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1. Inngangur
Skólanámskrá Flataskóla er unnin af starfsfólki skólans. Hún byggir á aðalnámskrá grunnskóla
frá 2011 og lögum um grunnskóla frá 2008, auk skólastefnu Garðabæjar og annarrar
stefnumörkunar frá sveitarfélaginu. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er skólanámskrá
nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár grunnskóla. Þar gefst kostur á að laga opinber
fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum og útskýra hvernig þær
aðstæður eru nýttar til að efla nám og kennslu. Í skólanámskrá er gerð grein fyrir þeim gildum
sem starf skólans byggist á. Í skólanámskrá eru útfærð þau almennu viðmið sem sett eru í
aðalnámskrá. Að auki hefur Flataskóli sett sín eigin gildi og leiðarljós í skólastarfinu.
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2. Saga skólans
Sögu Flataskóla má rekja aftur til ársins 1958 þegar Barnaskóli Garðahrepps var settur í fyrsta
sinn. Barnaskóli Garðahrepps var settur þann 18. október 1958 í nýju skólahúsi við
Vífilsstaðaveg og komst þar með festa á fræðslu barna í Garðahreppi. Þennan fyrsta vetur voru
nemendur skólans 137 talsins frá 7 ára til 12 ára aldurs. Vilbergur Júlíusson var ráðinn
skólastjóri við stofnun Barnaskólans og gegndi þeirri stöðu allt til ársins 1984.
Byggð jókst hratt í Garðahreppi upp úr 1960 og þann 1. janúar 1976 voru íbúarnir orðnir 4200
og hreppurinn fékk þá kaupstaðarréttindi. Nemendum skólans fjölgaði því ört og var skólinn
tví- og þrísetinn um tíma. Byggt hefur verið við skólann í sex áföngum og er skólinn nú
einsetinn. Einar Ingimarsson arkitekt hefur komið að hönnun skólahússins að mestu
síðastliðna þrjá áratugi. Stækkunin hefur tekist vel þar sem viðbyggingarnar eru tengdar við
upphaflega skólahúsið eins og sést á skýringarmyndinni.

Mynd: Grunnteikning af byggingu Flataskóla.
Skólastarf hefur tekið miklum breytingum og kennsluaðferðirnar orðnar mun fjölbreyttari en
tíðkaðist. Til að byrja með fólst kennslan í útlistun kennarans og upplestri nemenda en nú miða
kennsluaðferðir að meiri þátttöku nemenda í kennslunni til að auka sköpunargáfu þeirra,
gagnrýna hugsun og styrkja sjálfstraust þeirra svo eitthvað sé nefnt.
Stjórnendur skólans hafa iðulega fylgt kalli tímans og horft til framtíðar við mótun skólastarfsins. Framtíðarsýn Vilbergs á skólastarfið kemur glöggt fram í grein sem hann skrifaði í
Setberg árið 1968:
Hornsteinn uppeldisins er heimilið. Því verður aldrei breytt. Skólinn getur aðeins
stutt það en samvinna er höfuðnauðsyn. Skólinn hefur verið í mótun. Nú þarf
skólinn að horfa til framtíðarinnar, hyggja að nýjum og breyttum viðhorfum í
kennslu og uppeldi og byggja á fyrri reynslu.
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Vilbergur hefur sannarlega verið framsýnn á skólastarfið því að í aðalnámskrá grunnskóla er
kveðið á um samstarf foreldra og skóla:
Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og
samstarfið þarf að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti, og
upplýsingamiðlun beggja aðila, sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð.
Enn þann dag í dag er stefna Flataskóla að eiga góða samvinnu við heimilin, hornstein
uppeldisins eins og Vilbergur nefnir þau réttilega, en framlag foreldra t.d. í lestrarnámi barna
sinna verður seint ofmetið. Þá er foreldrafélag starfrækt við skólann eins og kveðið er á um í
námskránni. Hlutverk þess er m.a. að styðja skólastarfið og efla tengsl heimila og skóla.
Barnaskóli Garðahrepps gegndi ríkara hlutverki í samfélaginu í Garðahreppi en að uppfræða
börnin. Bókasafn Garðahrepps var starfrækt í skólanum fyrir alla hreppsbúa og sundlaugin sem
byggð var við skólann árið 1970 var opin öllum þegar skólakennslu lauk. Íþróttakennsla fór
fram í leikfimissal í kjallara skólans þar til íþróttahúsið við Ásgarð var tekið í notkun á sjöunda
áratugnum. Íþróttasalurinn hýsti einnig danskennslu frá Dansskóla Heiðars Ástvaldssonar á
sjöunda áratugnum. Skólahúsnæðið var því vel nýtt í þágu hreppsbúa.
Skólahaldið er í stöðugri þróun en nýir siðir fylgja gjarnan nýju fólki. Sjö skólastjórar hafa stýrt
skólanum og mótað skólastarfið þessi sextíu ár sem hann hefur verið starfræktur. Sigrún
Gísladóttir tók við skólastjórastöðu Flataskóla 1984 af Vilbergi og gegndi starfinu til ársins
2004. Haustið 1997 fór Sigrún í námsleyfi og leysti þá Þorbjörg Þóroddsdóttir, aðstoðarskólastjóri hana af sem skólastjóri og aftur vorið 1999. Skólaárið 2002 til 2003 fór Sigrún aftur
í leyfi og Inga Þórunn Halldórsdóttir leysti hana af. Þegar Sigrún lét af störfum sem skólastjóri
2004 tók Sigurveig Sæmundsdóttir við starfinu. Sigurveig var skólastjóri til ársins 2010 þegar
hún lét af störfum vegna aldurs. Þá gegndi Helga María Guðmundsdóttir stöðu skólastjóra
skólaárið 2010 til 2011 þegar Ólöf Sigurbjörg Sigurðardóttir tók við starfinu.
Stefna Flataskóla er að veita nemendum markvissa grunnmenntun sem byggist á skýrum
gildum, menntun, árangri og ánægju.

Leiðarljós
Flataskóli hefur sett sér að hafa ávallt hlutverk skólans og framtíðarsýn hans að leiðarljósi.
Hlutverk
Hlutverk Flataskóla er að vinna í samvinnu við heimilin að því að mennta nemendur, efla sjálfstæði þeirra, virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Flataskóli leggur áherslu á að
útskrifa ánægða, fróðleiksfúsa og sjálfstæða nemendur.
Framtíðarsýn
Flataskóli stefnir að því að vera meðal fremstu grunnskóla landsins. Flataskóli vill vera
framsækinn skóli með hæft starfsfólk sem myndar öfluga liðsheild og er tilbúið til að tileinka
sér nýjungar.
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Einkunnarorð
Einkunnarorð skólans eru menntun, árangur og ánægja
Menntun
Flataskóli er menntastofnun sem leggur áherslu á að efla sjálfstæði nemenda í námi og
vinnubrögðum, örva sköpunargleði þeirra og auka siðferðis– og félagsþroska þeirra.
Árangur
Í Flataskóla er lögð áhersla á að nemendur og starfsmenn sýni metnað og framfarir við vinnu
sína og temji sér aga í leik og starfi. Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn taki ábyrgð á
námi barna sinna.
Ánægja
Í Flataskóla er lögð áhersla á að nemendur, starfsmenn og foreldrar séu ánægðir með
skólastarfið. Áhersla er lögð á að skapa andrúmsloft sem einkennist af vellíðan, efli jákvæðni í
skólasamfélaginu og styrki sjálfstraust nemenda og starfsmanna skólans. Með því að stuðla að
ánægju nemenda í náminu er vakinn áhugi á áframhaldandi menntun.

Menntun

Ánægja

Árangur

Mynd. Myndin lýsir gagnvirkum áhrifum menntunar, árangurs og ánægju í skólastarfinu.

Markmið
Flataskóli hefur sett sér metnaðarfull markmið fyrir þjónustu við nemendur, innra starf
skólans, stefnu í starfsmannamálum, fjármálum skólans og skólabrag.
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Sjálfstæðir og ábyrgir nemendur
Nemendur sem geta haldið utan um námið sitt, námsgögnin sín og unnið eftir fyrirmælum.
Nemendur sem hafa frumkvæði og taka ábyrgð á sér og gjörðum sínum.
Nemendur með góða samskipta- og félagsfærni
Nemendur sem geta unnið í hópi og fylgt leikreglum, virt skoðanir annarra og sett sig í spor
þeirra.
Upplýstir nemendur
Nemendur sem geta lesið í umhverfi sitt og eru færir um að afla sér upplýsinga og gagna sem
nýtast þeim í skólastarfinu.
Nemendur ná árangri
Nemendur sem sýna framfarir í námi og ná þeim menntunarmarkmiðum sem sett eru.
Ánægðir nemendur
Nemendur sem eru jákvæðir, glaðir, líður vel og eru virkir í skólastarfi.
Ánægðir, ábyrgir og áhugasamir foreldrar
Foreldrar sem eru áhugasamir um menntun barna sinna, taka þátt í skólastarfi og álíta
samvinnu heimils og skóla eðlilegan þátt í lífi fjölskyldunnar. Foreldrar sem aðstoða börn sín í
námi þeirra.
Góð tengsl við hagsmunaaðila í Garðabæ
Flataskóli er í góðu samstarfi við fyrirtæki, stofnanir og félög bæjarins.
Ábyrg og hagkvæm nýting fjármuna og verðmæta
Tryggja þarf að nýting fjármuna sé í samræmi við stefnu skólans. Taka þarf mið af fjárhagsáætlun, leita hagnýtra aðfanga og tryggja sem hagkvæmasta nýtingu húsnæðis og annars
aðbúnaðar í skólanum.
Fjölbreyttir kennsluhættir
Áhersla er lögð á fjölbreytni í skólastarfi, virkni nemenda, sköpun, rannsóknarvinnu, tjáningu
þeirra og gagnrýna hugsun. Einnig er leitast við að samþætta námsgreinar og að efla tengsl
skóla við daglegt líf og umhverfi.
Fjölbreytt námsmat
Áhersla er lögð á fjölbreytt námsmat samhliða aukinni ábyrgð nemenda á eigin vinnu. Auk
hefðbundins mats með skriflegum og munnlegum prófum er stuðst við sjálfsmat, jafningjamat
og ferilmöppur.
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Fámennir námshópar
Hver nemandi hefur umsjónarkennara. Umsjónarhópum er skipt í fámennari námshópa.
Nemendum er ýmist blandað í hópa innan árgangs eða milli árganga. Samsetning hópa miðast
við þarfir nemenda, hæfni þeirra og félagsleg samskipti.
Mikil samvinna
Áhersla er lögð á samvinnu nemenda innan umsjónarhóps og milli umsjónarhópa. Áhersla er
einnig lögð á samvinnu starfsmanna og samstarf heimila og skóla.
Góður aðbúnaður og hvetjandi starfsumhverfi
Lögð er áhersla á að nemendur og starfsmenn hafi aðgang að öflugum tæknibúnaði og
námsgögnum. Verkefnum nemenda er gert hátt undir höfði og þau höfð sýnileg. Áhersla er
lögð á hlýlegt og vistlegt umhverfi og virðingu að allir beri virðingu fyrir húsnæði og búnaði.
Gott upplýsingaflæði
Áhersla er lögð á að gefa reglulega út fréttabréf fyrir starfsmenn. Flataskóli heldur úti vel
uppfærðri heimasíðu Flataskóla. Tryggð eru góð tölvupóstsamskipti innan og utan skólans og
skráningu upplýsinga í upplýsinga- og menntavefinn Mentor.
Vel menntaðir og þjálfaðir starfsmenn
Áhersla er lögð á að starfsmenn fái að þróast í starfi með þjálfun og fræðslu sem snýr að starfi
þeirra og áhugasviði.
Metnaðarfullir starfsmenn
Áhersla er lögð á að starfsmenn leggi sig fram við að skapa nemendum sem best skilyrði til
náms.
Virkir starfsmenn í mótun skólastarfs
Lögð er áhersla á að starfsmenn fái tækifæri til að taka þátt í faglegri umræðu og hafi áhuga á
umbótum í starfi.
Ánægðir starfsmenn
Áhersla er lögð á að starfsmönnum líði vel og að þeir finni fyrir trausti, virðingu og stuðningi í
störfum sínum. Að starfsmenn séu ánægðir og stoltir af skólanum.
Sterk liðsheild
Áhersla er lögð á að starfsmenn finni að þeir séu hluti af hópi sem hefur áhrif og stefnir að
sama marki.
Skólabragur
Flataskóli er gróinn skóli sem byggir á ákveðnum hefðum í skólastarfi en er jafnframt opinn
fyrir nýjungum í takt við tímann. Sérstök áhersla er lögð á hlut starfsmanna í þróun
skólastarfsins.
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Áhersla er lögð á að skapa jákvæðan skólabrag og góðan starfsanda. Í því felst að allir sem
starfa í skólanum stuðli að og viðhaldi góðum starfsanda þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði
eru í fyrirrúmi. Leiðarljós í samskiptum er gagnkvæmt traust, virðing, samábyrgð, tillitssemi,
kurteisi og jákvæðni. Námsagi einkennist af því að taka tillit til þarfa nemenda, þroska þeirra
og hæfni; að leggja áherslu á mannréttindi, jafnrétti og lýðræðisleg vinnubrögð og leggja bann
við mismunun af öllu tagi.
Starfsfólk skólans telur mikilvægt að nemendur hafi jákvæða sjálfsmynd. Áhersla er lögð á að
sýna nemendum virðingu og byggja þá upp með því að draga fram það jákvæða í fari hvers og
eins. Í skólanum er áhersla lögð á að nemendur temji sér kurteisi og góða framkomu hver við
annan og allt starfsfólk skólans. Einnig er lögð áhersla á jákvæða hegðun og góða umgengni
um skólahúsnæðið, snyrtimennsku og að nemendur fari vel með námsbækur og önnur námsgögn og tæki. Nemendum er gerð grein fyrir ábyrgð þeirra á útgjöldum skólans og brýnt fyrir
þeim hverjir eru hinir raunverulegu eigendur skólans og hverjir beri kostnaðinn af rekstri hans.
Mikil áhersla er lögð á að ávallt ríki góður vinnufriður sem er undirstaða þess að fram geti farið
árangursríkt og ánægjulegt skólastarf. Einnig er lögð áhersla á prúðmannlega framkomu
nemenda í skólanum, í samvinnu við foreldra. Starfsmenn skólans hafa ávallt hugfast að þeir
eru fyrirmyndir barnanna og koma fram við þau af virðingu.
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3. Grunnþættir menntunar
Grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að
börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og
vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa
áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það.

