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Formáli 

Með útgáfu þessarar handbókar vill foreldrafélagið reyna að leggja sitt af mörkum til að 

auðvelda starf bekkjafulltrúa og auka aðgengi foreldra að nytsamlegum upplýsingum um 

skólastarfið, námið og uppeldi almennt. Auk þess að gefa lesanda innsýn í starf bekkjarfulltrúa1 

Hægt er að nálgast handbókina á Facebook, Foreldrafélag Grunnskólans í Borgarnesi, einnig 

er tryggður aðgangur að henni á heimasíðu skólans, https://grunnborg.is/ 

Fyrirspurnum eða athugasemdum er hægt að koma á framfæri til stjórnar Foreldrafélagsins 

með eftirfarandi leiðum: 

 Tölvupóstur foreldrafélagsins foreldrafelag@grunnborg.is 

 Foreldrafélag Grunnskólans í Borgarnesi 

https://www.facebook.com/groups/371061797257672 

 Einnig er hægt að skilja eftir skilaboð hjá ritara skólans í síma 433 7400 

Í viðauka handbókarinnar er að finna ýmsar hugmyndir að afþreyingu sem gagnast gætu 

bekkjarfulltrúum í starfi. Gert er ráð fyrir að handbókin og viðauki verði endurskoðaður á 

hverju hausti og nýjum hugmyndum bætt við2 

Við í foreldrafélagi Grunnskólans í Borgarnesi óskum ykkur alls hins besta og vonum að 

handbókin nýtist vel í starfi ykkar sem bekkjarfulltrúar. 

 

 

 

Með kærri kveðju, 

Stjórn Foreldrafélags Grunnskólans í Borgarnesi 2020-2021 

  

                                                        
1 Setbergsskóli, 2012-2013 
2 Setbergsskóli, 2012-2013 
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Hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin 

Er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 

virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers 

og eins3. 

Foreldrafélög eru nú lögbundin. 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun foreldrafélags og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir 

þörfum. Hlutverk foreldrafélags skv. 9. gr. laga nr. 91/2008 er að styðja skólastarfið, stuðla að 

velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla setur sér 

starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og um kosningu fulltrúa í skólaráð4. 

Skólaráð 

Á vettvangi skólaráðs koma foreldrar að mótun skólastarfsins. Skólaráð er samráðsvettvangur 

skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Samkvæmt 8.gr. laga nr. 91/2008 tekur skólaráð 

þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Þar er m.a. fjallað um skólanámskrá 

skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð fylgist 

einnig almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólaráð fær til umsagnar 

áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en 

endanleg ákvörðun um þær er tekin. Foreldrar eru því virkir í hugmyndavinnu og 

ákvarðanaferlinu frá byrjun. Tveir fulltrúar foreldra sem sitja í skólaráði eru kosnir af foreldrum 

samkvæmt sérstöku ákvæði í 9. grein grunnskólalaga. Í 8. gr grunnskólalaga nr 91/2008 um 

skólaráð segir:5 

„Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur 

fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi 

skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk 

                                                        
3 Heimili og skóli, Handbók foreldrafélaga gunnskóla, 2010 
4 Heimili og skóli, Handbók foreldrafélaga gunnskóla, 2010 
5 Álfhólsskóli, 2010 
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skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. 

Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu 

eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til 

sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki 

einu sinni á ári6. 

Hlutverk foreldrafélags 

Er m.a. að sjá um starfsemi foreldrafélaga skv. grunnskólalögum nr 91/2008 

 „Að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla.‟ 

 Að hvetja til virkrar þátttöku foreldra í skólastarfinu 

 Hagsmunagæsla, aðhald og eftirlit með skólastarfinu 

 Tengsl og samvinna við skólastjórnendur 

 Tengsl við fulltrúa foreldra í skólaráði og skólanefnd sveitarfélagsins 

 Tengsl og umsjón með störfum bekkjarfulltrúa (fulltrúaráð) 

 Ábyrgð á skipulagningu og boðun fulltrúaráðsfunda í foreldrasamfélaginu 

 Tengsl við nemendaráð og hagsmunagæsla vegna nemenda 

 Tengsl við aðila utan skólans m.a. aðila í grenndarsamfélaginu og stjórnsýslunni 

 Tengsl fulltrúa foreldrafélagsins við svæðisráð foreldra og landssamtök foreldra 

  

                                                        
6 Grunnskólinn í Borgarnesi, Skólaráð Grunnskólans í Borgarnesi, 2020-2021 
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Starfsreglur fyrir bekkjarfulltrúa Grunnskólans í Borgarnesi 

Hvað gera bekkjarfulltrúar? 

Bekkjarfulltrúar eru foreldrar/forráðamenn og hlutverk þeirra er að vera tengiliðir foreldra við 

umsjónarkennara og koma þannig sjónarmiðum foreldra á framfæri þegar þess gerist þörf. 

Það sama á við gagnvart stjórn foreldrafélagsins og skólaráði7. 

Almennt er hlutverk bekkjarfulltrúa að efla og styrkja samstarf foreldra og barna þar sem 

leitast er við að treysta samband heimila og skóla innan hverrar bekkjardeildar með nánu 

samstarfi við umsjónarkennara8. 

Hvernig get ég orðið bekkjarfulltrúi? 

Í upphafi skólaárs eru kosnir tveir til þrír bekkjarfulltrúar, annað hvort bjóða þeir sig fram eða 

farið er eftir stafrófsröð. Í samvinnu við umsjónakennara skipuleggja bekkjarfulltrúar í upphafi 

hvers skólaárs almennan fund með foreldrum þar sem lögð eru drög að bekkjarstarfi vetrarins. 

Hugsanlega hægt að samnýta haustfund með umsjónarkennara. 

Nýir bekkjarfulltrúar eru jafnframt kosnir á sama haustfundi. Fráfarandi bekkjarfulltrúar miðla 

upplýsingum til nýrra og afhenda gögn sem fylgja starfinu9. 

Fráfarandi foreldrafulltrúar tilkynna breytingu til stjórnar Foreldrafélagsins. 

Ákveða þarf hvaða boðleiðir verða notaðar til að koma upplýsingum til fólks, t.d. með 

facebook-hóp og/eða netfangalista. Að haustfundi loknum er mælt með að gefa út 

aðgengilega dagskrá fyrir veturinn. Við það skapast ákveðið aðhald að standa við áformin. 

Einnig er æskilegt að bekkjarfulltrúar skipti með sér verkum við skipulag og undirbúning 

verkefna10. 

Huga þarf sérstaklega að því að bjóða nýja foreldra velkomna í hópinn. 

                                                        
7  Grunnskólinn í Borgarnesi, Hlutverk bekkjarfulltrúa, án dags. 
8 Setbergsskóli, 2012-2013 
9 Setbergsskóli, 2012-2013 
10 Grunnskólinn í Borgarnesi, Hlutverk bekkjarfulltrúa, án dags. 
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Verkefni og skyldur bekkjarfulltrúa 

Bekkjarfulltrúar fylgjast með því að foreldrastarfið sem ákveðið er í hverjum bekk/námshópi 

sé framkvæmt og halda utan um gögn er varða foreldrastarfið í hverjum bekk/námshópi. 

Mælt er með því að nemendur séu hafðir með í ráðum þegar starfið er skipulagt. Stefnt skal 

að því að vera með að minnsta kosti tvær uppákomur á hverjum vetri þar sem börn og 

foreldrar koma saman. 

Bekkjarfulltrúar reyna að hlusta eftir sjónarmiðum nemenda varðandi andann í bekknum, 

bekkjarstarfið11. 

Bekkjarfulltrúar eru tengiliður við umsjónarkennara við að skipuleggja þátttöku foreldra í 

skólastarfinu eftir því sem við á. Einnig að virkja aðra foreldra til aðstoðar eftir þörfum, bæði 

við bekkjarsamkomur og eins við stærri viðburði, t.d. jólaföndur foreldrafélagsins og 

uppákomur sem umsjónarkennarar kunna að skipuleggja. 

Bekkjarfulltrúar skipuleggja fjáraflanir í samráði við umsjónarkennara og aðra foreldra í 

bekknum. 

Bekkjarfulltrúar skulu gæta þess að hafa velferð nemenda, foreldra og kennara að leiðarljósi í 

bekkjarstarfinu og virða trúnað um persónulega hagi nemenda og foreldra12. 

Mælt er með því að foreldrar hittist einnig án barna, ýmist til að taka fyrir ákveðin mál eða 

einfaldlega til að hittast, kynnast og hafa gaman13. 

