Fer eftir því 

hvort tími vinnst til.   

Umsjónarkennarar fá nokkra nemendur til að vera tenglar nýja nemandans fyrstu vikurnar. Það fer mikið 

eftir íslenskukunnáttu nemandans hvernig aðlögun er hagað og hvaða aðstoð þarf. Stuðningsfulltrúi í 

skólanum (pólskumælandi) er fenginn til að aðstoða nemanda t.a.m. með stuttu viðtali daglega, en ef 

nemandi er enskumælandi eða talar Norðurlandamál þá geta umsjónarkennarar eða sérgreinakennarar 

yfirleitt verið honum innan handar. Misjafnt er hve mikla aðstoð nemendur þurfa og hvernig, fer t.d. 

eftir aldri. Þjónustuáætlun er því sniðin að þörfum hvers og eins.   

Foreldrum sem ekki tala ensku eða íslensku er boðið að senda deildarstjóra og/eða umsjónarkennurum 

póst á sínu móðurmáli og við notum svo google translate til að þýða. Á kynningarfundum fyrir foreldra, 
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t.d. haustfundum er starfsmaður skóla fenginn til að túlka, eða fenginn utanaðkomandi túlkur. Fer eftir 

því hvað við á. Reynt er að þýða upplýsingar til foreldra á þeirra móðurmál eða ensku, eftir því sem við 

á.   

Íslenskukennsla, sérkennsla, er þvert á bekki eða innan bekkja, eftir því sem við á. Um þá kennslu sjá 

sérkennarar eða aðrir kennarar, eftir því sem við á. Reynt er að útvega námsgögn inn í bekk, t.a.m. spil, 

þar sem bekkjarfélagar geta tekið þátt í að aðstoða við íslenskukennslu. Reynt er að virkja bekkjarfélaga 

til að kynna fyrir nýjum nemanda það íþrótta- og tómstundastarf sem í boði er og virkja hann til þátttöku.   

Áfengis- og vímuvarnir 

Í fíknivörnum er lögð áhersla á að hjálpa nemendum til að þroska félagslega eiginleika eins og sjálfsaga, 

ábyrgðartilfinningu, dómgreind, gagnrýna hugsun og hæfni til samskipta við aðra. Enn fremur að hjálpa 

nemendum til að efla tengsl sín við fjölskyldu, skóla, jafnaldra og samfélagið.  

Lögð er áhersla á eftirfarandi: 

 að efla félags-, tilfinninga- og siðgæðisþroska nemenda 

 að auka þekkingu og skilning nemenda á fíkniefnum og afleiðingum af notkun þeirra 

 að líta ekki á fíknivarnir sem einangraðan þátt heldur sem hluta af margþættu uppeldisstarfi skólans. 

Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stoðkerfi/áætlanir. 

Forvarnarstefna Borgarbyggðar leggur áherslu á fjölskylduna, skólann, skipulagt félagsstarf og 

heilsueflandi samfélag.Forvarnarstefnan leggur einnig áherslu á jöfn tækifæri barna, vellíðan, sterka 

sjálfsmynd og heilbrigðan lífsstíl. Forvarnarstefnu sveitarfélagsins er að finna á heimasíðu Borgarbyggðar 

https://www.borgarbyggd.is/static/files/stefna-markmid/Fjolskyldusvid/forvarnarstefna-

borgarbyggdar-2019-1.pdf?fbclid=IwAR37X3rzVSzAAIxD0uvia93QX_GVS-

LX7G8GnYu6AUnMMLfvGaaJ0t7m_J4 

Aðgerðir gegn einelti og öðru ofbeldi 

Við skólann starfar eineltisteymi eftir eineltisáætlun skólans sem er að finna á heimasíðu undir flipanum 

Áætlanir. Í því sitja stjórnendur ásamt námsráðgjafa og kennara. Leitað verður allra ráða til að koma í 

veg fyrir einelti og að leysa þau mál sem upp koma á farsælan hátt.  

Öryggis- og slysavarnir 

Allt starf sem skólinn stendur fyrir er unnið á eins öruggan hátt og unnt er. Starfsaðstaða nemenda og 

starfsfólks skal hönnuð og lagfærð með öryggi í huga. 
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Við skólann er starfandi öryggisnefnd samkvæmt lögum. Hún fundar reglulega og kemur með 

ábendingar til skólastjóra um það sem bætur má fara. Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum 

Stoðkerfi/áætlanir. 