Læsi
Í Flataskóla er lögð rík áhersla á þjálfun í lestri, lesfimi og lesskilningi alla skólagönguna enda
getur lestrarkunnátta skipt sköpum fyrir framtíð barna. Stuðningur foreldra við lestrarnám
barna sinna ræður miklu um árangurinn. Þar vegur þyngst heimalestur, lestrarhvetjandi
umhverfi og mikil málræn samskipti heima fyrir. Börnin læra að lesa og lesa til að læra.
Nemendur í öllum árgöngum Flataskóla æfa lestur miðað við getu og þroska. Sérstök
lestrarstefna í Flataskóla miðast við hvern aldurshóp þar sem mismunandi aðferðum er beitt í
lestrarkennslunni eftir aldri og þroska barna.
Læsi í víðum skilningi
Með læsi í víðum skilningi er annars vegar átt við tæknina sem felst í því að kunna að lesa og
skrifa texta, þ.m.t. að nýta sér þá upplýsingatækni sem völ er á í þjóðfélaginu, og hins vegar
hina yfirfærðu merkingu læsis að geta lesið í umhverfið og félagslegar aðstæður af ólíkum
toga. Átt er við læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru til þess að börn læri að byggja
sig upp andlega og líkamlega, geti bjargað sér í samfélaginu og unnið með öðrum. Þannig skal
stefnt að því að nemendur öðlist hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt á gagnrýninn hátt
og taka þátt í að móta það.
Lestur, ritun og tjáning er í hávegum höfð í Flataskóla. Nemendur eru þjálfaðir í að afla
upplýsinga, greina þær og túlka og loks að miðla þeim áfram. Nemendur læra hugtök og
notkun þeirra í réttu samhengi. Nemendur í 4. og 7. bekk taka árlega þátt í litlu og stóru
upplestrarkeppninni. Hvatt er til yndislestrar nemenda á öllum stigum skólans.

Sjálfbærni
Í sjálfbærnimenntun felst viðleitni til að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver
einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar
sínar. Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist á við margvísleg álitamál og
ágreiningsefni í námi sínu. Sjálfbærni snýst um umhverfið, ábyrgð, virðingu, lýðræðisleg
vinnubrögð og réttlæti í nútíma þjóðfélagi og gagnvart komandi kynslóðum.
Í Flataskóla eru nemendur hvattir til gagnrýninnar umfjöllunar um viðfangsefni. Þeir fá ýmis
tækifæri til að vega og meta það námsefni sem verið er að fást við hverju sinni og draga
ályktanir út frá því. Miðað er að því að gera nemendum kleift að takast á við viðfangsefni er
lúta að samspili umhverfis og félagslegra þátta í þróun samfélags. Lögð er áhersla á að efla
með nemendum siðferðisleg gildi, virðingu og gagnrýna hugsun um hnattræn áhrif okkar og
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að þeir átti sig á að hegðun á heimaslóð skipti ekki síður máli en þátttaka á heimsvísu. Skólinn
er þátttakandi í verkefninu skólar á grænni grein og hefur flaggað grænfánanum í tíu ár.
Nemendur skólans fá fræðslu um umhverfismál og taka virkan þátt í flokkun á sorpi og
endurvinnslu auk þess sem þeir sjá um að halda skólalóðinni hreinni.

Lýðræði og mannréttindi
Gagnrýnin hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins eru hornsteinn lýðræðis- og
mannréttindamenntunar sem skólum landsins er ætlað að rækta skv. aðalnámskrá grunnskóla
frá 2011. Virðing fyrir mannréttindum, viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir í lýðræðismenntun. Skólar þurfa að mennta börn til að búa í lýðræðisþjóðfélagi og temja sér starfshætti
sem byggja á lýðræði og mannréttindum í öllu skólastarfi. Skólasamfélagið allt þarf að finna til
samábyrgðar, meðvitundar og virkni til að svo megi verða.
Í Flataskóla er markvisst unnið að því að fá einstaklinga og nemendahópa til að taka afstöðu
til siðferðilegra álitamála. Hver einstaklingur hefur möguleika á að taka þátt í mótun
skólastarfsins með gagnrýninni og opinni samræðu. Bekkjarfundir eru haldnir reglulega hjá
öllum árgöngum og eru m.a. vettvangur gagnrýninnar samræðu. Skólaþing eru haldin með
árgöngum og skólastjórnendum. Hver árgangur situr saman skólaþing tvisvar sinnum á
skólaárinu, einu sinni á hvorri önn. Markmið skólaþinganna er að þjálfa nemendur í að ræða
ýmis mál, að þeir læri að koma skoðunum sínum á framfæri og að virða skoðanir annarra.
Flataskóli er þátttakandi í verkefninu Réttindaskólar sem er alþjóðlegt vottunarverkefni þar
sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er lagður til grundvallar öllu skólastarfi. Markmiðið
er að byggja upp lýðræðislegt námsumhverfi, auka þekkingu á mannréttindum og stuðla að
gagnkvæmri virðingu innan skólasamfélagsins. Með verkefninu er skapaður rammi utan um
þau markmið sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalögum og Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, jafnrétti og lýðræði. Í tengslum við það starfar
réttindaráð sem skipað er fulltrúum nemenda, foreldra og starfsmanna.
Nemendur skólans taka þátt í mati á skólastarfinu með árlegum nemendakönnunum. Í
skólastarfinu er lögð áhersla á þjálfun lýðræðislegra vinnubragða, bæði í almennu námi og í
félagsstörfum. Fulltrúar allra árganga sitja í nemendafélagi skólans, umhverfisráði og
réttindaráði. Reynt er að höfða til áhuga nemenda og vilja þeirra til þess að taka virkan þátt í
skólastarfinu og samfélaginu á jákvæðan hátt.

Heilbrigði og velferð
Skólar þurfa að leggja grunn að líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð nemenda til lífstíðar.
Umhverfi skóla þarf að vera heilsueflandi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði
hvers og eins. Nemendur þurfa markvisst hreyfiuppeldi þar sem lögð er áhersla á fræðslu, að
efla hreyfifærni og hvetja nemendur almennt til hreyfingar. Mennta þarf nemendur og styðja
þá þannig að þeir geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum við eigið heilbrigði. Allir
nemendur þurfa að fá tækifæri til að njóta styrkleika sinna. Með skýrum markmiðum skóla um
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líkamlegt, andlegt og félagslegt heilbrigði nemenda er stuðlað að jákvæðum skólabrag,
bættum námsárangri og vellíðan nemenda.
Flataskóli er þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi grunnskólar. Í verkefninu felst að efla getu
barna og ungmenna til að takast á við verkefnin sem bíða þeirra í lífinu og stuðla að jákvæðum
breytingum í samfélaginu. Í heilsueflandi skóla er leitast við að skapa umhverfi þar sem
nemendur í samstarfi við kennara og aðra öðlast trú á að ná árangri í lífinu. Stuðlað er að
jákvæðu andrúmslofti sem elur á góðum samskiptum og gagnrýnni umræðu um gildi og
hugsjónir.
Í skólanum er góð aðstaða til íþróttaiðkunar og áhersla er lögð á hreyfingu hjá öllum
nemendum skólans. Þannig er unnið að því að efla og auka hreyfingu barna í Flataskóla.
Rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli aukinnar hreyfingar og námsárangurs. Stundaskrá yngri
nemenda er skipulögð þannig að hver skóladagur hefst á hreyfistund, t.d. íþróttum, sundi eða
útileikjum. Hreyfistundir eru einnig í daglegu skipulagi eldri nemenda.
Skólinn tekur þátt í ýmsum sameiginlegum hreyfingarverkefnum á landsvísu, svo sem Göngum
í skólann og Lífshlaupinu.
Í lífsleiknikennslu í öllum árgöngum er unnið að heilbrigði og velferð nemenda, til dæmis að
efla jákvæða sjálfsmynd þeirra og góð samskipti. Mikil áhersla er lögð á góð samskipti heimila
og skóla sem almennt stuðlar að velferð nemenda.

Jafnrétti
Öll viðfangsefni skólastarfs eiga að grundvallast á jafnræði og jafnrétti. Efla þarf skilning
nemenda á stöðu kynjanna í nútíma þjóðfélagi og búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í
samfélaginu, hvort heldur sem er í einkalífi, fjölskyldulífi eða atvinnulífi. Jafnréttismenntun
vísar til inntaks kennslu, kennsluhátta og námsumhverfis þar sem áhersla er lögð á umburðarlyndi og víðsýni gagnvart ólíkri menningu, þjóðerni, trúarbrögðum, lífsskoðunum, kynhneigð
og fötlun.
Í skólastarfi Flataskóla er leitast við að vinna markvisst með jafnrétti, meðal annars í lífsleiknitímum og þess gætt að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms, þroska og þátttöku í félagslífi
eins og kemur fram í jafnréttisáætlun Flataskóla. Áhersla er lögð á að kynna nemendum
málefni ýmissa þjóðfélagshópa og hvatt er til jákvæðni og umburðarlyndis gagnvart
fjölbreytileika mannlífsins.