  

                                                        
11 Heimili og skóli, Leiðbeiningar fyrir bekkjarfulltrúa, 2008 
12 Setbergsskóli, 2012-2013 
13 Grunnskólinn í Borgarnesi, Hlutverk bekkjarfulltrúa, án dags. 
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Stefnur og áætlanir 

Í Grunnskólanum í Borgarnesi er uppbyggingarstefnan eða uppeldi til ábyrgðar höfð að 

leiðarljósi í öllu starfi. Um er að ræða aðferð til stefnumörkunar skóla og að því að efla jákvæð 

samskipti. Aðferðin byggir á því að ná samstöðu um lífsgildi til að hafa að leiðarljósi og að fylgja 

þeim síðan eftir með fáum en skýrum reglum. Hún miðar að því að kenna börnum og 

unglingum sjálfstjórn og sjálfsaga, að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum og læra af 

mistökum í samskiptum. 

Upphafsmaður Uppeldis til ábyrgðar er Diane Gossen. Rætur hugmyndafræðinnar liggja víða, 

bæði í viðurkenndum kenningum um eðli mannlegrar hegðunar og ýmsum rannsóknum á 

þeim. Þar má fyrst nefna hugmyndir dr. William Glasser um gæðaskólann og 

sjálfstjórnarkenningu hans. Í öðru lagi má nefna rannsóknir á heilastarfsemi og styðst Gossen 

þar við hugmyndir Eric Jensen um mælanleg neikvæð áhrif ógnunar á námsgetu. Í þriðja lagi 

sækir hún rök til Alfie Kohn sem hefur ritað ítarlega um neikvæð áhrif ytri umbunar. Þá er vísað 

til rannsókna á fornum aðferðum frumbyggja Ameríku við barnauppeldi og endur uppeldi 

brotamanna. Megináhersla er lögð á hegðun og líðan nemenda. Gossen segir að orsök 

vanlíðanar og slæmrar hegðunar felist í því að einstaklingurinn nái ekki að uppfylla grunnþarfir 

sínar á jákvæðan hátt14. 

Grunnþarfirnar eru: 

1. Að tilheyra 

2. Að hafa stjórn 

3. Sjálfstæði/frelsi 

4. Gleði/gaman 

5. Öryggi 

Uppbygging sjálfsaga er ferli sem kennir ungu fólki sjálfsaga. Það byggir á þeirri meginhugmynd 

að fólk sé fætt með sjálfstæðan vilja og að áhuginn komi að innan. Áhersla er lögð á að 

nemandi læri af mistökum sínum og fái tækifæri til að leiðrétta þau. Uppeldi til ábyrgðar beinir 

athyglinni fyrst að persónunni sem síðan lítur í eigin barm og skoðar hvaða áhrif hegðun 

hennar hefur á aðra. Markmiðið er að styrkja einstaklinginn í að vera hann sjálfur frekar en að 

                                                        
14 Grunnskólinn í Borgarnesi, Stefnur og áætlanir, án dags. 
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stjórnast af öðrum. Til að hjálpa börnum inn á þessa braut og fá þau til að skoða eigið gildismat 

er áhersla lögð á spurningar á borð við: Hvernig viljum við vera og hvað þurfum við að gera til 

að ná takmarki okkar? 

Til að kenna uppbyggingu eru notaðar ýmsar aðferðir. Nemandinn lærir að þekkja grunnþarfir 

sínar og hvernig þær hafa áhrif á líðan hans. Hann lærir um lífsgildi og finnur sín eigin, gerður 

er bekkjarsáttmáli og starfsmannasáttmáli. Þá læra nemendur að leysa mál undir leiðsögn 

kennara og um Lífsvagninn þar sem fjallað er um rökhugsun og þýðingu þess að stjórna sér 

sjálfur en láta ekki aðra um það. Kennarar fá í hendur ýmiss konar verkfæri sem nýtast til að 

leysa vandamál og koma í veg fyrir þau. 

Stefnan var innleidd í nokkra skóla á Íslandi árið 2000 en Grunnskólinn í Borgarnesi fór í 

innleiðingarferli árið 2004. Nú starfa um 110 leik- og grunnskólar í anda stefnunnar hér á 

landi15. 

Almenn stefna skólans 

Starfsfólk Gunnskólans í Borgarnesi leggur áherslu á í öllu sínu starfi með nemendum að efla 

þá sem einstaklinga, gera þá hæfa til að vinna með öðrum til að taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi 

sem stöðugt er að taka breytingum. Við leggjum jafna áherslu á siðvit, verksvit og bókvit 

nemenda. Við viljum sjá ábyrga einstaklinga, sem bera virðingu jafnt fyrir sjálfum sér og 

umhverfi sínu, sem láta sér annt hver um annan, geta unnið með öðrum, hafa dug til að 

standast þrýsting neikvæðra áhrifa og bera virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum og 

einstaklingsmun16. 

Til að við náum þessum meginmarkmiðum okkar þá leggjum við áherslu á, í samvinnu við 

forráðamenn, að: 

 Efla sjálfsvirðingu / sjálfstraust og vellíðan nemenda þannig að þeir öðlist jákvæða 

sjálfsmynd. Að þessu er unnið m.a. með því að veita þeim jákvæða hvatningu og 

uppbyggjandi gagnrýni. Í skólanum er lögð áhersla á að hlusta eftir röddum nemenda. 

 Efla hæfni nemenda til að vinna með öðrum, m.a. með því að þeir taki að sér fjölbreytt 

hlutverk í hópstarfi, leysi ágreiningsefni og skipuleggi samstarf sitt. 

                                                        
15 Grunnskólinn í Borgarnesi, Stefnur og áætlanir, án dags. 
16 Grunnskólinn í Borgarnesi, Almenn stefna skólans, án dags. 
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 Efla áhuga, iðni metnað og sköpunarkraft nemenda. Í því felst að kennarar og 

nemendur velja viðfangsefni sem auka ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði nemenda bæði 

í verkefnavali og vinnubrögðum. Nemendur tileinka sér skipuleg og vönduð 

vinnubrögð. 

 Nemendur læri að bera ábyrgð og virðingu gagnvart sjálfum sér, öðrum einstaklingum 

og umhverfi sínu. Meðal leiða má nefna markvissa kennslu í lífsleikni frá upphafi 

skólagöngu í því skyni að auka félagslega færni þeirra. 

 Efla kristilegt siðgæði, viðsýni, umburðarlyndi og tillitssemi. Sem dæmi um leið má 

nefna að nemendur læra að virða skoðanir hagsmuni og sjónarmið annarra. 

Einkunnarorð / gildi skólans: 

Sjálfstæði – ábyrgð – virðing – samhugur 

Með sjálfstæði við sýnum þann 

samhug milli vina 

er virðinguna velja kann 

og vekur ábyrgðina17. 

                                                        
17 Grunnskólinn í Borgarnesi, Almenn stefna skólans, án dags 
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Boðleiðir foreldra 

Hvernig kem ég boðum til annarra foreldra? 

Hægt er að senda tölvupóst til allra foreldra barna í gegnum Mentor. Vanti ykkur lykilorð 

getið þið sent póst á grunnborg@grunnborg.is og þið fáið nýtt lykilorð sent til baka. 

Hvernig kem ég boðum til annarra bekkjarfulltrúa? 

Lista yfir bekkjarfulltrúa er að finna inn á heimasíðu skólans 

https://grunnborg.is/foreldrar/bekkjafulltruar/  

Hvað geri ég ef ég ætla að nýta húsnæði skólans fyrir skemmtun? 

Lætur umsjónarkennara vita og skrifstofu skólans sem skráir niður tímasetningu. Mikilvægt 

er að taka húsnæði frá tímanlega vegna þrifa og til að forðast árekstra. Lykil að skólanum 

getið þið nálgast á skrifstofu skólans og eins ber ykkur að skila honum strax að lokinni notkun 

aftur á skrifstofuna. Ekki er heimilt að senda nemendur með lykil að skólanum. Mikilvægt er 

að skila húsnæðinu í góðu ásigkomulagi að lokinni notkun, gæta þess að gluggar og hurðir 

séu lokaðar. Húsnæðið er á ábyrgð bekkjafulltrúa18. 

Mikilvægt er að taka húsnæði frá tímanlega vegna þrifa og til að forðast 

árekstra. 

  

                                                        
18 Setbergsskóli, 2012-2013 
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Heimili og skóli 

Stoðkerfi  

Velferð nemenda er samvinnuverkefni heimila og skóla. 

Börn og unglingar þarfnast fjölbreyttra viðfangsefna og hafa ólíkar námsþarfir. Það þarf að 

leggja áherslu á styrkleika barna og hæfni til að koma til móts við ólíkar þarfir og stuðla að 

alhliða þroska. 