Ábyrgð á persónulegum munum og óskilamunir 

Skólinn tekur ekki ábyrgð á fjármunum og persónulegum eigum nemenda sem glatast eða skemmast 

nema megi rekja það til starfsfólks eða vanbúnaðar skólans. Foreldrar eru hvattir til að merkja 

persónulegar eigur nemenda og að nemendur komi ekki með peninga eða önnur verðmæti í skólann.  

Tryggingar 

Nemendur eru slysatryggðir á skólatíma og þegar þeir eru í umsjón sveitarfélagsins t.d. í 

Frístund.  Tryggingin nær til allra skólabarna sem eru skráð í grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla í 

sveitarfélaginu enda eru þessar stofnanir reknar af sveitarfélaginu einu eða í samvinnu við aðra.  Aldur 

skólabarnsins skiptir ekki máli til 18 ára aldurs.  Tryggingin nær til slysa sem börn verða fyrir í tilgreindri 

skipulagðri starfsemi á vegum sveitarfélagsins og nær til þess tíma sem skólabörnin sækja starfsemi sem 

og á eðlilegri leið til og frá heimili.  

Gera skal skýrslu um óhöpp sem koma upp og senda viðkomandi tryggingafélagi til varðveislu. Foreldrum 

er bent á að reikningar sem verða til vegna áverka/slysa sem börn verða fyrir, skulu sendir viðkomandi 

tryggingafélagi sem sér um að greiða viðkomandi sjúkrakostnað enda sé skýrslan í þeirra höndum.  

 

Aðkoma að skólanum og umferðaröryggi 

Skólabílar skila nemendum að skýli við íþróttahús að morgni og taka þau þar að skóla loknum. Foreldrar 

koma á sleppistæði við vesturenda fótboltavallar við skóla eða við Tónlistarskóla, með börn sín og sækja 

þau á sömu staði. Óheimilt er að aka við austurenda fótboltavallarins.  

Brýnt skal fyrir nemendum og starfsfólki að fara varlega og nota endurskinsmerki til að vera sýnileg í 

umferðinni.  

Jafnrétti og mannréttindi 

Jafnréttisáætlun Grunnskólans í Borgarnesi tekur til nemenda og starfsmanna. 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. Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að leiðarljósi 
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í skólastarfi Grunnskólans í Borgarnesi að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og fremst á 

hæfileikum og færni. Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stoðkerfi/áætlanir. 

Viðbrögð við áföllum 

Í áætlun skólans um viðbrögð við áföllum segir að sá sem fyrstur fær upplýsingar um dauðsfall eða 

alvarlegt slys kemur þeim til skólastjóra sem sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn. 

Skólastjóri í samráði við áfallaráð sér um að tilkynna atburðinn og skipuleggja áframhaldandi ferli. 

Umsjónarkennari og hugsanlega skólastjóri hafa samband við foreldra hins látna/slasaða ef um 

nemendur er að ræða sé það mögulegt. 

Við Grunnskólann í Borgarnesi er starfandi áfallaráð. Í því sitja skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, 

skólahjúkrunarfræðingur, skólasálfræðingur og sóknarprestur. Áfallaráð setur sér vinnureglur og 

skipuleggur hvernig taka skuli á áföllum sem nemendur og starfsfólk skólans verða fyrir. Viðbrögð eru 

ávallt háð eðli áfallsins. Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stoðkerfi/áætlanir. 

Rýmingaráætlun 

Á heimasíðu skólans er að finna rýmingaráætlun. Hún er í endurskoðun vegna breytinga á húsnæði. 

Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Áætlanir. 

Neyðar- og öryggisáætlun.  Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stoðkerfi/áætlanir. 

Óveður 

Mikilvægt er að foreldrar og skólabílstjórar fylgist með veðurspám ef útlit er fyrir að veður sé slæmt eða 

fari versnandi og meti aðstæður. Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stoðkerfi/áætlanir. 

Viðbragðsáætlun almannavarna 

Viðbragðsáætlun þessi segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í Grunnskólanum í Borgarnesi í samræmi 

við áætlun Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu inflúensu. Markmið viðbragðsáætlana skóla 

eru að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra skólastofnana sem og starfsmanna þeirra þegar til 

inflúensufaraldurs kemur. Nánar á heimasíðu skólans undir flipanum Stefnur og áætlanir/áætlanir. 

 