Sköpun
Sköpun í skólastarfi felst í því að móta viðfangsefni sem örva ímyndunarafl einstaklings eða
hóps og gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en vant er og miðla því til annarra. Sköpunarferlið er
ekki síður mikilvægt en afraksturinn. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist sem dýpstan
skilning á því sem þeir eru að fást við í náminu með skapandi starfi, verklegri færni og
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nýsköpun. Hvetja skal til gagnrýninnar hugsunar í öllu starfi og öllum námsgreinum sem mun
leiða til frumkvæðis, frumleika og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Í Flataskóla er áhersla lögð á sköpun, frumkvæði og frumleika við margvísleg verkefni. Útfærsla
og afrakstur einstakra verkefna byggir oft á sköpun og hugarflugi nemenda. Nemendur skólans
eru þjálfaðir í að koma fram á sviði. Á miðvikudögum skiptast árgangar á að skipuleggja
morgunsamveru þar sem allir nemendur og starfsmenn skólans koma saman. Þá flytja
nemendur meðal annars ýmis tónlistaratriði, dans, leikþætti og heimagerð myndbönd.
Á hverju skólaári eru fengnir listamenn í heimsókn sem flytja efni fyrir nemendur í skólanum,
svo sem upplestur, leiklist eða tónlist. Einnig heimsækja nemendur listasöfn og fara á tónleika
hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Markmiðið með því er að nemendur kynnist fjölbreyttri
listsköpun og læri að njóta hennar.
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4. Markmið náms
Við skipulag kennslu er haft að leiðarljósi að kenna nemendum að tileinka sér þekkingu, leikni
og jákvætt viðhorf svo þeir fái þá menntun sem stefnt er að. Lögð er áhersla á að koma til móts
við nemendur á forsendum hvers og eins. Reynt er að velja hæfilega krefjandi viðfangsefni og
verkefni til að allir nemendur geti náð hámarksnámsárangri. Lögð er áhersla á að flétta
grunnþætti menntastefnu aðalnámskrár grunnskóla inn í skólastarfið, þ.e. læsi, sjálfbærni,
lýðræði og mannréttindi; jafnrétti, heilbrigði og velferð; og sköpun. Markviss áhersla er lögð á
samvinnu nemenda. Viðfangsefnin og markmið þeirra eru útskýrð fyrir nemendum og þeim er
leiðbeint hvernig þeir ná markmiðunum. Á grundvelli gilda Flataskóla sköpum við hvetjandi
námsumhverfi með fjölbreyttum náms- og kennsluaðferðum.

Námsáætlanir
Í námsáætlunum setja kennarar fram markmið náms, námsefni, kennsluaðferðir og námsmat
í hverri námsgrein. Við upphaf hverrar annar gera kennarar jafnframt ítarlegri kennsluáætlun
fyrir hverja námsgrein. Í kennsluáætlunum kemur m.a. fram hvaða viðfangsefni er unnið með,
tenging við hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla, kennsluaðferðir, yfirlit yfir námsefni og
aðferðir til að meta námsárangur. Námsáætlanir árganga ásamt skipulagi árganga eru
aðgengilegar á heimasíðu skólans.

Kennsluaðferðir
Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólastarfinu. Aðferðirnar eru
valdar út frá viðfangsefninu, markmiði þess og aldri, þroska og getu nemenda. Helstu
kennsluaðferðir sem notaðar eru í Flataskóla eru eftirfarandi:
Útlistunarkennsla
Í útlistunarkennslu er kennarinn í hefðbundnu hlutverki fræðara sem miðlar þekkingu, fræðir,
útskýrir og útlistar. Dæmi um útlistunarkennslu eru fyrirlestrar, sýnikennsla, skoðunarferðir,
fræðslumyndir, hlustunarefni og sýningar. Markmið útlistunarkennslu er einkum að vekja
áhuga, útskýra og vekja til umhugsunar.
Þulunám og þjálfunaræfingar
Þær kennsluaðferðir sem falla í þennan flokk miða að því að kanna þekkingu nemenda eða
festa hana í minni. Þar má nefna endurtekningaræfingar, skriflegar æfingar, vinnubókarkennslu, töflukennslu, þjálfunarforrit, kennslubókarkennslu, yfirheyrslu og þulunám.
Markmiðið er að þjálfa leikni, kanna þekkingu nemenda og festa hana í minni.
Verklegar æfingar
Verklegar æfingar eru einkum notaðar í list- og verkgreinum. Í verklegum æfingum æfir
nemandinn tiltekin vinnubrögð. Markmið þeirra er að þjálfa vinnubrögð og efla leikni á ýmsum
sviðum. Verklegar æfingar byggjast öðru fremur á verklegum viðfangsefnum og þjálfun svo
sem í skrift, íþróttum, heimilisfræði og mynd- og handmenntagreinum.
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Umræðu- og spurnaraðferðir
Kennari beitir spurningum í því skyni að skapa umræður til að efla skilning nemenda á viðfangsefninu, laða fram ólíkar hugmyndir og rökstyðja mál sitt. Dæmi um umræðu- og spurnaraðferðir eru samræður, þankahríð (hugstormun), umræðuhópar og málfundir. Formlegir
bekkjarfundir eru algengt umræðufyrirkomulag í skólanum. Markmið aðferðarinnar er meðal
annars að efla rökhugsun, kenna nemendum að tjá sig, rökræða og taka tillit til skoðana
annarra.
Innlifun og tjáning
Aðferðir sem hvetja nemendur til að sjá eitthvað fyrir sér í huganum, lifa sig inn í mismunandi
aðstæður og tjá sig á skapandi hátt. Nemendur fást við ýmis tjáningarform, t.d. leikræn og
myndræn, ritun, tónlist, söng og dans. Markmiðið er að virkja nemendur, vekja þá til
umhugsunar og efla innsæi þeirra og skapandi hugsun.
Þrautalausnir
Þrautalausnir þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi. Með því að takast á við þrautir eða
gátur læra nemendur að glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og leita ólíkra leiða. Dæmi um
þrautalausnir eru rökþrautir, þrautalausnaforrit, hlutverkaleikir og hermileikir. Markmiðið er
að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi nemenda.
Leitaraðferðir
Með leitaraðferðum er líkt eftir vinnubrögðum vísindamanna. Dæmi um leitaraðferðir eru
ýmsar kannanir, vettvangsathuganir, viðtöl og efnis- og heimildakannanir. Í Flataskóla er
stuðst við tilraunir, efnis- og heimildakönnun, viðtöl og vettvangsathuganir. Meginmarkmiðið
er að virkja nemendur, kynna þeim vísindaleg vinnubrögð og þjálfa þá í að afla upplýsinga.
Hópvinna
Hópvinna er notuð jöfnum höndum með öðrum kennsluaðferðum. Nemendur læra í samvinnu
að afmarka viðfangsefni og koma sér saman um verkaskiptingu. Í hópvinnu er markmiðið að
þjálfa nemendur í samvinnu. Nemendum er skipt í hópa og leyft að velja sér viðfangsefni eða
þeim er falið ákveðið viðfangsefni í tengslum við námsefnið sem er til umfjöllunar hverju sinni.
Dæmi um hópvinnuaðferð er samvinnunám sem er nánar lýst hér á eftir.
Samvinnunám
Eitt af aðalmarkmiðum skólastarfsins er að auka félagsþroska nemenda, efla færni þeirra í
samskiptum og samvinnu við aðra. Nauðsynlegt er að skapa nemendum tækifæri til samvinnu
til að auka félagslega færni þeirra. Áhersla er lögð á mikilvægi hvers einstaklings innan
hópsins. Námsverkefnin eru skipulögð með það fyrir augum að nemendur séu háðir framlagi
hvers annars þannig að ekki verði komist að niðurstöðu nema hver og einn leggi fram sinn
skerf. Einnig er lögð rík áhersla á að hópurinn læri sjálfur að meta starf sitt og árangur af því,
bæði námsárangur og félagslegan árangur.
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Sjálfstæð skapandi vinnubrögð
Með sjálfstæðum skapandi vinnubrögðum fást nemendur við uppfinningar og hönnun.
Nemendur þurfa að setja sig í spor annarra og líkja sem nákvæmast eftir raunverulegri
starfsemi. Þeir vinna sjálfstætt, ýmist einir eða í hóp, að skapandi verkefnum sem þeir taka
verulegan þátt í að velja, móta og þróa. Í viðfangsefninu glíma nemendur við uppfinningar og
hönnun. Dæmi um sjálfstæð skapandi vinnubrögð er þemanám og söguaðferðin en henni er
lýst nánar hér á eftir. Markmiðið er að efla frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og frjóa og
skapandi hugsun.
Söguaðferðin
Söguaðferðin er kennsluaðferð sem aðallega er notuð í skólanum við kennslu í samfélagsfræði.
Lykilmarkmið söguaðferðarinnar er að opna augu nemenda fyrir lífinu í kringum sig og
lífsbaráttunni, efla sjálfstæði í vinnubrögðum, hvetja til fróðleiksleitar og efla tengsl umhverfis
og skóla. Styrkur aðferðarinnar er að gera efni á bók raunverulegt með raunverulegum
verkefnum.
Í söguaðferðinni er lögð áhersla á að virkja þekkingu og reynslu nemenda og að þeir byggi á
henni. Lögð er áhersla á að nemendur sjái tilgang í eigin verkum, hafi áhuga á og læri að bera
virðingu fyrir verkum sínum og annarra. Nemendur taka virkan þátt í umræðum og skoðanaskiptum og leysa sameiginlega úr vandamálum.
Áhersla er lögð á að ímyndunarafl, vitsmunir og sköpunargleði fái að njóta sín. Kennari hefur
svigrúm til að laga viðfangsefnið að þörfum sem flestra nemenda með mismunandi getu.
Lögð er áhersla á að nemendur tengi saman eigin þekkingu og reynslu við þá þekkingu sem
þeir afla sér með söguaðferðinni.
Lestrarkennsla – hljóðaaðferð
Undanfari lestarnáms er þjálfun hljóðkerfisvitundar og er sú aðferð notuð við byrjendakennslu
í lestri í Flataskóla. Hljóðaaðferðin felst í því að kenna nemendum að umskrá tákn (bókstaf) í
hljóð og tengja þau síðan saman í orð. Stuðst við bókina Markviss málörvun sem byggir á
þjálfun hljóðkerfisvitundar.
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5. Námsmat
Markmið námsmats er:
•
•
•
•
•

Að meta þekkingu, leikni og hæfni nemenda á viðfangsefnum.
Að meta framfarir nemenda og hvetja til náms.
Að leiðbeina nemendum um námið, aðstoða þá við að setja sér markmið og hvernig þeir
geta náð settum markmiðum.
Að veita upplýsingar til nemenda og forráðamanna um hæfni, framfarir, vinnubrögð og
stöðu náms. Einnig að upplýsa viðtökuskóla og skólayfirvöld eftir því sem við á.
Að greina hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda þannig að hægt sé að bregðast við með
réttum hætti.

Þeir þættir sem eru metnir í námsmati eru þekking, leikni og hæfni nemenda innan námssviðs
samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og framfarir nemenda í námi.

Lykilhæfni
Samkvæmt nýrri aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla frá 2011/2013 er öllum skólum
ætlað að styðja við lykilhæfni nemenda. Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum
sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans.
Lykilhæfni í aðalnámskrá er skipt í eftirfarandi fimm þætti:
•
•
•
•
•

Tjáning og miðlun.
Skapandi og gagnrýnin hugsun.
Sjálfstæði og samvinna.
Nýting miðla og upplýsinga.
Ábyrgð og mat á eigin námi.