Mikilvægir þættir sem þarf að leggja áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 

andleg vellíðan, góð samskipti, ábyrgð, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum og annarra. 

 Skólinn vinnur markvisst að forvörnum þar sem hugað er að félagslegri vellíðan og 

velferð nemenda. 

 Við viljum að skólinn sé griðastaður barna þar sem þau eiga að finna til öryggis og fá þá 

leiðsögn sem þau þurfa. 

 Við viljum hlusta á nemendur og skoðanir þeirra á málum sem þá varða og taka 

réttmætt tillit til skoðana þeirra. 

 Nemendur eiga að fá tækifæri til að skiptast á skoðunum við börn og fullorðna, finna 

sameiginlegar lausnir og miðla málum. 

 Við grípum til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem best notið 

sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins. 

 Ofbeldi, einelti og annað andfélagslegt atferli skal aldrei liðið19. 

Náms- og starfsráðgjafi  

Er málsvari nemenda og trúnaðarmaður. Hann leitast við að aðstoða þá við lausn ýmissa mála 

sem upp koma. Hann stendur vörð um velferð nemenda á breiðum vettvangi og veitir þeim 

ráðgjöf. Hann vinnur í nánu samstarfi við foreldra eftir því sem við á og aðra sérfræðinga innan 

og utan skólans. Námsráðgjafi er ekki meðferðaraðili en aðstoðar við lausn á vandamálum og 

                                                        
19 Grunnskólinn í Borgarnesi, Stoðkerfi , 2016) 
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vísar málum einstaklinga til viðeigandi sérfræðings s.s. sálfræðings, hjúkrunarfræðings og 

sérkennara, eftir því sem við á. 

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru: 

 Nám, námstækni og prófkvíði 

 Framhaldsnám og starfsval 

 Aðstoð við raunhæfar áætlanir m.t.t. áhugasviðs 

 Persónuleg mál 

Aðstoð námsráðgjafa beinist að því að auka þekkingu nemenda á sjálfum sér, viðhorfum 

sínum, áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi. 

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast náminu: 

 Skipulag heimanáms 

 Einbeitingarskortur í náminu 

 Skipulagsleysi 

 Kvíði tengdur skólagöngu og prófum 

 Mætingar 

 Námsleiðir 

 Starfsval 

Dæmi um erindi nemenda til náms- og starfsráðgjafa er tengjast persónulegum málum: 

 Samskipti við aðra, s.s. hitt kynið, kennara, bekkjarfélagana 

 Hvernig nýta má hæfileika nemenda 

 Feimni 

 Einmanaleiki 

 Stríðni 

 Einelti 

 Kvíði og þunglyndi 

 Ýmislegt sem nemendum liggur á hjarta 
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Nemendur geta leitað beint til námsráðgjafa með þau mál sem þeim liggja á hjarta. Jafnframt 

geta foreldrar, kennarar og stjórnendur skólans vísað málum til námsráðgjafa. Námsráðgjafi 

skólans er Elín Kristjánsdóttir – elin@menntaborg.is 20  

                                                        
20 Grunnskólinn í Borgarnesi, Náms- og starfsráðgjöf, án dags. 
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Ábyrgðarsvið foreldra 

Hlutverk skólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Það er sameiginlegt verkefni skólans og foreldra að 

bjóða nemendum upp á sem besta menntun sem stuðlar að alhliða þroska þeirra. Til að svo 

megi verða er mikilvægt að samstarf heimilis og skóla sé sem farsælast og einkennist af 

gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. 

 Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Á þeim hvílir sú skylda að börnin sæki 

skóla og að þau séu móttækileg fyrir þeirri menntun sem skólinn annast. 

 Meginhlutverk foreldra er að sjá til þess að barnið fái gott atlæti (m.a. nægan svefn og 

hollan mat), mæti stundvíslega í skólann með nauðsynleg námsgögn og undirbúið til 

að takast á við skólaverkefni dagsins. 

 Foreldrar sjái til þess að nemandi stundi ekki vinnu á starfstíma skóla valdi hún því að 

hann geti ekki rækt nám sitt eins vel og best verður á kosið. 

 Foreldrar skulu fylgjast af áhuga með námi og skólastarfi barns síns og taka virkan þátt 

í starfinu. 

 Foreldrar skulu leggja áherslu á að barnið skili sem bestum árangri miðað við hæfileika 

og getu, hlúa að og aðstoða barnið við heimaverkefni. 

 Foreldrar bera ábyrgð á að börn þeirra fari eftir gildandi lögum og reglum, m.a. reglum 

um útivist. 

 Höfum það að leiðarljósi að áhugi, aðhald, jákvæð hvatning, góð leiðsögn og 

gagnkvæm virðing eru ávísun á góðan árangur. 

Samvinna heimilis og skóla felst m.a. í því að: 

 Haldnir eru kynningarfundir að hausti fyrir foreldra þar sem fjallað er um vetrarstarfið. 

 Foreldraviðtöl eru þrisvar á fyrsta vetri en tvisvar eftir það. 

 Ekki eru lengur tímasettir viðtalstímar kennara í skólanum. Forráðamenn eru hvattir til 

að hafa beint samband við umsjónarkennara eða aðra starfsmenn t.d. með tölvupósti 

(sjá netföng á http://www.grunnborg.is) eða í gegn um skiptiborð skólans. 

 Skólinn er ávallt opinn foreldrum og við hvetjum foreldra til að heimsækja barnið í 

skólann og taka þátt í því starfi sem fer fram þar. 
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 Vikufréttir koma út vikulega (oftast á föstudögum), með fréttum af atburðum í 

komandi viku. 

 Einnig má finna ýmsar upplýsingar á heimasíðu skólans http://www.grunnborg.is 21 

  

                                                        
21 Grunnskólinn í Borgarnesi, Heimili og skóli, án dags. 
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Nám og kennsla 

Kennsluhættir 

Kennslustefna er í mótun fyrir Grunnskólann í Borgarnesi en hægt er að kynna sér helstu 

áherslur í kennslu á hverju stigi fyrir sig hér: 

Áherslur í kennslu á yngsta stigi (1. - 4. bekkur) 

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

árganginn sem eina heild og kennarar vinna sameiginlega að undirbúningi 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. 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. 

Áherslur í kennslu á miðstigi (5. - 7. bekkur) 

Á aldrinum 10 – 12 ára eru nemendur yfirleitt námfúsir og hugmyndaauðugir, hafa mikla 

hreyfiþörf og eru fljótir að tileinka sér ný og æ flóknari verkefni. Hugsunin verður smám saman 

óhlutstæðari, börnin verða færari um að hugsa rökrétt, greina orsakasamhengi og draga 

ályktanir. Nemendur eiga nú almennt auðveldara með að setja sig í spor annarra og sjá hluti 

út frá þeirra sjónarhóli. Þetta eru þýðingarmikil mótunar- og þroskaár, hugurinn er opinn og 

móttækilegur, þörfin rík til að tjá sig með orðum og athöfnum. 

Nemendur hafa sterka þörf til að rannsaka, afla sér vitneskju, leita lausna, þjálfa margs konar 

fimi og færni. Það að vera virkur í athugun, rannsókn og athöfnum þjálfar huga og hönd og 

veitir haldbesta þekkingu og reynslu. Kennsluhættir þurfa að vera í samræmi við þarfir 

barnanna og gefa þeim kost á að nýta möguleika til þroska. Kennslan þarf að vera í formi 
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einstaklings- og hópvinnu þannig að hægt sé að vinna með sem flesta þroskaþætti. Á þessu 

aldursskeiði er þroskamunur verulegur og í lok þess koma oft einkenni gelgjuskeiðs fram og 

þarf kennarinn að bregðast við af nærgætni. 

Í ljósi ofangreindra atriða skal eftirfarandi haft í huga við val á kennsluháttum í Grunnskólanum 

í Borgarnesi að: 

 Nemendur læri að skipuleggja nám sitt og bera ábyrgð á eigin vinnu. 

 Kennsla sé heildstæð og námsgreinar samþættar. 

 Nemendum gefist góð tækifæri til að vinna með öðrum og rækta með sér ábyrgð á 

vinnu hópsins. 

 Verkefni séu fjölbreytt og bjóði nemendum efni við hæfi. 

 Áhersla sé lögð á sjálfstæða öflun þekkingar í formi heimildavinnu, þar sem nemendur 

nýti sér m.a.; tölvur, myndbönd, fjölmiðla, bækur, heimildamenn, umhverfi og áfram 

má telja. 

 Byggja námið sem mest út frá fyrri reynslu og þekkingu nemanda 

 Heimanám sé eðlilegur hluti skólastarfsins 

 Nemendur læri að setja niðurstöður sínar fram á skiljanlegan máta á ýmsan hátt s.s.; 

ritgerðir, bæklingar, myndverk, leikræn framsetning, útvarpsþáttagerð, vefsíður og 

glærur svo eitthvað sé nefnt. 

Áherslur í kennslu á unglingastigi (8. - 10. bekkur) 

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. 

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 
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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 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. 

Valgreinar í 8. – 10. bekk 

Með því að bjóða upp á val er stefnt að því að laga námið að áhuga og þörfum nemenda. Þeim 

er gefinn kostur á að nálgast tiltekin greinasvið eftir áhuga eða fyrirætlunum um 

framhaldsnám. Valið má fella í þrjá meginflokka. 

 Í fyrsta lagi er um að ræða val sem miðar að skipulegum undirbúningi fyrir nám á 

bóknámsbrautum framhaldsskóla. 

 Í öðru lagi er val sem miðar að skipulegum undirbúningi undir starfsmenntun, list- eða 

tækninám. 

 Í þriðja lagi eiga nemendur að geta valið um viðfangsefni sem einkum miða að því að 

víkka sjóndeildarhring þeirra eða stuðla að lífsfyllingu. 

Við val á áföngum skal hafa óskir nemenda og forráðamanna þeirra til hliðsjónar (gera 

kannanir áður) og að skólinn hafi á að skipa vel menntuðu starfsfólki sem kenni viðkomandi 

áfanga. Að vori skal kynna fyrir nemendum og forráðamönnum þeirra þá valáfanga sem verða 

í boði. Nemendur skulu síðan ganga frá vali sínu í samráði við forráðamenn sína. 

Einnig má kynna sér kennsluhætti í ákveðnum greinum undir tenglinum Markmið náms á 

heimasíðunni.22 

  

                                                        
22 Grunnskólinn í Borgarnesi, Nám og kennsla, 2014 
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Foreldravísir – Um skólann og námið 

Námið og heimanám 

Sýnum námi og heimanámi barna okkar áhuga, það hefur hvetjandi áhrif. Aðstoð okkar 

foreldra við heimanám veitir okkur innsýn í starf skólans og viðfangsefni barnsins og stuðlar 

að góðum námsárangri. Jákvæð viðhorf foreldra til skólans endurspeglast í viðhorfum 

nemenda. 

Höfum samband 

Með því að nýta okkur viðtalstíma kennara sýnum við áhuga og eflum tengslin við skólann og 

kennarana. Ef við eigum erfitt með að hringja á viðtalstíma getum við nýtt Netið. Höfum 

samband hvort heldur sem eitthvað bjátar á eða allt er í lagi. Mætum í viðtöl á foreldradegi. 

Fylgjumst með 

Hentugast og ódýrast er fyrir skólann að senda ýmsar upplýsingar og fréttir með tölvupósti. 

Ýmsar mikilvægar upplýsingar koma einnig fram á heimasíðu skólans. 

Verum virk í foreldrastarfi 

Foreldrafélag skólans er fyrir alla foreldra. Tökum virkan þátt í starfinu og eflum það með því 

að sækja fundi og uppákomur á vegum félagsins og greiða gíróseðla sem sendir eru út til 

fjáröflunar. Félagið gefur t.d. útskriftargjafir, stendur fyrir jólaföndri og styrkir skólastarfið með 

ýmsum hætti23. 

  

                                                        
23 Setbergsskóli, 2012-2013 
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Foreldravísir – Um uppeldið 

Að ala upp barn er eitt mikilvægasta og mest krefjandi verkefni sem foreldrar takast á við í 

lífinu. Uppeldishlutverkið hefst strax við fæðingu barns og felur í sér að annast það, vernda, 

kenna því og veita leiðsögn. Markmið góðs uppeldis er að barnið verði heilbrigt, vel aðlagað, 

hamingjusamt og hafi færni sem kemur því til góða í framtíðinni. Uppeldisfærni er hins vegar 

hvorki meðfædd né kemur sjálfkrafa, heldur tekur tíma að tileinka sér nauðsynlega þekkingu, 

kunnáttu og hæfni. Mikil gróska hefur verið í rannsóknum um uppeldi og hefur því þekking 

safnast sem bæði fagfólk og foreldrar geta nýtt sér. Þannig höfum við áreiðanlegar upplýsingar 

um hvaða leiðir eru vænlegri en aðrar til árangurs í uppeldi og hvað er líklegast til að stuðla að 

velferð barna til framtíðar. 

Nokkur atriði sem mælt er með að foreldrar geri 

 Koma sér saman um skipulag uppeldisins og setja sér markmið. 

 Ræða og ákveða hvaða hegðun og færni foreldrum finnst eftirsóknarverð í fari 

barnsins, núna og þegar barnið kemst á legg. 

 Koma á föstum venjum frá upphafi sem setja ramma um daglegt umhverfi barnsins og 

veita því öryggi. 

 Gera raunhæfar væntingar til barnsins og gefa skýr skilaboð um til hvers er ætlast af 

því. 

 Vera vakandi fyrir allri æskilegri hegðun barnsins og bregðast við með athygli, hrósi eða 

annarri umbun. 

 Velja og fylgja eftir fáum og skýrum reglum sem eru í samræmi við þroska og aldur 

barnsins. 

 Setja börnum mörk og hjálpa þeim að læra að setja sér eigin mörk. 

 Vinna að því að fyrirbyggja erfiðleika frekar en að bíða þar til vandamál koma upp. 

 Hvetja markvisst til góðrar hegðunar með leiðsögn, kennslu og góðu fordæmi. Þetta 

þýðir að foreldrar þurfa að vera mjög meðvitaðir um sína eigin hegðun. 

 Muna að börn læra það sem fyrir þeim er haft. 
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Einnig er mikilvægt fyrir uppalendur að: 

 Verja reglulega tíma með barninu og skipuleggja skemmtilegar samverustundir allrar 

fjölskyldunnar. 

 Vinna saman að því að leysa verkefni eða vandamál sem koma upp. 

 Passa upp á sig sjálf og makasambandið og hika ekki við að leita aðstoðar sérfróðra 

fagmanna ef þörf krefur. 

 Vanda sig og styðja hvort annað, jákvæð athygli og hrós sem foreldrar gefa hvoru öðru 

hafa ekki síður góð áhrif en á börnin! 

 Muna að enginn er fullkominn, hvorki foreldrar né börn og að allir geta gert mistök. 

Óheppilegar uppeldisaðferðir geta valdið ýmiss konar erfiðleikum í hegðun og tilfinningalífi 

barna og ungmenna. Börn sem búa við agaleysi, ósamkvæmni, hörku eða skort á stöðugleika 

og jákvæðri svörun eru líklegri til að þróa erfiða hegðun en önnur börn. Góð tengsl á milli 

foreldris og barns, jákvæð samskipti og notkun hróss eru hins vegar ákveðin vörn gegn þróun 

erfiðrar hegðunar. 

Hvað er uppeldi? 

 Uppeldi er það sem gert er til að styðja við þroska barna og kenna þeim hvernig þau 

eiga að haga sér. 

 Það hvernig fyrirmyndir uppalendur eru og hvernig þeir bregðast við hegðun barna 

getur ýmist aukið líkurnar á því að börn hegði sér á æskilegan eða óæskilegan hátt. 

 Hægt er að kenna öllum börnum ákveðna hegðun. Það fer hins vegar eftir meðfæddum 

eiginleikum barna hversu mikið foreldrar og aðrir uppalendur þurfa að hafa fyrir því. 

 Til að uppeldi skili tilætluðum árangri þarf uppalandi að sýna barninu hlýju, gott 

fordæmi og nota aga á markvissan hátt. 

Hvað er agi? 

 Agi snýst ekki bara um að takast á við hegðunarerfiðleika. 

 Árangursríkur agi er þegar barnið fær fyrirmynd, leiðsögn og kennslu frá uppalendum 

um hvernig skuli hegða sér. 

 Notkun aga gefur barninu staðfestingu á því hvort það er að gera rétt eða rangt. 

 Notkun aga stuðlar að því að börn finni fyrir öryggi og væntumþykju. 
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 Agi veitir börnum utanaðkomandi stýringu og mörk sem hjálpar þeim að læra sjálf að 

stjórna eigin hegðun. 

 Sjálfsagi er mikilvægur fyrir börn í framtíðinni til að takast á við mótlæti og erfiðar 

tilfinningar s.s. reiði. Sjálfsagi kennir börnum líka tillitsemi og veitir þeim sjálfsöryggi til 

að standa á eigin sannfæringu. 