Sjá nánar á veggspjaldi frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
Lykilhæfni í Flataskóla
Lykilhæfni snertir allt almennt nám og allar námsgreinar. Í Flataskóla er unnið að öllum
lykilhæfniþáttunum fimm með ýmsu móti á öllum námsárum. Lykilhæfniþættirnir eru
skilgreindir á hverju skólastigi fyrir sig og þannig gerðir aðgengilegir fyrir foreldra og
nemendur.
Lykilhæfnin felst ekki einungis í frammistöðu í tímum heldur einnig í því hvernig nemendur
standa sig í skólanum almennt, í félagslífi, frímínútum o.s.frv. Í Flataskóla er lögð áhersla á
námsmöppur sem styðja vel við lykilhæfni. Þar reynir mikið á markmiðasetningu, áætlanagerð
og sjálfsmat nemenda. Með reglulegri ígrundun í ferilmöppum leitast nemendur við að
kynnast sér sem námsmanni og fylgjast vel með eigin námsframvindu.
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Mat á lykilhæfni
Aðalnámskrá kveður á um mat á lykilhæfni á einstaklingsgrunni. Mat á lykilhæfni fer fram að
vori í öllum árgöngum. Matið er framkvæmt af kennurum og birt í ferilmöppu. Nemendur
ásamt foreldrum meta einnig lykilhæfni og farið er yfir mat allra aðila á samtalsdegi.
Skýringar á bókstöfum í lykilhæfni eru:
•
•
•
•

A = Framúrskarandi hæfni.
B = Góð hæfni.
C = Sæmileg hæfni.
D = Hæfni ábótavant.

Lykilhæfni í 1. - 4. bekk
Lykilhæfni í 5. - 7. bekk

Aðferðir við mat
Metið er samkvæmt viðmiðum um námsmat í aðalnámskrá grunnskóla, kafla 9.4. Sjá aðalnámskrá grunnskóla á vefslóðinni www.namtilframtidar.is.
Lögð er áhersla á skýr markmið í námi hvers nemanda. Markmiðin eru kynnt í námsáætlunum.
Notað er leiðsagnarmat sem byggist á því að nemandi og kennari velti fyrir sér framvindu náms
og hvernig nemendur geti náð betri árangri.
Mat á námi nemenda er byggt á símati út frá mismunandi gögnum:
•
•
•
•
•
•
•
•

Munnleg -, verkleg-, skrifleg- og myndræn verkefni.
Próf, kannanir og skimanir af ýmsu tagi.
Vinnubækur og verkmöppur.
Þátttaka í samræðum, tjáning og virkni.
Einstaklings- og hópverkefni.
Sjálfsmat og jafningjamat.
Vettvangsathuganir og þemaverkefni.
Matskvarðar sem lagðir eru til grundvallar námi og kennslu.

Lögð er áhersla á að matið sé áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt. Metnir eru
allir þættir námsins, þekking, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í aðalnámskrá. Til þess
að svo verði þarf að meta nemanda á eigin forsendum og í samanburði við aðra.
Matið byggist á skriflegum vitnisburði sem er safnað saman í möppu sem nemendur flytja á
milli heimilis og skóla. Þannig fá forráðamenn skýra mynd af stöðu barnsins. Að vori fá
nemendur lokamat með umsögn auk þess sem símat vetrarins er allt í námsmatsmöppunni.
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Leiðsagnarmat
Í skólanum er stuðst við Leiðsagnarmat (e. Formative Assessment) sem er lagt fyrir nemendur
jafnt og þétt allt námsárið. Niðurstöðurnar eru notaðar til að bæta bæði námsárangur,
kennslu og að endurmeta þau markmið sem stuðst er við.
Matið nýtist því bæði kennurum og nemendum. Kennarinn getur notað niðurstöðurnar til að
bæta og ígrunda eigin kennslu og gert sér þannig grein fyrir hvað beri að leggja meiri áherslu
á í kennslunni. Matinu er ætlað að nýtast nemendum með þeim hætti að þeir geri sér grein
fyrir stöðu sinni í náminu og hvernig megi bæta árangur. Leiðsagnarmat er því námsmat til að
læra af og er skipulagt sem hluti af náminu. Nemandinn tekur því sjálfur þátt í eigin námi og
skipulagningu þess.

Lestur og skimanir
Flataskóli fylgir lestrarstefnu Garðabæjar.

Mynd. Maíviðmið Menntamálstofnunar fyrir lesfimipróf lesferils. Myndin sýnir hlutfall rétt lesinna orða á
mínútu.

Í lestrarstefnu Flataskóla kemur fram hvernig kennarar ætla að vinna að því að nemendur nái
læsisviðmiðum.
Ef nemendur eiga í vandræðum við að ná viðmiðum í lestri skal setja sig í samband við
deildarstjóra stoðþjónustu og ráðfæra sig við hann um áframhaldandi þjálfun nemenda.
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Lesfimipróf menntamálstofnunar eru lagðar fyrir af umsjónarkennurum allra árganga þrisvar
sinnum á ári; í september, janúar og maí.
Aðrar skimanir eru:
•
•
•

1. bekkur: Lesskimun fyrir 1. bekk (Ltl-skimun)
3. bekkur: LOGOS – lestrarskimun janúar
6. bekkur: LOGOS – lestrarskimun nóvember
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6. Forvarna- og viðbragðsáætlanir
Forvarnaráætlun Flataskóla byggir á skólabrag sem einkennist af jákvæðni, hlýleika og
uppbyggjandi forvörnum og viðbrögðum við ýmsum uppákomum. Unnið er markvisst að
forvörnum í víðum skilningi með það markmið að stuðla að góðri líðan nemenda, jákvæðri
sjálfsmynd, heilbrigðum lífsháttum og virðingu í samskiptum. Áhersla er lögð á að nemendur
þjálfist í að tjá hugsanir sínar, skoðanir og tilfinningar. Samskiptahæfni nemenda er efld og
þeim kennt að leysa ágreining. Nemendur eru fræddir um ábyrgð og gagnkvæma virðingu. Þeir
meta eigin lífsstíl og þeim eru kenndar leiðir til að standast utanaðkomandi þrýsting. Árlega
taka forvarnarverkefni mið af áherslum í skólastarfinu, skólastefnu Garðabæjar og þeirri
fræðslu sem er í boði á hverjum tíma. Stjórnendur skólans rýna í niðurstöður úr könnunum
eins og Skólapúlsi og öðrum könnunum, t.d. Ungt fólk á vegum Rannsóknar og greiningar.
Forvarnarstefna Flataskóla nær til alls skólasamfélagsins.
Forvarnaráætlun skólans skiptist í átta hluta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eineltisáætlun
Agamál og viðurlög
Öryggis- og slysavarnir
Áfallaáætlun
Forvarnir á sviði velferðar, kynheilbrigðis og jafnréttis
Jafnréttisáætlun
Vímuvarnir
Forvarnir á sviði netnotkunar

Einelti
Einelti hefur verið skilgreint sem endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða
fleiri níðast á einstaklingi sem á erfitt með að verjast. Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með
þeim afleiðingum að þolanda líður illa og hann finnur til varnarleysis.
Einelti birtist í mörgum myndum
• Líkamlegt: Barsmíðar, spörk, hrindingar …
• Munnlegt: Uppnefni, niðrandi athugasemdir, endurtekin stríðni …
• Skriflegt: Neikvæð tölvu- og símasamskipti, krot, bréfasendingar …
• Óbeint: Baktal, útskúfun, útilokun úr félagahópi …
• Efnislegt: Eignum stolið, þær eyðilagðar …
• Andlegt: Þvingun til að gera eitthvað sem stríðir gegn réttlætiskennd og sjálfsvirðing.
Einelti fer oft fram þar sem enginn sér. Sá sem er lagður í einelti vill oft ekki segja frá því sem
gerist svo hann hljóti ekki verra af. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki einkenni eineltis.
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Forvarnir gegn einelti
Til þess að fyrirbyggja einelti þarf samstillt átak og ábyrgð nemenda, forráðamanna og
starfsmanna skólans. Miðlun góðra lífsgilda, regluleg fræðsla og umræður um eineltismál og
afleiðingar þeirra eru nauðsynlegar. Allir þurfa að deila ábyrgð, sýna virðingu og láta sig líðan
annarra varða. Flataskóli hefur sett sér ákveðin viðmið í samskiptum sem miða að því að allir
starfsmenn skólans, nemendur og forráðamenn geti unnið eftir sömu gildum sem stuðla að
jákvæðum samskiptum og góðum skólabrag.
Einelti á sér sannanlega stað
Ef ljóst er að einelti hefur átt sér stað þarf að skipuleggja einstaklingsbundin viðtöl við þolanda,
geranda og forráðamenn (5. gr. Reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í
grunnskólum).
Í öllum tilvikum er geranda gefin skýr skilaboð um að einelti sé ekki liðið og að skólinn muni
með öllum ráðum leitast við að eineltinu ljúki.
Vinnulag í eineltismálum
• samstarf við forráðamenn (5. og 7. gr.)
• almennt eru umsjónarkennari eða staðgengill hans (7. gr.) og aðili úr eineltisteymi skólans
saman í viðtölum við bæði þolanda og geranda
• skólinn veitir viðeigandi stuðning við þolanda og geranda þar til máli lýkur
• gerð er áætlun um eftirfylgd
• þar sem það á við skal halda reglulega bekkjarfundi til að styrkja samskipti innan hópsins
• upplýsa skólasamfélagið
• ef um alvarlegt ofbeldi er að ræða er það tilkynnt til nemendaverndarráðs, Fjölskyldusviðs
Garðabæjar, heilsugæslu eða lögreglu. Skóli gæti þurft að vísa geranda tímabundið úr
skóla (12. og 15. gr.)
• eineltismálum er lokið í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti.
Einelti heldur áfram
Ef aðgerðir bera ekki árangur og eineltið heldur áfram þarf að fylgja málinu frekar eftir:
• frekari samvinnu og samráð við forráðamenn þolanda og geranda
• meira eftirlit, viðurlög
• vísa máli til nemendaverndarráðs sem kemur því í viðeigandi farveg
• brjóta upp gerendahóp
• einstaklingsmiðaða atferlismótun
• ráðgjöf hjá sálfræðingi/öðrum sérfræðingum
• tilkynning til Fjölskyldusviðs Garðabæjar
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• tilkynning til lögreglu
• náist ekki sátt innan sveitarfélagsins má vísa málinu til fagráðs sem starfar á ábyrgð
Mennta- og menningarmálaráðuneytisins (7. gr.).
Öll eineltismál, hvort sem um grun eða staðfestingu er að ræða, eru skráð á sérstakt eyðublað.
Skráningin er liður í að hafa yfirsýn yfir eðli og umfang eineltismála í skólanum. Mikilvægt er
að ljúka vinnu allra mála í samráði við forráðamenn með skriflegum hætti.

Agamál og viðurlög
Samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011 skal hver grunnskóli setja sér skólareglur. Stuðla skal að
jákvæðri hegðun og miða að að því að rækta persónuþroska og hæfni nemenda.
Skólareglur varða allt skólasamfélagið, þ.e. starfsfólk skólans og stjórn hans, nemendur og
foreldra. Skólareglur eru settar í samráði við skólaráð og leitast er við að ná sem víðtækastri
sátt um þær. Á hverju ári eru skólareglur kynntar nemendum og foreldrum þeirra og þær eru
birtar á vef skólans. Umsjónarkennarar fjalla um reglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk með
nemendum eins oft og þurfa þykir. Í skólareglum er kveðið á um almenna umgengni, samskipti,
háttsemi, stundvísi, ástundun náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð og skyldur.
Í Flataskóla hafa verið skilgreindir ákveðnir siðir sem allir leggja sig fram um að fara eftir.
Siðirnir eru kenndi sérstaklega og gilda ákveðnir siðir á ákveðnum svæðum. Nemendur eru
þjálfaðir í að fara eftir siðunum og leiðbeint um rétta hegðun. Eftirfarandi siðatafla er í gildi á
öllum svæðum þar sem lögð er áhersla á ábyrgð og virðingu.
Tafla. Siðir í Flataskóla
Ábyrgð

Virðing



Förum eftir fyrirmælum.



Verum kurteis við alla.



Verum stundvís.



Sýnum umhverfinu virðingu.



Leiðum óæskilega hegðun hjá okkur.



Höfum hendur og fætur hjá okkur.



Pössum upp á eigur okkar.



Berum virðingu fyrir öðrum.



Skiljum tyggigúmmí og sælgæti eftir
heima.