 Hafa skal í huga að agi er notaður til að komast að ákveðnu markmiði en ekki markmið 

í sjálfu sér. 

Hvað eru reglur? 

 Reglur eru mikilvægar í uppeldi og nauðsynlegar til að ná góðum aga. 

 Reglur ættu að vera fáar og skýrar, sértækar frekar en almennar og á jákvæðu formi 

frekar en neikvæðu. Þær ættu að segja hvað á eða má gera, frekar en hvað má ekki. 

 Reglur þurfa að vera vel ígrundaðar og undirbúnar, helst af öllum uppalendum 

sameiginlega. Gott er að hafa reglurnar sýnilegar t.d. hengja þær upp á vegg. 

 Reglur þurfa að vera sanngjarnar og raunhæfar bæði fyrir foreldra og börn. Annars 

verður erfitt að fylgja þeim. 

 Ákveða þarf fyrirfram hvernig á að framfylgja reglum og hver viðurlög eru ef regla er 

brotin. Mikilvægt er að viðurlög beinist að hegðun barnsins en ekki því sjálfu. 

 Tryggja þarf að barnið nái að þekkja og skilja þær reglur sem því er ætlað að fylgja. 

 Gott er útskýra fyrir börnum af hverju reglur eru nauðsynlegar, t.d. með tengingu við 

íþróttir, umferð eða annað í raunveruleika barnanna. 

 Nauðsynlegt er að framfylgja settum reglum, annars eru þær verri en engar. 

 Reglur ættu að vera leið til að ná ákveðnu markmiði, en ekki að vera reglur reglnanna 

vegna. 

Sérstaklega ber að varast að: 

 Setja reglur sem ómögulegt er að fara eftir. 

 Viðurlög séu of þung miðað við hegðunina eða of áberandi. 

 Missa stjórn á skapi sínu og bregðast við í reiði. 

 Skammast og tuða. Það skilar ekki árangri og veldur öllum pirringi, reiði og leiða. 
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 Lenda í þrætum við barnið í hita leiksins um reglur og mörk sem þegar hafa verið 

ákveðin. 

 Umbuna fyrir óæskilega hegðun. Öll athygli, jafnvel skammir geta virkað sem umbun 

og því ýtt undir að barnið sýni óæskilega hegðun aftur. 

 Niðurlægja barnið eða hæðast að því. Ekki meiða, hræða eða hóta barninu. 

 Gefa tvöföld skilaboð, t.d. að orð og athafnir stangist á. 

 Vera slæm fyrirmynd með orðum eða hegðun. 

 Svíkja það sem lofað hefur verið eða gefa loforð sem ekki er hægt að standa við24. 

Ábyrgð foreldra 

Þrátt fyrir aukið uppeldishlutverk leik- og grunnskóla hvílir ábyrgð á uppeldi barna fyrst og 

fremst á herðum foreldra eins og öllum er ljóst. Við verðum því að gera sanngjarnar kröfur til 

skólans. Og við verðum líka að gera kröfur til okkar sjálfra sem uppalenda. 

Að efla sjálfstraust barna 

Þeim sem hafa gott sjálfstraust og búa yfir jákvæðri sjálfsmynd farnast yfirleitt vel í lífinu. Gott 

sjálfstraust felst í því að trúa á eigin getu, þekkja sínar sterku og veiku hliðar, að vera öruggur 

í samskiptum við aðra og að hafa tilfinningu fyrir því að maður eigi gott skilið. Við foreldrar 

getum byggt upp sjálfstraust hjá börnum okkar með því að sýna þeim traust og fá þeim 

hæfilega ábyrgð, hrósa þeim eins oft og tækifæri gefast og hvetja þau til dáða í því sem þau 

hafa áhuga á. Einnig er mjög brýnt að foreldrar hafi jákvæðar væntingar til barnanna og sýni 

þeim væntumþykju og ástúð hvað sem á dynur. Framkoma okkar og samskipti við barnið geta 

haft mikil áhrif á sjálfstraust þess. 

Þetta byggir upp sjálfstraust: Reyndu aftur, þetta er alveg að koma. Ég veit að þú getur 

komið á réttum tíma. Þú getur vel bjargað þér. Frábært hjá þér. 

Þetta grefur undan sjálfstrausti: Þú getur aldrei gert neitt rétt. Þú ert alltaf of sein(n). Það 

má ekki líta af þér í tvær mínútur. Þú reynir ekki einu sinni. 

  

                                                        
24 Heilsuvera.is, 2020 
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Hrós og hvatning 

Hrósi hefur stundum verið líkt við H-vítamín eða vítamín sálarinnar, slíkur er áhrifamáttur þess. 

Hrós veitir þeim sem það hlýtur vellíðunartilfinningu og hvetur þann hinn sama til enn frekari 

dáða. En munum að nota hrós skynsamlega. Hrósið verður að vera verðskuldað, annars hefur 

það ekki tilætluð áhrif. 

Agi og reglur  

Hverju barni er nauðsynlegt að búa við aga og fylgja þeim reglum sem gilda t.d. í samskiptum 

og samfélaginu. Með því læra þau að virða mörk og hafa stjórn á löngunum sínum. Af aga 

sprettur sjálfsagi. Með aga er alls ekki átt við að börn og unglingar hlýði valdboði foreldra sinna 

skilyrðislaust heldur finni að þau hafi atkvæðisrétt innan þess ramma sem reglur og 

takmarkanir segja. Mikilvægt er að reglur séu einfaldar og frekar færri en fleiri. Oft getur verið 

áhrifaríkt að leyfa börnum að vera með í að ákveða viðurlög þegar reglur eru brotnar25. 

 

Víða um land halda heilsugæslustöðvar og sveitarfélög uppeldisnámskeið sem Þroska- og 

hegðunarstöð hefur hannað og heldur utan um. Það er tilvalið að kynna sér hvort námskeið 

er í boði í þínu nágrenni26. 

  

                                                        
25 Setbergsskóli, 2012-2013 
26 Heilsuvera.is, 2020 
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Foreldravísir – Forvarnir 

Lýðheilsa- og forvarnir eru langtímaverkefni. Ávinningur þeirra kemur yfirleitt í ljós á löngum 

tíma og þar reynir á þolinmæði og skýra heildar- og framtíðarsýn. Því miður skortir nokkuð á 

þennan skilning. Okkur er enn tamt að tala um forvarnir í verkefna- og skammtímasamhengi, 

s.s. forvarnaátök, forvarnavikur eða forvarnadaga. 

Mikilvægi forvarna ætti öllum að vera ljóst. Talið er að sjúkdómar tengdir lífsstíl kosti 

heilbrigðiskerfið ríflega hundrað milljarða á ári, eða um 70-80 prósent af því fjármagni sem fer 

til heilbrigðismála. Fyrir utan kostnaðinn fyrir heilbrigðiskerfið missir þjóðfélagið verðmæta 

þegna; vegna ótímabærs dauða eða örorku missir samfélagið fólk af vinnumarkaði, fólk sem 

sinnir sjálfboðaliðastörfum, heimilisstörfum, barnauppeldi og öðrum störfum sem halda 

samfélaginu gangandi og skapa hagvöxt. 

Forvarnir eru viðfangsefni sem tekur stöðugum breytingum vegna samfélagsþróunar, nýrrar 

þekkingar og breyttra viðhorfa. Á undanförnum árum hefur áhugi á lýðheilsu og forvörnum 

aukist til muna og þeim fjölgar stöðugt sem átta sig á því að auknu álagi á heilbrigðisþjónustu 

verður ekki endalaust mætt með auknu fjármagni og uppbyggingu heilbrigðisstofnana til þess 

að takast á við sjúkdóma og vanheilsu27. 

Margir foreldrar fyllast kvíða  

Þegar líður að unglingsárum barnsins. Hann stafar ekki síst af ótta við að það leiðist út í 

vímuefnaneyslu eða reykingar. Ræðið þessi mál við unglinginn og hjálpið honum að öðlast 

skilning á því sem liggur að baki lögum um 20 ára aldurstakmark til áfengiskaupa. Lögin eru til 

að vernda heilsu og þroska einstaklinga. Heilinn er ekki fullþroskaður fyrr en um eða upp úr 

tvítugsaldri og því hafa unglingar ekki sömu forsendur og fullorðnir til að vinna úr áhrifum 

áfengisvímunnar. Drykkja unglinga getur hamlað eðlilegum vitsmunalegum og tilfinninga-

legum þroska. Ef foreldrar uppgötva neyslu hjá barni sínu er afar mikilvægt að þeir séu 

sammála um hvernig beri að taka á málum. Kaupum aldrei bjór eða annað áfengi fyrir börnin 

okkar, það eru skilaboð um að við samþykkjum að þau drekki. Rannsóknir hafa sýnt að eftir 

því sem börn byrja yngri að drekka því meiri líkur eru á að þau muni eiga í vandræðum með 

áfengi síðar á lífsleiðinni. Áfengisneysla er oft undanfari neyslu ólöglegra fíkniefna. 