Taflan birtir siði sem Flataskóli leggur áherslu á að kenna börnum í skólastarfinu og lúta að ábyrgð og virðingu.

Áhersla er lögð á að skapa jákvæðan skólabrag og góðan vinnuanda. Allir í skólanum stuðli að
góðum starfsanda þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði er í fyrirrúmi. Við í Flataskóla viljum
að gagnkvæmt traust, virðing, samábyrgð, tillitssemi og fáguð framkoma sé höfð að leiðarljósi.
Námsagi einkennist af því að tillit sé tekið til þarfa nemenda, þroska þeirra og hæfni með
áherslu á mannréttindi, jafnrétti, lýðræðisleg vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi.
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Umsjónarkennari ræðir við nemendahópinn sinn um siði og umgengni og gerir hópinn
samábyrgan fyrir góðum bekkjaranda og hvetjandi námsumhverfi.
Siðir, bekkjarreglur og reglur árgangsins skulu vera sýnilegar á veggjum í hverju rými. Hver
kennari tekur á agamálum hjá sínum nemendum og lætur umsjónarkennara vita af hegðunarvanda ef hann telur þörf á því.
Ef upp koma hegðunarvandamál í útivist eða á göngum reynir sá starfsmaður sem kemur að
aðstæðunum að leysa vandan á staðnum. Hann ræðir við viðkomandi nemanda/nemendur og
lætur umsjónarkennara vita af málinu.
Láti nemandi ekki segjast við áminningu þá lætur kennari foreldra/forráðamenn vita um
vandann og óskar eftir að þeir taki þátt í lausn hans.
Ef nemandi fylgir ekki skólareglum er haft samband við foreldra/forráðamenn og unnið
sameiginlega að lausn mála. Mikilvægt er að heimili og skóli vinni sameiginlega að lausn mála
sem upp koma.
Beri samstarf við foreldra ekki árangur þá kemur kennari deildarstjóra inn í málið ásamt
umsjónarkennara og mögulega námsráðgjafa. Náist ekki árangur í meðförum deildarstjóra skal
vísa málinu til skólastjórnenda.
Ef engin lausn finnst á málinu þá er því vísað til nemendaverndarráðs, atferlisfræðings og/eða
sálfræðings skólans. Slíkt er gert í samráði við skólastjórnendur og með samþykki foreldra.
Vinna þarf sérstaklega með nemendur með hegðunarfrávik.

Öryggis- og slysavarnir
Slys á skólatíma
Öryggi nemenda í skólum skiptir miklu máli. Það er því lögð áhersla á að allir starfsmenn fái
þjálfun í öryggismálum. Allir starfsmenn fá þjálfun í skyndihjálp að minnsta kosti annað hvert
ár. Þannig læra starfsmenn hvernig bregðast á við þegar slys ber að höndum. Einnig þarf að
tryggja öryggi í skólahúsnæði og á skólalóð.
Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minni háttar slysum sinnt. Þurfi nemandi að fara á
heilsugæslustöð skulu foreldrar/forráðamenn fara með barninu. Slys eru skráð í skólanum.
Mikilvægt er að skólinn hafi öll símanúmer skráð á Mentor sem hægt er að ná í foreldra á
skólatíma barnsins. Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í
skólanum.
Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu eða lífi þess í bráða hættu
er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. sykursýki,
bráðaofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.
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Tryggingar skólabarna
Öll skólabörn eru tryggð hjá Tryggingamiðstöðinni (TM) hvort sem það eru líf-, örorku- eða
slysatryggingar á meðan þau eru á ábyrgð skólans á skólatíma, s.s. á skólalóð eða í ferðum á
vegum skólans. Gera skal skýrslu um öll óhöpp sem verða og senda TM til varðveislu.
Foreldrum er bent á að senda TM reikninga sem verða til vegna áverka eða slysa sem börn
verða fyrir. TM mun að greiða viðkomandi sjúkrakostnað enda er skýrslan í þeirra höndum.
Rýmingaráætlun
Leitast er við að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna eins og kostur er. Rýmingarleiðir eru
merktar í öllum kennslustofum. Ef eldur er laus í skólanum fer viðvörunarkerfi í gang.
Í hverri stofu er rýmingaráætlun, rýmingarleiðir, bekkjarlisti og rauð og græn spjöld.
Rýmingaráætlun Flataskóla.
Fari brunakerfið af stað
• Húsvörður og skólastjórnandi fara að stjórntöflu og aðgæta hvaðan brunaboðið kemur.
Skrifstofustjóri er látinn vita hvort á að rýma húsnæðið og hvaðan boðið berst.
• Starfsmenn og nemendur halda kyrru fyrir og bíða rólegir frekari fyrirmæla.
• Skrifstofustjóri tilkynnir í kallkerfi hvort rýma skal skólann og hvar eldur er.
• Skrifstofustjóri hefur samband við slökkvilið í síma 112 og tilkynnir um eld. Skrifstofustjóri
tekur með sér möppu með öllum bekkjarlistum.
• Kennarar undirbúa rýmingu kennslustofunnar. Kennari tekur með sér, bekkjarlista og rauð
og græn spjöld.
• Nemendur fara í skó ef hægt er og ganga rólega út.
• Allir fara á söfnunarsvæði á battavellina við skólann. Börnin í 4 og 5 ára bekk og í 1. - 4.
bekk fara á battavöllinn vinstra megin séð frá skólanum og börn í 5.-7. bekk hægra megin
(nær íþróttahúsinu).
• Allir starfsmenn og nemendur eiga að fara út á söfnunarsvæði.
• Hver umsjónarhópur raðar sér upp í beina röð við viðkomandi númer sem er á vegg
battavallar og snúa í átt að skólanum.
• Kennarar fara yfir bekkjarlista. Ef allir eru komnir út lyftir kennari upp grænu spjaldi en
rauðu ef einhvern vantar.
• Skólastjórnendur fara á milli hópa og fá upplýsingar um hvort allir hafi skilað sér út og
gera viðeigandi ráðstafanir ef einhvern vantar.
• Slökkviliðið kemur. Skólastjórnandi og húsvörður gefa varðstjóra upplýsingar.
• Farið með börn og starfsfólk af svæðinu í íþróttahúsið og tilkynning send til foreldra.
Fulltrúi slökkviliðs talar við hópinn. Foreldrar eða forráðamenn sækja nemendur og
skipulögð er endurkoma í skólann.
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Hlutverk starfsmanna
• Kennslustofur: Kennarar sjá um að rýma stofur.
• Útgangar: Skólaliðar viðkomandi svæðis gæta þess að allir fari út – þeir athuga vel salerni
og ganga.
• Matsalur nemenda: Starfsmenn sem eru í matsalnum sjá um að rýma salinn.
• Kaffistofa starfsmanna: Matráður stýrir rýmingu.
• Bókasafn: Starfsmaður á bókasafni rýmir bókasafnið.
• Skrifstofustjóri: Tekur með sér möppu með bekkjarlistum.
• Skólastjórnendur: Gæta þess að rýming fari rétt fram og að allir skili sér út.
Sá sem síðastur fer út úr hverju rými skal loka öllum dyrum (ekki læsa) til að draga úr reykflæði
um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og hægt er. Ekki má nota lyftur.
Jarðskjálftar
Jarðskjálftar gera sjaldnast boð á undan sér og því nauðsynlegt að gera öryggisráðstafanir
fyrirfram og læra rétt viðbrögð. Hægt er að draga verulega úr hættu ef komið er í veg fyrir að
þungir hlutir falli á starfsfólk og börn. Því þarf að tryggja að hillur séu festar við vegg.
Viðbrögð við jarðskjálfta
Við jarðskjálfta getur verið hættulegt að hlaupa út úr byggingu. Leita skal skjóls og vera kyrr á
öruggum stað innandyra, t.d. út í horni við burðarveggi fjarri gluggum. Viðbrögð við jarðskjálfta
ættu að vera:
• Krjúpa, skýla höfði og halda sér í eitthvað ef ekki er unnt að komast á opið svæði.
• Fara út í horn burðarveggja, KRJÚPA, SKÝLA höfði og HALDA sér ef unnt er.
• Fara í hurðarop, KRJÚPA, SKÝLA höfði og HALDA sér.
• Fara undir borð, KRJÚPA, SKÝLA höfði og HALDA í borðfót.
Almannavarnadeild Ríkislögreglustjórans hefur gefið út leiðbeiningar um Viðbrögð við
jarðskjálfta.(http://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/)
Bílaumferð við skólann
Til að tryggja öryggi barna í skólanum eru foreldrar hvattir til að aka varlega við skólann og
leggja bílum sínum í bílastæði, ekki í hringtorginu. Sýna þarf nágrönnum skólans og börnum
sem ganga til skóla tillitssemi og aka varlega um Stekkjarflötina og leggja ekki við innkeyrslur
húsa. Foreldrar eru hvattir til að stilla umferð bifreiða um skólasvæðið í hóf og hvetja börn sín
til að ganga eða hjóla í skólann.
Hjólreiðar við skólann
Nemendum sem koma á hjólum í skólann ber að fara eftir siðum skólans og geyma þau læst í
hjólagrindum á skólatíma. Nemendur eiga að nota hjólahjálma og virða allar öryggisreglur sem
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gilda um hjól. Sama gildir um það ef nemendur koma á hjólabrettum, hlaupahjólum eða
línuskautum. Í frímínútum mega nemendur nota hjólabretti á ákveðnu svæði á skólalóðinni ef
þeir eru með hjálma. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á hjólum sínum og öðrum munum sem þeir
koma með í skólann. Athygli er vakin á því að samkvæmt umferðarlögum er ekki mælt með
því að börn yngri en 13 ára séu á rafdrifnum hjólum.
Almannavarnaáætlun um heimsútbreiðslu inflúensu
Hér er að finna viðbragðsáætlun sem segir fyrir um skipulag og stjórn aðgerða í Flataskóla, í
samræmi við áætlun Almannavarna um viðbrögð við heimsútbreiðslu inflúensu. Markmið
viðbragðsáætlana skóla er að tryggja skipulögð og samræmd viðbrögð allra skólastofnana sem
og starfsmanna þeirra ef til inflúensufaraldurs kemur.
Við gerð áætlunarinnar er meðal annars stuðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og lög
um sóttvarnir nr. 19/1997. Áætlunin er í samræmi við Landsáætlun vegna heimsfaraldurs
inflúensu.
Viðbragðsáætlanir skóla hafa samræmda uppbyggingu. Kaflar 2, 3, 4 og 7 eru sameiginlegir og
geyma almennar upplýsingar frá menntamálaráðuneyti, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og embætti sóttvarnalæknis. Aðra kafla semja skólarnir sjálfir og mynda þeir hina
eiginlegu viðbragðsáætlun hvers skóla.
Ábyrgð á viðbragðsáætluninni er í höndum skólastjóra Flataskóla. Áætlunin verður
endurskoðuð á a.m.k. fimm ára fresti, en yfirfarin árlega, t.d. hvað varðar boðleiðir, gátlista og
starfssvæði skóla. Ef miklar breytingar verða á starfsemi skólans verður áætlunin þegar í stað
endurskoðuð.
Óveður
Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um viðbrögð þegar röskun verður á skólastarfi vegna
óveðurs. Garðabær birtir leiðbeiningar um viðbrögð við röskun á skólastarfi vegna óveðurs.
Þar er jafnframt vísað í leiðbeinandi vinnureglur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins um
viðbrögð í óveðri fyrir starfsmenn skóla og foreldra. Aðaláherslan er á að foreldrar meti ávalt
sjálfir hvort þeir vilja halda börnunum heima. Meti foreldrar aðstæður svo að ekki sé óhætt að
börn þeirra sæki skóla skulu þeir tilkynna skólanum um það og lítur skólinn á slík tilvik sem
eðlilega fjarvist. Sama gildir ef börn eða foreldrar lenda í vandræðum á leið sinni til skóla og
verða frá að hverfa. Einnig er áhersla lögð á að skólarnir sjái til þess að alltaf verði einhver
starfsmaður í skólunum til að taka á móti börnum sem mæta þrátt fyrir að send hafi verið út
tilkynning um að skólahald falli niður.
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Áfallaáætlun
Áfallaráð
Í áfallaráði sitja eftirtaldir skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, námsráðgjafi, kennari og
skólahjúkrunarfræðingur. Auk þeirra munu skólasálfræðingur og sóknarprestur vera innan
handar ef þörf er á. Skólastjóri eða staðgengill hans kallar saman áfallaráð og stýrir vinnu þess.
Starf áfallaráðs
Áfallaráð gerir vinnuáætlun svo bregðast megi við áföllum sem orðið hafa, s.s. bráð veikindi,
alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir þeir atburðir sem líklegt er að kalli fram sorgarviðbrögð
og/eða áfallastreitu.
Vinnuáætlunin verður að vera skýr og afdráttarlaus um hvert hlutverk þeirra er sem í ráðinu
eru, hvernig og í hvaða röð eigi að bregðast við hverju einstöku tilviki.
Mikilvægt er að huga að óskum fjölskyldna þeirra sem í hlut eiga hverju sinni.
Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að
starfi skólans, s.s. nemendur, aðstandendur, stjórnendur og annað starfsfólk skólans.
Áfallaráð skal sjá um að allt starfsfólk skólans fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við
áföllum. Einnig þarf áfallaráð að sjá til þess að kennarar og annað starfsfólk sem að áfallahjálp
vinnur fái stuðning og aðstoð.
Áföll
• Alvarleg slys (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks skólans).
• Alvarleg veikindi (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks skóla).
• Langvinnir sjúkdómar (nemanda, aðstandenda eða starfsfólks).
• Andlát (nemanda, aðstandenda, starfsfólks eða maka starfsfólks).
Áfallaráð skal funda strax og skólastarf hefst að hausti og kanna hvort breytingar hafi orðið á
aðstæðum nemenda og/eða starfsfólks vegna dauðsfalla, alvarlegra veikinda og/eða slysa eða
annarra áfalla.
Áfallaráð skal taka ákvörðun um viðbrögð og/eða aðgerðir. Skrifstofa skólans heldur utan um
slíkar aðgerðir.
Verklag áfallaráðs
Áætlanir um verklag við áföll lúta að nemendum, aðstandendum þeirra og starfsfólki.