                                                        
27 Fræðsla og forvarnir, án dags 
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Eftirlitslaus partí eru stórvarasöm. 

Að tala við barnið um kynlíf 

Á tímum þegar mörk varðandi kynlíf virðast losaralegri og óljósari en áður er verulega brýnt 

að foreldrar hjálpi börnum sínum að öðlast heilbrigða sýn á þennan þátt mannlegrar tilveru. 

Tölum við unglinga um kynlíf á hispurslausan hátt. Hvetjum þá til að spyrja okkur og verum 

opin og tilbúin til að svara spurningum og ræða ýmsar hliðar málsins. Hjálpum unglingum að 

gera sér grein fyrir því að alls ekki sé ráðlegt að sofa hjá fyrr en maður er tilbúinn til þess með 

manneskju sem maður þekkir vel, treystir og elskar. Verum jákvæð í garð unglingsáranna 

Tökum þessu tímabili í þroskaferli barnsins opnum örmum í stað þess að fyllast kvíða og 

áhyggjum. Unglingsárin eru spennandi og oft ögrandi fyrir okkur foreldra sem og unglingana 

sjálfa. En sem betur fer komast flestir unglingar í gegnum þau án stórra áfalla. Látum 

unglingana finna að við séum alltaf til staðar fyrir þá, tökum þátt í því sem þeir eru að gera og 

verjum tíma með þeim. Vinir barnsins Gerum okkur far um að kynnast vinum barna okkar og 

foreldrum þeirra. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar börnin komast á unglingsár og fara að 

verja meiri tíma með félögunum. 

Samvera foreldra og barna Það er býsna margt sem keppir um tíma okkar foreldra fyrir utan 

hið daglega amstur við vinnu og heimilisstörf. En börnin þurfa sitt og ekki síst tíma með okkur 

til að sinna heimanámi, spjalla, hlusta, leika, lesa saman eða gera eitthvað annað. Rannsóknir 

hafa líka sýnt að samvera unglinga og foreldra dregur úr neyslu áfengis og annara vímuefna. 

Forgangsröðum rétt – það verðmætasta sem við veitum börnum okkar er tími, ástúð og athygli 

– ekki hlutir eða peningar28. 

  

                                                        
28 Setbergsskóli, 2012-2013 
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Útivistarreglur – verum samtaka og virðum þær  

Útivistarreglurnar eru einn af öflugri þáttum í forvörnum. 

1.september til 1. maí 

12 ára og yngri mega vera úti til kl. 20 og 13 til 16 ára til kl. 22. 

1. maí til 1. september 

12 ára og yngri mega vera úti til kl. 22 og 13 til 16 ára til kl. 2429. 

  

                                                        
29 Setbergsskóli, 2012-2013 
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Netið 

Þrátt fyrir ótal jákvæðar hliðar tækniframfara undanfarinna ára er þróunin ekki laus við 

áskoranir af ýmsu tagi. Gömul vandamál eins og einelti, fordómar, hatursorðræða og neikvæð 

samskipti hafa fundið sér nýjan farveg á netinu og geta dreifst víðar en áður. Börn og ungmenni 

dagsins í dag alast upp á netinu og kynnast mörg hver skuggahliðum þess af eigin raun ung að 

aldri. Þess vegna er afar mikilvæg að börn og ungmenni fái vandaða fræðslu og tækifæri til 

þess að ræða þessar skuggahliðar samtímans á yfirvegaðan hátt undir leiðsögn30. 

Öryggi 

Hvað ber að varast á netinu og hvernig byggja þarf upp öryggisvitund barna sem og annarra 

stafrænna borgara 

Þær tölulegu upplýsingar sem koma fram hér á eftir eru fengnar úr skýrslunni 

EU Kids Online: Risks and safety on the internet: The perspective of 

European children sem byggir á viðtölum við rúmlega 25 þúsund börn og 

foreldra þeirra í 25 Evrópulöndum. Sjá heimildir neðst á síðunni (Saft.is, 

Öryggi, 2018). 

Hér á eftir verður fjallað um öryggi gagnvart hinum ýmsu hættum sem fylgja því að vera virkur 

borgari í netvæddum heimi. Alveg eins og það getur verið hættulegt að ferðast, eða einfaldlega 

að fara fram úr rúminu á morgnana, þá getur verið hættulegt að fara í hina ýmsu leiðangra á 

netinu. Hætturnar eru þó annars eðlis en í raunheimum og kenna þarf börnum að þekkja þær 

og varast eftir því sem hægt er. 

Það verður ekki aftur snúið. Samkvæmt nýjustu rannsóknum er netnotkun orðin samofin lífi 

barna og beint eftirlit foreldra með netnotkun barna er í hröðu undanhaldi. Börn á aldrinum 

11-16 ára eyða að meðaltali 88 mínútum á netinu á dag, 49% þeirra fara á netið í herberginu 

sínu og 33% fara á netið í símanum sínum eða öðru fartæki. Netnotkun er bæði að verða 

aðgengilegri og persónulegri en áður var. 

                                                        
30 Saft.is, Tökumst á við fordóma, neteinelti og hatursræðu, 2018 
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Hvað er svona hættulegt á netinu? 

Börn, eins og annað fólk, notar netið í margvíslegum tilgangi í leik og starfi. Nánast öll fara 

börn á á netið til að afla upplýsinga eða vinna skólaverkefni. 86% þeirra horfa á myndskeið eða 

sækja aðra afþreyingu á netið. 75% þeirra nota netið til samskipta af ýmsu tagi en þar með er 

talin ýmisskonar þátttaka á samfélagsvefjum. 56% barnanna nota netið til að leika við einhvern 

og skiptast á skrám við aðra en aðeins 23% barnanna nota netið í skapandi tilgangi, það er til 

að búa til eigið efni á netinu, nota spjallþræði, blogga eða skiptast á eigin efni við aðra. 

Á einu ári er áætlað að 40% allra barna á aldursbilinu 11-16 ára hafi leitað að nýjum vinum á 

netinu og 34% þeirra hafa samþykkt vinabeiðnir barna sem þau hafa aldrei hitt. 16% þeirra 

hafa villt á sér heimildir á netinu og 15% hafa sent persónuleg skilaboð til einhvers sem þau 

hafa aldrei hitt. 14% hafa meira að segja sent mynd eða myndskeið af sjálfu sér til einhvers 

sem þau hafa aldrei hitt í raunheimum. 

Tækifæri og áhætta fara saman 

Aukin netnotkun barna og unglinga er tvíeggjað sverð, því tækifærin sem í henni felast og 

áhættuþættir fara saman. Stefna skóla og yfirvalda að auka aðgengi barna að netinu getur 

þannig líka aukið áhættuna sem fylgir netnotkun barnanna. Á móti má segja að viðleitni til að 

auka netöryggi barna geti dregið úr tækifærum þeirra til að læra á heiminn. 

Gefa þarf börnum tækifæri til að prófa sig áfram við myndun sambanda við annað fólk á netinu 

og til að móta sína eigin netlægu sjálfsmynd. Þetta er mikilvægt fyrir börn til að læra að takast 

á við heim fullorðinna í framtíðinni – að gera þau að virkum stafrænum borgurum. Þessum 

tækifærum fylgir áhætta sem óprúttnir aðilar eða önnur börn geta nýtt sér meðvitað eða 

ómeðvitað til þess að skaða þann sem ekki kann fótum sínum forráð á netinu. 

Það er staðreynd að mörg börn sem ekki hafa aldur til eru að nota samfélagsmiðla eins og 

Facebook en jafnvel þó þau séu orðin 13 ára er þar ýmislegt að varast. Samfélagsmiðlar hjálpa 

börnunum að eiga samskipti sín á milli en börnin hafa mörg hver ekki nægilega færni til að 

stýra friðhelgi sinni sem skyldi. Svo dæmi sé tekið hafa 27-29% barna persónulegar vefsíður 

opnar öllum og mörg þeirra kunna ekki að blokka aðra notendur, en það getur verið mikilvæg 

aðgerð til að losna undan óæskilegu áreiti. 
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Aðkoma forelda og kennara – öryggisvitund er lykillinn! 