Nemendur
Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemenda:
• Viðkomandi starfsfólki og bekkjarfélögum skal gerð grein fyrir aðstæðum.
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• Áfallaráð ákveður hvernig taka skuli á hverju tilfelli eftir aldri nemenda og aðstæðum
hverju sinni.
• Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónakennara ræða við og vinna með nemendum bekkjarins
sem málinu tengjast.
Þegar nemandi kemur aftur í skólann:
• Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir komu nemandans aftur í skólann.
• Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn
hann kemur í skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður.
• Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann
vita að hann hafi alltaf aðgang að aðstoð.
Alvarleg slys á nemanda:
Ef slys verða í skólanum:
• Ef nemandi verður fyrir alvarlegu slysi í skólanum skal strax hafa samband við lögreglu og
forráðamenn nemandans.
• Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.
• Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur sem tengjast málinu.
• Nemendum og starfsfólki er gerð grein fyrir aðstæðum.
• Skólastjórnendur bera ábyrgð á að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða
misvísandi upplýsingar um atburðinn.
• Skólastjórnendur skulu vera tengiliður við fjölmiðla ef þeir sýna atburðinum áhuga. Allir
starfsmenn skulu vísa á þá ef til þeirra er leitað eftir upplýsingum.
Slys sem verða utan skólatíma:
• Stjórnendur skólans leita staðfestingar á atburði.
• Áfallaráð fundar svo fljótt sem auðið er og tekur ákvörðun um hvernig bregðast skuli við.
• Viðkomandi umsjónakennara og öðru starfsfólki sem að nemandanum og bekknum koma
skal tilkynnt um atburðinn eins fljótt og auðið er.
Næstu dagar:
Mikilvægt er að upplýsingastreymi til skólans sé gott og rétt. Skólastjórnendur bera ábyrgð á
því. Umsjónarkennari kemur upplýsingum til bekkjarfélaga.
Þegar nemandi kemur aftur í skólann:
• Undirbúa þarf bekkjarfélaga undir komu nemandans aftur í skólann.
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• Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn
hann kemur í skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður.
• Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann
vita að hann hafi alltaf aðgang að aðstoð.
Andlát nemanda:
• Skólastjórnendur sjá um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hafa samband við
heimilið.
• Áfallaráð kallað saman á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér verkum og ákveður
fyrstu viðbrögð skólans.
• Mjög áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til
samþykkis og hafa þá með í ráðum frá upphafi.
• Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái
fréttirnar sérstaklega, en ekki yfir hóp.
• Skólastjóri kallar starfsfólk saman sem fyrst og tilkynnir dauðsfallið.
• Skólastjóri eða annar úr áfallaráði ásamt sóknarpresti og umsjónarkennara tilkynna
andlátið strax í viðkomandi bekkjardeild.
• Hafa ber í huga að hlúa þarf að nemendum í bekknum eins og hægt er með aðstoð
hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og/eða sáfræðings.
• Kveikja á kerti (í áfallakassa).
• Umsjónarkennarar tilkynna andlátið í sínum bekkjum. Mikilvægt er að allir fái fréttirnar
samtímis.
• Skólinn dregur fána í hálfa stöng þegar tilkynningin hefur borist öllum til eyrna.
Mikilvægt er að senda tölvupóst til forráðamanna til að þeir geti brugðist við viðbrögðum
nemenda þegar heim er komið.
Aðstandendur nemenda
Alvarleg veikindi aðstandenda nemenda:
• Skólastjórnendur og umsjónarkennari leita staðfestingar á veikindunum hjá forráðamanni
nemandans.
• Upplýsingum er komið til allra sem málið varðar.
• Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að
málinu.
• Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónakennara við að undirbúa bekkinn hvernig hann tekur
á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann.
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Alvarleg slys aðstandenda nemanda:
• Skólastjórnendur eða umsjónakennari fá staðfestingu á slysinu hjá forráðamanni
nemandans.
• Upplýsingum er komið til umsjónarkennara auk annarra sem málið varðar.
• Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að
málinu.
• Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónakennara við að undirbúa bekkinn hvernig tekið er á
móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann.
Andlát aðstandanda nemanda:
• Skólastjórnendur eða umsjónakennari leita staðfestingar á andlátinu hjá forráðamanni
nemandans.
• Upplýsingum er komið til umsjónarkennara auk annarra sem málið varðar.
• Mjög áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til
samþykkis og hafa þá með í ráðum frá upphafi.
• Áfallaráð kallað saman) á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér verkum og ákveður
fyrstu viðbrögð skólans.
• Skólastjóri kallar starfsfólk saman sem fyrst og tilkynnir dauðsfallið.
• Umsjónarkennari sér um áframhaldandi vinnu með bekknum en getur þó alltaf leitað til
aðila úr áfallaráði um aðstoð.
• Bekkurinn undirbýr samúðarkveðju.
• Skólinn sendir samúðarkveðju til nemandans og fjölskyldu.
• Áfallaráð tekur ákvörðun um hvaða fulltrúi skólans verði við útförina.
• Aðili úr áfallaráði ásamt umsjónakennara heimsækir nemandann og færir honum gjöf, t.d.
kerti, blóm og kort frá bekknum.
• Áfallaráð aðstoðar umsjónakennara við undirbúning þess að nemandinn mæti í skólann
aftur til að auðvelda endurkomu hans.
Starfsfólk skólans
Alvarleg veikindi starfsmanns skólans:
• Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann hvernig tilkynna skuli
nemendum veikindin.
Alvarleg slys starfsmanns skólans:
• Áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hans hvernig
tilkynna skuli nemendum slysið.
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Andlát starfsmanns:
• Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.
• Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.
• Skrifstofustjóri skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.
• Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái
fregnina sérstaklega – ekki yfir hópinn.
• Áfallaráð fundar um hvernig tilkynna eigi nemendum andlátið.
• Ef umsjónarkennari fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði umsjónarbekk
andlátið og hlúir að bekknum.
• Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum um andlátið skuli komið til
forráðamanna nemenda.
• Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.
• Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.
Andlát maka/barns starfsmanns:
• Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.
• Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið
• Skrifstofustjóri skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.
• Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái
fregnina sérstaklega – ekki yfir hópinn
• Ef maki/barn umsjónarkennara fellur frá tilkynna skólastjóri eða aðili úr áfallaráði
umsjónarbekknum andlátið.
• Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til forráðamanna nemenda.
• Aðilar úr áfallaráði veita þeim kennara sem tekur við bekknum aðstoð næstu daga.
Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum um andlátið skuli komið til
forráðamanna nemenda.
• Skólastjóri fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.
• Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.

Forvarnir á sviði velferðar, kynheilbrigðis og jafnréttis
Flataskóli er aðili að verkefninu Velferð barna og ungmenna í Garðabæ. Markmið verkefnisins
er að samhæfa verklag og vinnubrögð allra sem vinna með börnum og unglingum í bænum
þegar grunur vaknar um ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun. Verkefnið hefur skýrar
tengingar við þá aðila sem vinna að tómstundastarfi fyrir börn í Garðabæ. Nákvæm útlistun og
lýsingu á verkefninu má finna á heimasíðu skólans.
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Jafnréttisstefna
Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2008 ber öllum fyrirtækjum og
stofnunum sem hafa fleiri er 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. Markmiðið með
lagaskyldunni er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og
jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna
möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Flataskóli fylgir einnig
jafnréttisstefnu Garðabæjar sem og aðalnámskrá grunnskóla og stefnir að því að efla
trúarbragða-, einkalífs- og siðfræðslu á öllum stigum skólans.
Það er stefna Flataskóla að tryggja að konur og karlar njóti jafnréttis og að hver nemandi og
starfsmaður sé metinn að verðleikum og sýni hver öðrum virðingu í samskiptum. Markmið
stefnunnar er að jafna kjör og aðstæður karla og kvenna með tilliti til launa og annarra
starfskjara, stjórnunarþátttöku og tækifæri til menntunar. Hvers kyns kynbundin mismunun
og kynbundið ofbeldi eða áreiti er ekki liðið.
Með jafnréttisstefnunni lýsir Flataskóli vilja sínum til þess að jafna hlut ólíkra einstaklinga sem
og vilja sínum til þess að bregðast við þeim aðstæðum sem benda til misréttis.
Unnið er markvisst gegn stöðluðum hugmyndum um hlutverk kvenna og karla. Skólinn leggur
á það áherslu að vera til fyrirmyndar í jafnréttismálum
Jafnréttisáætlun Flataskóla tekur til annars vegar nemenda og hins vegar starfsmanna.
Jafnréttisáætlun Flataskóla skal endurskoða á tveggja ára fresti. Skal sú endurskoðun fara fram
í maí.
Nemendur
Með jafnréttisstefnu Flataskóla er leitast við að koma til móts við alla nemendur eins og hægt
er til þess að auka vellíðan og þroska þeirra á meðan á námi stendur. Flataskóli leitast við að
fylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í 29. gr. stendur „ Undirbúa barn til að lifa ábyrgu
lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og
vináttu milli allra þjóða, þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af frumbyggjaættum „.
Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hérlendis benda til að kynin séu félagslega ólík og
þarfir þeirra misjafnar. Nemendur skal hvetja til dáða á sviðum sem eru hefðbundin fyrir annað
kynið.
Aðstaða
Aðstaða nemenda til náms og annarrar starfsemi innan skólans skal vera jöfn óháð kynferði,
kynhneigð, útliti, fötlun, trúarskoðun eða uppruna.
Mikilvægt er að í náminu séu hlutir skoðaðir frá mörgum sjónarhornum og að nemendum sé
kennt að skoða námsefni og annað með gagnrýnum huga þannig að koma megi auga á og
vinna gegn misrétti.
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Jafnt aðgengi kynja skal vera að upplýsingum um réttindi og skyldur nemenda og hið sama á
við um námstilboð og aðstöðu til náms sem og aðgengi þeirra að heimildaöflun.
Kennsla og árangur
Einstaklingar þroskast mismunandi hratt á grunnskólaárunum og er því sveigjanleiki og
fjölbreytni mikilvæg til þess að koma til móts við þarfir og getu hvers og eins.
Leitast skal við að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum sem gagnast báðum kynjum.
Skoða skal námsárangur nemenda með sjónarhorni kynjanna og bregðast við ef misvægi er á
árangri.
Kennarar skulu vera til fyrirmyndar varðandi jafréttissinnaða framkomu. Þannig skal þess gætt
að bæði stúlkur og drengir fái jafnmikil tækifæri til að tjá skoðanir sínar.
Nemendum sé tryggður vettvangur til að koma fram með gagnrýni og ábendingar um það sem
betur má fara bæði í skólastarfinu og almennt í samfélaginu.
Í skólanum sé tryggt að nemendur eigi rétt á markvissri jafnréttisfræðslu.
Í skólanum er sniðgengið námsefni sem felur í sér kynþáttahyggju, samkynhneigðarfælni eða
annað það efni sem kann að hafa mótandi áhrif á kynhlutverk í nútíma samfélagi.
Vanræksla, kynferðisleg áreitni eða annað ofbeldi gagnvart nemendum
Nemendur Flataskóla eiga ekki að þurfa að þola kynferðislega áreitni sem birst getur í mörgum
myndum svo sem orðfæri, samskiptum eða niðurlægjandi gamansemi. Nemendur eiga hvorki
að þurfa að þola slíka hegðun af hendi samnemenda sinna né starfsmanna skólans.
Starfsmenn skólans fá fræðslu um vísbendingar og viðbrögð við kynferðislegri misnotkun, öðru
ofbeldi gagnvart börnum, annarri vanrækslu og áhættuhegðun hjá þeim. Við minnsta grun um
kynferðislega áreitni eða annað ofbeldi gagnvart börnum, vanrækslu eða áhættuhegðun er
fylgt skilgreindu verklagi um tilkynningarskyldu sem Garðabær hefur gefið út.
Starfsfólk
Leitast skal við að vekja starfsmenn Flataskóla til umhugsunar um jafnrétti og hvað felst í
jöfnum réttindum fólks.
Ráðningar
Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi til jafns við önnur sjónarmið þegar ráðið er í stöður
við skólann. Flataskóli vill jafna hlut kvenna og karla í starfsliði skólans og mun hvetja þá er
teljast tilheyra minnihlutahópum meðal starfsliðs að sækja um þær stöður sem auglýstar eru
lausar við skólann. Stefnt sé að því að fjöldi kvenna og karla sé sem jafnastur. Í auglýsingum á
vegum skólans eru bæði kynin hvött til að sækja um.
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Launakjör
Kynferði skal aldrei ráða launa- eða starfskjörum starfsmanna Flataskóla. Konur og karlar skulu
njóta sömu launakjara og hafa jafna möguleika á launuðum aukastörfum innan skólans. Gæta
skal að sem jöfnustum kynjahlutföllum í nefndum skólans. Starfsmenn, óháð kyni, skulu hafa
sem jafnastan aðgang að því sem talið er til hlunninda.
Starfsaðstaða og endurmenntun
Starfsmenn skulu hafa jafnan rétt og jafnt aðgengi að allri vinnuaðstöðu.
Námskeið sem eru hluti af símenntunaráætlun skólans verða í boði fyrir alla starfsmenn. Þar
verða meðal annars fengnir fagmenn til þess að leiðbeina starfsfólki Flataskóla hvernig kynna
megi og fræða nemendur skólans um jafnréttisstefnuna og almennt um jafnréttismál.
Samræming einkalífs og vinnu
Starfsfólki Flataskóla er gert kleift að samræma vinnu og einkalíf, t.d. með sveigjanlegum
viðverutíma þegar unnt er starfsins vegna. Bæði körlum og konum er gert mögulegt að sinna
tímabundinni fjölskylduábyrgð sem skapast af veikindum náinna fjölskyldumeðlima. Tekið er
tillit til kvenna vegna þungunar og barnsburðar.
Einelti og kynferðisleg áreitni hjá starfsmönnum
Kynferðisleg áreitni er ekki liðin í Flataskóla í neinu formi. Með því er átt t.d. við myndir,
orðfæri, samskipti eða gamansemi sem vísa til kynferðis eða kynhneigðar og eru á einhvern
hátt niðurlægjandi fyrir annað eða bæði kynin. Ágreiningsmál hvað þetta varðar geta komið
upp og er þá skólastjórnenda og/eða skólaskrifstofu að taka slík mál til meðferðar.
Auka skal fræðslu um einelti og kynferðislega áreitni til að stuðla að því að allt starfsfólk verði
meðvitað um slík málefni og geti greint og brugðist við þegar þau koma upp. Ef starfsmaður
telur að jafnrétti sé brotið á sér eða öðrum skal hann leyta til stjórnenda eða trúnaðarmanns
sem finna farveg fyrir málið samkvæmt áætlun.
Allir starfsmenn samþykkja að veittur sé aðgangur að sakaskrá sinni þannig að koma megi í veg
fyrir að þeir sem gerst hafa sekir um ósæmilega hegðun verði ráðnir.
Aðgerðaáætlun um jafnréttisstefnu
Í aðgerðaráætlun Flataskóla vegna jafnréttisstefnu eru sett fram markmið og aðgerðir.
Skólastjórn Flataskóla hefur umsjón með framkvæmd aðgerðaráætlunarinnar. Þegar við á eru
settir mælikvarðar um þann árangur sem stefnt er að út frá stöðunni í dag og fyrri sögu. Lögð
er áhersla á að velja mælikvarða sem gefa hugmynd um framvindu mála á hverju sviði fyrir sig.
Nemendur
Niðurstöður samræmdra prófa og annars námsmats skal skoðað með tilliti til árangurs drengja
og stúlkna:
• Aðgerð: Bregðast skal við ef námsárangur er misjafn milli kynjanna.
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• Timi: Skoðað ár hvert í desember og febrúar.
• Ábyrgð: Deildarstjórar sérkennslu og skólastjórnendur.
Öllum nemendum gefin kostur á að reifa skoðanir sínar um hvers kyns jafnréttismál:
• Aðgerð: Aldursskipt skólaþing haldið fjórum sinnum á ári.
• Tími: Haldið fjórum sinnum á ári – tvisvar fyrir áramót og tvisvar eftir áramót.
• Ábyrgð: Skólastjórnendur.
Markviss kennsla í jafnréttisfræðslu þar sem nemendur eru undirbúnir undir jafna þátttöku í
samfélaginu:
• Aðgerð: Námskrá, kennslubækur og kennsla skoðuð og unnið að úrbótum þar sem þess er
þörf.
• Tími: Annað hvert ár.
• Ábyrgð: Skólastjórnendur.
Námsgögn nemenda birti ekki kynjaða mismunun:
• Aðgerð: Námskrá, kennslubækur og kennsla endurskoðuð og unnið að úrbótum þar sem
þess er þörf.
• Tími: Árlega.
• Ábyrgð: Deildarstjóri.
Aðgengi og aðbúnaður fyrir fatlaða nemendur sé góður:
• Aðgerð: Úttekt gerð á aðgengi að húsnæði skólans og óskað eftir úrbótum ef þörf er á.
• Tími: Ágúst hvert ár.
• Ábyrgð: Umsjónarmaður fasteigna og skólastjóri.
Tryggt sé að nemendur verði ekki fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni í skólanum:
• Aðgerð: Lagðar fyrir kannanir um hvort slík áreitni sé til staðar og ef svo reynist er málið
unnið samkvæmt áætlun skólans um alvarleg hegðunarbrot. Boðið verði upp á fræðslu
um kynferðislegt ofbeldi í þremur árgöngum ár hvert. Að útbúin verði nákvæm áætlun um
viðbrögð við grun eða staðfestum grun um hvers kyns misnotkun.
• Tími: Matskerfið Skólapúls lagt fyrir nemendur í 6. og 7. bekk tvisvar á ári. Kannanir á líðan
nemenda lagðar fyrir alla nemendur tvisvar á ári.
• Ábyrgð: Námsráðgjafi og skólastjórnendur.
Starfsfólk
Að jafna hlut kvenna og karla í starfshópnum:
• Aðgerð: Að reyna eins og hægt er að jafna kynjahlutföllin í nýráðningum við skólann.
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• Tími: Þegar ráða þarf nýja starfsmenn.
• Ábyrgð: Skólastjórnendur.
Að karlar og konur sem starfa við Flataskóla njóti sömu launakjara:
• Aðgerð: Að bera saman launakjör karla og kvenna. Trúnaðarmenn starfsmanna upplýstir
um launakjör enda sé þar algjört gagnsæi.
• Tími: Desember.
• Ábyrgð: Skólastjórnendur.
Að tryggt sé að starfsmenn verði ekki fyrir einelti eða kynferðislegri áreitni í skólanum:
• Aðgerð: Árlega skal leggja könnun fyrir starfsmenn (Skólapúls) um hvort slík áreitni sé til
staðar. Skólastjóri stýrir ferli máls og leitar liðsinnis mannauðsstjóra Garðabæjar ef þurfa
þykir. Að útbúin verði nákvæm áætlun um viðbrögð við grunsemdum eða staðfestum
grun um hvers kyns misnotkun.
• Ábyrgð: Námsráðgjafi og skólastjórnendur.
• Tími: Mars.
Að boðið sé upp á fræðslu um jafnréttismál fyrir alla starfsmenn:
• Aðgerð: Árlega og að minnsta kosti eitt námskeið sem fjallar að einhverju leyti um
jafnréttismál.
• Tími: Nóvember ár hvert.
• Ábyrgð: Skólastjórn.

Vímuvarnir
Flataskóli er heilsueflandi grunnskóli sem fræðir og styður nemendur til heilbrigðra lífs- og
neysluhátta. Nemendur fá fræðslu um skaðsemi notkunar á hvers kyns vímuefnum. Fræðslan
miðast við aldur barnanna og þær hættur sem helstar eru á hverjum tíma. Foreldrar og
starfsmenn fá einnig slíka fræðslu og ráðgjöf ef þörf er á. Ákveðnir þættir eru teknir fyrir
Fræðsla til nemenda
Fræðsla nemenda miðast við aldur þeirra og hvað er að gerast í þjóðfélaginu á hverjum tíma.
Á yngsta aldursstigi fléttast lífsleikni nánast inn í allt nám nemandans þar sem hægt er að fjalla
um skaðsemi vímuefna eftir aldri og þroska nemenda. Þar er aðal áherslan á líkamlegt
heilbrigði og andleg verðmæti.
Á eldri stigum er lífsleikni einnig stór þáttur í fræðslu gegn vímuefnum.
Fræðsla og ráðgjöf til starfsfólks
Starfsfólki er gerð grein fyrir þeim áherslum sem skólinn hefur gagnvart vímuefnum, og
reykingum í ræðu og riti.
40

Skólanámskrá Flataskóla
Fræðsla til foreldra
Foreldrum er gerð grein fyrir þeim áherslum sem skólinn hefur gagnvart vímuefnum, og
reykingum í ræðu og riti. Í samstarfi foreldrafélagsins og skólans er boðið upp á fræðsluerindi
þar sem áherslan er m.a. á forvarnir gegn áhættuhegðun og hvers kyns notkunar á tóbaki og
öðrum vímuefnum.
Ferillýsing vegna reykinga, neyslu eða gruns um neyslu á vímuefnum Í Flataskóla eru reykingar sem og hvers konar notkun vímuefna stranglega bönnuð í skólanum,
á skólalóðinni og hvar sem nemendur eru á vegum skólans. Komi upp neysla verða foreldrar
látnir vita samstundis.