Það er þess virði að foreldrar og kennarar blandi sér í netnotkun barna en slík inngrip þurfa að 

taka tillit til aldurs barnanna sem um ræðir. Börnin eru yfirleitt jákvæð í garð aðhalds að hálfu 

foreldra sinna eða kennara, en hafa þarf í huga að mörg börn hunsa fyrirmæli. Rannsóknir sýna 

að börn foreldra sem viðhafa strangar reglur um netnotkun lenda síður í áhættu á netinu en 

þau fá að sama skapi færri tækifæri til að læra og leika sér. 

Eftir því sem börnin eyða meiri tíma á netinu því betri verða þau í stafrænu læsi en á sama 

tíma verða þau líklegri til að reyna hluti sem fylgir meiri áhætta. Eftir því sem netnotkun 

barnanna verður persónulegri (til dæmis með símum eða öðrum snjalltækjum) er óraunhæft 

að foreldrar geti haft eftirlit með netnotkuninni. Það hjálpar að foreldrar séu líka virkir á netinu 

og geti rætt þær hættur sem þar eru við börnin sín. 

Lykilatriðið er að ræða við börnin og fræða þau um hugsanlegar hættur sem fylgir 

netnotkuninni og hvetja þau til samræðu um hana. Segja má að hálfur sigur sé unninn ef barn 

treystir sér til að leita til forráðamanns þegar eitthvað kemur upp á. 

Ranghugmyndir og villandi staðreyndir um netnotkun barna 

Ýmsar fullyrðingar, sem sumar eru ranghugmyndir, eru á kreiki um netnotkun barna og sumar 

valda því að foreldrar hafa of lítið eða jafnvel of mikið eftirlit með netnotkun barna sinna. Hér 

eru nokkrar fullyrðingar sem gott er að velta fyrir sér. 

 Börn vita allt um tölvur og netið. 

Eldra fólk hefur tilhneigingu til að halda að börn viti allt um tölvur og netið, þar sem 

börnin virðast oft vita meira en eldri kynslóðin um helstu nýjungar og tískustrauma. 

Það þýðir ekki að börnin viti endilega um allt sem þarf að varast á netinu. 

 Facebook er bannað börnum undir 13 ára aldri. 

Það er rétt en rannsóknir sýna að 38% yngri barna hafa samt aðgang að Facebook. 

 Allir eru að horfa á klám á netinu. 

Áhorf barna á klám er óverulegt samkvæmt rannsóknum. 

 Þeir sem leggja í einelti á netinu eru vondir. 

Af þeim sem leggja aðra í einelti hafa 60% sjálfir lent í einelti sem bendir til lærðrar 
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hegðunar þeirra sem að þessu standa. Taka þarf á einelti á heildstæðan hátt óháð 

netnotkun barnanna. 

 Börn eru að hitta ókunnugt fólk á netinu. 

Eitthvað er um það en 87% teljast til kunningja eða fjölskyldu barnanna. 

 Áhættuþættir utan netsins eru að færast yfir á netið. 

Þetta er að hluta rétt. Til dæmis eru fíkniefni og stolnir hlutir seldir á netinu. Almennt 

séð eru áhættuþættir á netinu þó ekki tengdir áhættuþáttum í raunheimum. 

 Það hjálpar að setja tölvuna í almenningsrými. 

Þetta ráð kemur fram víða, meðal annars í íslenskum bæklingum frá SAFT, en getur 

reynst til lítils ef börnin hafa aðgang að netinu í gegnum símtæki, spjaldtölvur eða 

aðra tækni. Fyrir eldri börnin ætti frekar að leggja áherslu á vitundarvakningu um 

öryggisþætti og byggja upp traust svo börnin þori að leita sér aðstoðar þegar þörf er 

á. 

 Það að kenna stafræna færni dregur úr áhættu. 

Já og nei. Því meiri færni sem börnin búa yfir þeim mun líklegri eru þau til að reyna 

áhættusamari atriði á netinu. Mikilvægt er að kenna börnum rétt viðbrögð við því 

sem aflaga getur farið samhliða því að færni og áræðni þeirra vex. 

 Börn komast framhjá öryggisbúnaði eins og netsíum. 

Færni barna til að komast framhjá öryggisbúnaði er ofmetin. Aðeins 28% barna á 

aldrinum 11-16 ára kann að slökkva á netsíum svo dæmi sé tekið. 

Ráð til foreldra og kennara 

Eftirfarandi er samantekt yfir nokkur ráð sem foreldrar, og eftir atvikum kennarar, geta gripið 

til með það markmið að draga úr áhættu af netnotkun barna. Lykilatriðið er samt öryggisvitund 

foreldra, kennara og barna ásamt því að byggja upp traust í samskiptum svo að börnin geti 

leitað til fullorðinna sama hvað fer úrskeiðis í netnotkun þeirra. 

 Setjið tölvuna í almenningsrými. 

Eins og sagði hér að ofan ber að hafa í huga að þetta virkar ekki ef börn hafa annan 

aðgang að netinu, svo sem í gegnum símtæki eða spjaldtölvur. 

 Kenna þarf börnum almenna umgengni við tölvur. 

Kynna þarf hættur við það að opna viðhengi og hlaða niður skrám. 



34 
 

Útskýra þarf þörf fyrir vírusvarnir og fleira. Notið ruslpóstsíu til að lágmarka áhættu á 

að vafsöm viðhengi séu opnuð 

 Stofnið sérstakan notanda í tölvunni fyrir hvert barn og settu foreldrastjórnun (e. 

parental controls) á þann notanda 

 Skoðaðu hvaða síur eru í boði í vafranum sem notaður er (e. family settings). 

Athugaðu samt að síur geta hindrað barnið í að finna efni sem það þarf á að halda til 

dæmis vegna skólaverkefna. 

 Vísið krökkum á að nota barnvænar leitarvélar eins og kids.yahoo.com og 

askforkids.com. 

 Settu slóðir sem barnið þitt fer oft inn á í eftirlæti (e. favourites). 

 Hvettu börnin til að láta vita strax og tölvan fer að haga sér undarlega. 

 Leitaðu sjálf(ur) skýringa um leið og eitthvað undarlegt virðist vera í gangi í tölvunni. 

 Gættu þess að vírusvarnir séu uppfærðar reglulega. 

 Gott er að taka afrit af tölvunni með reglubundnum hætti svo hægt sé að 

endurheimta gögn ef eitthvað fer verulega úrskeiðis. 

 Kenndu börnunum að passa upp á lykilorðin sín. 

 Kenndu börnunum að stýra aðgangi að persónuupplýsingum sínum, sér í lagi á 

samfélagsvefjum31. 

Markmið með forvörnum 

Forvarnir eru viðfangsefni sem tekur stöðugum breytingum vegna samfélagsþróunar, nýrrar 

þekkingar og breyttra viðhorfa. Á undanförnum árum hefur áhugi á lýðheilsu og forvörnum 

aukist til muna og þeim fjölgar stöðugt sem átta sig á því að auknu álagi á heilbrigðisþjónustu 

verður ekki endalaust mætt með auknu fjármagni og uppbyggingu heilbrigðisstofnana til þess 

að takast á við sjúkdóma og vanheilsu. 

Markmiðin í forvörnum og forsendur, þörfin fyrir forvarnir, eru sígild. Við þurfum hins vegar 

stöðugt að velta því fyrir okkur hvort tækin, eða aðferðirnar, sem við notum standist tímans 

tönn og séu í takt við þær samfélagsbreytingar sem verða. Það er hið stöðuga viðfangsefni 

okkar og verður að vera. Ekki til þess að rjúka til og breyta til þess eins að breyta, heldur til 

þess að halda vöku okkar og nota bestu verkfærin á hverjum tíma. Við þá vinnu þarf hugrekki, 

                                                        
31 Saft.is, Öryggi, 2018 
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hugrekki til þess að sleppa því sem maður hefur og þekkir og grípa í eitthvað sem maður veit 

ekki fyrir víst hvert leiðir mann. Það þarf hugrekki til þess að ganga á vit óvissunnar. Ekki síst 

þarf trú á að það sem maður gerir skipti máli og trú á að mögulegt sé að koma einhverju til 

leiðar með því sem maður er að gera. 

Fræðslu- og upplýsingamiðstöð (FRÆ) lagði upp með ákveðnar grunnforsendur, eða leiðarljós, 

í starfinu. Miðstöðinni var ætlað að styrkja og efla ávana- og vímuvarnir í landinu með 

fjölbreyttu upplýsinga- og fræðslustarfi; afla upplýsinga um ávana- og vímuefnamál, starfrækja 

gagnasafn, veita fræðslu og upplýsingar um ávana- og vímuefnamál og veita ráðgjöf í 

forvörnum. Umfram allt hefur áhersla verið lögð á að byggja starfið á þekkingu, traustum 

rannsóknum og gagnreyndum aðferðum í forvörnum. Kjörorð FRÆ, þekking í þágu forvarna, 

endurspeglar þetta vel32. 

 

Fræðsla og hvatning til heilbrigðra lífshátta er öflug forvörn 

  

                                                        
32 Fræðsla og forvarnir, án dags. 
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Viðauki 

Hugmyndir að skemmtilegum samverustundum foreldra og nemenda. 

Útivera og leikir 

Gott að taka með: 

 Ílát og eða poka til að setja ýmsa hluti í. 

 Skriffæri 

 Nesti og drykk 

 Auka föt 

 Fara út í leiki eins og Eina krónu, Fallin spíta, Snerta þrjá hluti. Hægt er að finna útileiki 

af síðunni Vertu úti, https://www.vertuuti.is/  

 Fara í göngutúr um hverfið, kíkja á bókasafnið. 

 Fara á næsta útivistarsvæði. Einkunnir, Bjössaróló, Ærslabelginn, íþróttasvæðið, 

Skallagrímsgarð. 

 Fjöruferð Hægt er að finna alls konar steina, kuðunga, skeljar og rekaviðardrumba og 

búa til hljóðfæri úr því. Gaman er að teikna í sandinn og byggja flotta sandkastala og 

stíflur og skreyta með skeljum og fallegum steinum. Klifra í klettunum og fara í 

hlutverkaleiki.  

 Vera búin að prenta út yoga spjöld og gera nokkrar stöður á góðum stað, eða bara gera 

einhverjar skemmtilegar íþróttaæfingar.  

 Útbúa þrautabraut úr því sem er á útisvæðinu og vera með eitthvað með sér til að 

merkja ( smá mánlingarlímband, krítar eða annað)  

 Allskonar subb og busl ( nota skálar, eldhúsáhöld, froðu, matarlit og hvað annað sem 

manni dettur í hug). Tilvalið líka að hafa matarlit í vatni og pensla og „mála“.. ef hægt 

er, draga fram krítarnar. Einnig æði að setja upp smá þvottastöð fyrir ákveðin leikföng 

sem mega blotna. 

 Vatn (lækur/pollur): smakka ef við á, henda út í, vera með tangir og veiða eitthvað 

uppúr, hlusta á vatnið, vaða ef er hægt… 

 Snjór: mála snjóinn með vatni með smá matarlit ( gera smá gat á tappann á flöskunni), 

setja upp ísbúð úr snjókúlum ( og nota litað vatn).  
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 Leikir: finna andstæður í náttúrinni ( gott að hafa með sér tóman eggjabakka til að 

safna í, skrifa kannski í botninn stór/lítill o.s.frv.). Finna liti í náttúrinni ( hafa einnig 

eggjabakka með litum í botninum).  

 Rusl: týna rusl, búa til eitthvað úr ruslinu 

 Sögustund: láta börnin finna nokkra hluti á mann, nota þá til að segja sögu, eða ef þau 

geta segja sjálf ( einn segir eina setningu með einum af sínum hlut og svo koll af kolli 

þar til allir hlutir eru komnir í söguna). Segja sögu og nefna í sögunni eitthvað sem er í 

kring og þau eiga að sinna / benda ef þau verða vör við það… t.d.: einu sinni var ég upp 

í tré ( og þá eiga þau að benda.. eða mega fara upp í tré ef hægt er….)  

 Ganga: löng , stutt, fjallganga, nesti?, lautarferð, þrautakóngur, taka myndir, taka upp 

hljóð, öskra. Búa til lag um það sem sést á leiðinni ( bullulag.. mjög gaman, einn tekur 

við af öðrum…)  

 Bingó: Eiga til almennt bingó sem á við flest útivistarsvæði, svo er gaman að kanna 

svæðin og gera sértök bingó, jafnvel vera búin að koma einhverju skrýtnu fyrir 

 Leikir: boltaleikur, eltingaleikur, hvað sjáum við úr skýjunum, eina króna o.fl.  

 Leika út á leikvelli, skólalóð eftir að skóla er lokið, út í garði 

 Fara í vettvangsferðir um næsta nágrenni. 

 Fara í hjólatúr  

 Fuglaskoðun með fuglabók, blað og skriffæri. 

 Blómaskoðun með blómabók, blað og skriffæri. 

 Sveppaskoðun með bók um sveppi, blað og skriffæri. 

 Safna efnivið úr náttúrunni og föndra úr eins og köngla, fuglaber, laufblöð, greinar, 

sand o.fl. 

 Tálga 

 Fara í Geocaching eða Pokémon Go 

 Fara í ljósmyndamaraþon 

 Ævintýralegur þrautaleikur úti 

 Byggja skýli úr hlutum sem við eigum 

 Leika sér í snjó, leðju eða sand33. 

                                                        
33 Innihaldsríkt fjölskyldulíf, Úti, án dags. 
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Innivera og leikir 

 Bingó er skemmtilegur leikur sem allir geta tekið þátt í. 

 Kahoot er frítt forrit sem byggist á að útbúa skemmtilega keppni/leik milli 

einstaklinga eða hópa um hver hefur verið að hlusta og taka vel eftir t.d. námsefni, 

sögu, fréttum o.fl. https://kahoot.it/  

 Að hittast til að spila bæði borðspil og á spil er hin mesta skemmtun og allir leggja 

eitthvað til málanna. 

 Myndasýning frá foreldrastarfinu í bekknum (Innihaldsríkt fjölskyldulíf, Inni, án dags.) 

 Ýmiskonar dansar og hreyfileikir eins og Dansstopp, diskó, marsering, kúrekadans, 

dans á blaði, Drottningin og börnin hennar, hreyfileikur með teiknuðum tákni, Guffi, 

Að láta andlitið ganga, Hvað ertu að gera? (látbragð), Góðan dag herra/frú forseti að 

ég tali nú ekki um hjarta, spaði, tígull, lauf34. 

 Að nota líkamann og búa til hluti eða tákn sem hópur 

 Kökuskemmtun þar sem helmingur kemur með kökur og hinn helmingur drykki. 

 Heimsóknir á vinnustaði foreldra, í sveitina , í skipið, á skrifstofuna, í búðina, 

nuddstofuna, líkamsræktarstöðina 

 Elda og eða baka saman 

 Búa til stuttmynd - fyrst þarf að gera handrit og velja í hlutverk leikara og leikstjóra. 

Síðan þarf að taka upp. Þeir sem hafa metnað vilja jafnvel setja inn tónlist og texta 

 Búa til parís, t.d. með teipi á stofugólfinu og leika sér 

 Lesa góða bók með öðrum 

 Fara í þrautakóng bæði með hreyfingu og hljóðum 

 Semja ljóð eða tónlist 

 Fjölbreyttir leikir með legókubbum 

 Keila með t.d. playmo köllum eða gosflöskum 

 Tjalda inni - búa til teppahús 

 Syngja 

 Youtube: Zumba og yoga fyrir krakka, koma sér vel fyrir og gera saman 

                                                        
34 Rannveig Björk Þorkelsd. og Jóna Guðrún Jónsd., 2020 
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 Mála með óhefðbundnum penslum (setja bómul á klemmur, álpappírskúlur, 

fjaðrir, eða hvað annað sem væri tilvalið). Nota t.d. iljar, lófa, fingur til að mála 

með 

 Byggja hús úr stólum/teppum/dýnum. Tilvalið að lesa svo í rýminu, jafnvel fá að 

gista.  

 Pappakassar: byggja virki, gera búninga, stafla, mála á þá, lita á þá…  

 Búa til tröllaleir, sjá uppskrift hér.  

 Búa til minnisspil eftir þeirra getu, teikna þá 2 eins myndir, eða gera 2 orð, form 

eða hvað sem er.  

 Búa til brautir: Hægt að nota málningarlímband til að gera bílabraut eða leið fyrir 

önnur leikföng, hægt að nota límband til að setja á milli veggja t.d. á gangi og 

gera köngulóarvef sem þau þurfa að komast í gegn um…. 

 Blása sápukúlur í fat: setja vatn og sápu í eldfast mót, svo nota rör til að blása svo 

úr verði rosa skemmtileg froða, auðvitað hægt að gera úti líka.  

 Almennt föndur: klippa, líma , lita, giska á teikninguna o.s.frv.  

 Almennir leikir: feluleikur, fela hlut, spila spil, hlutverkaleikur, furðuföt 

 Snjalltæki: nota til að taka myndir, gera myndbönd, setja saman myndir af 

deginum í „bók“ og nota „educational“ forrit eins og t.d. drawing, puppet pals, 

book creator, garag band o.s.frv. (Innihaldsríkt fjölskyldulíf, Inni, án dags.) 

 