Forvarnir á sviði netnotkunar
Í Flataskóla er lögð áhersla á að kenna nemendum ábyrga netnotkun. Netheimurinn er í dag
stór hluti af daglegu lífi barna og er nú vettvangur bæði náms og samskipta og býður upp á
vaxtarmöguleika af ýmsu tagi. Mikilvægt er fyrir skóla að setja sér markalínur um netnotkun
sem fylgt er eftir í daglegu starfi. Einnig er mikilvægt að fræða bæði börnin og foreldra þeirra
um þær hættur sem leynast á netinu og um ofnotkun á tölvum. Í öllum árgöngum er fjallað
um ábyrga hegðun við notkun á netinu og í samskiptum þar.
Ef nemandi verður uppvís að óábyrgri netnotkun er tekið á málinu í samræmi við verklag
skólans varðandi hegðunarbrot. Foreldrar eru í flestum málum upplýstir um slík brot.
Jákvæð netnotkun er nýtt til góðra verka og neikvæð notkun er stöðvuð og leiða leitað til að
koma málum í betri farveg. Starfsfólk leitar markvisst til sálfræðinga og annarra aðila sem
vinna að lausnum fyrir þá einstaklinga sem ofnota netið og missa fótanna vegna þessa. Áhersla
er lögð á að starfsmenn, jafnt sem nemendur, fái reglulega fræðslu um strauma og stefnur í
netnotkun ungmenna þannig að þeir viti hverju ástæða er til að fylgjast með, hvar hættur geta
legið og hvernig best sé að bregðast við.
Tafla. Helstu forvarnarverkefni í Flataskóla.
Forvarnir
Sjálfsábyrgð og
félagsþroski

Nemendur
Yngsta stig og miðstig.

Fræðsluefni
Siðir vikunnar (úr SMT). Nýir siðir kynntir í
hverjum árgangi í upphafi hverrar viku og æfðir
inni í bekkjum.
Umræða á bekkjarfundum
Skólaþing. Tvisvar á hvorri önn í öllum
árgöngum
Tengslakönnun. Er lögð fyrir 1-2 á ári í
samvinnu við námsráðgjafa og eftir þörfum.
Félagsfærni. Kennd í minni og stærri hópum
eftir þörfum.
Bókaflokkurinn Samvera: Verum saman í
frímínútum, Verum saman í skólastofunni,

Yngsta stig og miðstig.
Yngsta stig og miðstig.
Yngsta stig og miðstig.
Yngsta stig og miðstig.
Lífsleikni

Yngsta stig.
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Yngsta stig.
Yngsta stig.
Yngsta stig.

Miðstig – 6. bekkur.

Verum saman heima og Verum vinir Höfundar
eru Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir
Vinir Zippýs: Geðræktarnámsefni fyrir börn á
aldrinum 5 til 7 ára.
Að vaxa úr grasi 1- 5. Allir saman 1-5. Vinnuhefti
á nams.is.
Spor 1-4 - Bækur ætlaðar til að efla
tilfinningaþroska, samskiptahæfni,
hugmyndaflug og ímyndunarafl. Höf. Elín E.
Jóhannsdóttir
Ertu, Kennslubók í lífsleikni

Miðstig.

Handbók fyrir kennara Að sitja fíl. Nám í skóla
um hamingju og velferð.
Að ná tökum á tilverunni, handbók fyrir
nemendur, foreldra og kennara á vefnum
nams.is
Fræðslumyndin Vegurinn heim. Efni á nams. is.
Saman í sátt e. Erling Roland. Bókin er ætluð
kennurum og öðru starfsfólki skóla. Leiðir til að
fást við einelti og samskiptavanda í skólum.
Hagnýt ráð og ábendingar.
Fræðslumyndin Saga Dóra, höf. Ásthildur
Kjartansdóttir og Brynjólfur G. Brynjólfsson.
Litla lirfan ljóta, bók og kvikmynd:
Má ég vera memm? Bók um stúlku sem lendir í
einelti. Höf. Harpa Lúthersdóttir.
TRABB, eineltis- og forvarnarspil.
Katla gamla – geisladiskur. Fræðslumynd um
einelti og fyrirgefningu.

Miðstig.

Einelti

Yngsta stig og miðstig.
Yngsta stig og miðstig:

Mið stig.
Yngsta stig.
Yngsta stig.
Yngsta stig og miðstig.
Miðstig.
Frh. á næstu síðu
Miðstig.

Heimildarmyndin Einelti, helvíti á jörð. Er á
nams.is og notuð sem stoðefni með lífsleikninámsefninu Í sátt og samlyndi og Að ná tökum
á tilverunni.
Hið þögla stríð. Frásagnir þekktra Íslendinga,
t.d. Pál Óskar.
SAFT – jákvæð og örugg netnotkun barna og
unglinga. Fræðsla fyrir nemendur og foreldra.
Jafnréttishandbókin.

7. bekkur.
Netnotkun

5. bekkur.

Velferð,
kynheilbrigði og
jafnrétti

Yngsta stig og miðstig.

Starfsmenn Flataskóla.

Velferð barna og ungmenna í Garðabæ.
Námskeið haldið árlega.
Þemaheftirð Ég er bara ég, höf. Ásdís Olsen og
Karl Ágúst Úlfsson
Kynfræðsla á vegum Siggu Daggar kynfræðings.

Miðstig.

7.bekkur.
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Kynferðislegt
ofbeldi

2. bekkur.

3. bekkur.

Starfsmenn Flataskóla.
Vímuefnafræðsla

5. bekkur.

Skyndihjálp

4. og 6. bekkur.
3. bekkur.
2. bekkur.

Umferðarfræðsla

Yngsta stig, miðstig og
starfsfólk skólans.
1.bekkur.

Heilsuvernd

1. bekkur.

Umsjón

skólahjúkrunar:

2.bekkur.
3.bekkur.
4.bekkur.
5.bekkur.
6.bekkur.
7.bekkur.

Brúðuleikhúsið, Krakkarnir í hverfinu, sýning um
forvarnir gegn líkamlegu og kynferðislegu
ofbeldi.
Fræðslumyndin Leyndarmálið, útg. Samtökin
Réttindi barna, sjá
www.reykjavik.is/leyndarmalid.
Velferð barna og ungmenna í Garðabæ.
Námskeið haldið árlega.
Fræðsla lionsklúbbsins Eikar og
vímuvarnarhlaup.
Hjálp í viðlögum, skyndihjálp á vegum Rauða
krossins.
Fræðsla Slökkvilis höfuðborgarsvæðisins um
brunavarnir.
Bók og fræðsla um brunavarnir, gjöf frá
Lionsklúbbnum Eik.
Göngum saman í skólanum, göngutúr um
hverfið.
Kiwanis gefur hjálma og fræðir um
forvarnargildi þeirra.
Hamingja/Líkaminn minn. Hollusta. Tannvernd.
Handþvottur. Slysavarnir
Svefn. Hamingja, tilfinningar.
Hollusta og hreyfing.
Hamingja, sjálfsmynd. Slysavarnir
Hamingja, samskipti. Hollusta. Hreyfing
Kynþroski.
Hugrekki, sjálfsmynd og ákvarðanataka.
Tannvernd.

Taflan lýsir kennslu og fræðsluefni fyrir hvert svið forvarna á hverju námstigi eða bekkjardeild nemenda og
starfsfólks.
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7. Samstarf heimila og skóla
Árangursríkt skólastarf byggir á góðri samvinnu og gagnkvæmu trausti heimilis og skóla og er
mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Rannsóknir sýna að nemendur sem alast upp við jákvætt
viðhorf heimilisins til skólans standa sig yfirleitt betur í námi og fara út í lífið með jákvæðari
viðhorf til tilverunnar en þeir sem búa við neikvætt viðhorf til skólans.

Þátttaka foreldra í skólastarfinu
Í Flataskóla höfum við sett okkur það markmið að nýta krafta og þekkingu foreldra til þess að
efla skólastarfið. Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar
styðji við skólagöngu barna sinna, sýni viðfangsefnum þeirra áhuga og hvetji þau til dáða. Það
auðveldar þeim að mynda sér skoðanir um skólastarfið og að viðra þær beint við starfsfólk
skólans.

Gagnkvæm upplýsingagjöf
Liður í því hlutverk foreldra er að gæta hagsmuna barna sinna er að eiga gott samstarf við
skólann, veita honum viðeigandi upplýsingar, taka þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá
upphafi til loka grunnskóla. Upplýsingagjöf og samráð milli heimila og skóla um nám og
kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Þetta samstarf þarf að rækta.
Foreldrar geta því haft samband við kennara og skólastjórnendur hvenær sem þeir þurfa og
getur skólinn getur einnig haft samband að fyrra bragði.
Flataskóli gerir ýmislegt til að greiða aðgang foreldra að skólastarfinu. Foreldrar geta haft
samband við skólann, t.d. sent póst á skrifstofuna og skilið eftir skilaboð til stjórnenda, kennara
eða annars starfsfólks sem svara erindinu við fyrsta tækifæri.
Aðgangur foreldra að dagbók og skólasókn nemenda tryggður með samskiptaforritinu
Mentor. Þar eru einnig stundaskrár og áætlanir um heimanám. Vikulega senda
umsjónarkennarar póst til foreldra með helstu upplýsingum um það sem er á döfinni.
Ferilmappa er send reglulega heim með námsmati, sjálfsmati, jafningjamati og verkefnum sem
er ætlað að varpa ljósi á námsferil til upplýsingar fyrir bæði nemendur og forráðamenn.
Nemendum ásamt foreldrum er boðið tvisvar til þrisvar á ári til samtals við umsjónarkennara.
Opnir fundir með skólastjóra eru haldnir einu sinni á ári og býðst þá forráðamönnum að koma
og ræða almenn málefni skólans.
Foreldrafélag er starfrækt við skólann og stendur það fyrir ýmsum viðburðum. Bekkjarfulltrúar
foreldra eru kosnir að hausti og sjá þeir um uppákomur tengdar ákveðnum árgöngum.
Flataskóli hefur sett sér leiðbeinandi reglur um samskipti heimilis og skóla í samstarfsáætlun
skólans.
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8. Samstarf við nærsamfélag
Tónlistarskólinn í Garðabæ
Flataskóli á í miklu samstarfi við Tónlistarskóla Garðabæjar. Nokkrir kennarar þaðan hafa
starfsaðstöðu í skólanum og kenna hópi nemenda skólans i einkatímum á hljóðfæri. Þeir tímar
eru ákveðnir í samráði við foreldra og viðkomandi umsjónarkennara. Tónlistarskólinn býður
yngri nemendum árlega á jólatónleika í tónlistarskólanum. Í tengslum við hátíðir og sérstakar
uppákomur koma gjarnan gestir frá tónlistarskólanum og leika fyrir börnin.

Íþróttafélagið Stjarnan
Mikið samstarf er við íþróttafélagið Stjörnuna. Flestir nemendur skólans stunda íþróttir hjá
Stjörnunni og eru árlega fjölmargir sameiginlegir fletir skólans og félagsins. Samskipti eru
einnig vegna einstaka samskiptamála er tengjast bæði íþróttum og skóla. Íþróttafélagið styðst
við sama verklag og skólinn bæði hvað varðar einelti og ofbeldi.

Klifið
Skólinn á í samstarfi við Klifið sem sér um fjölmörg námskeið fyrir börn í bænum. Námskeið á
vegum Klifsins hafa oft verið haldin í húsnæði skólans.

Skógræktarfélag Garðabæjar
Árlega fara nemendur á miðstigi og planta trjám í nágrenni skólans. Skógræktarfélagið sér um
skipulag og útvegar plöntur úr Yrkjusjóði.

Samskipti við trúfélög
Flataskóli fylgir reglum Garðabæjar um samskipti leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila
við trúar- og lífsskoðunarfélög.

Heimsóknir til fyrirtækja og stofnana
Á vegum skólans er farið í heimsóknir í fjölmargar stofnanir og fyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu. Slíkar heimsóknir eru oftast í tengslum við námsefni. Skólinn fær líka
reglulega heimsóknir frá ýmsum aðilum í samfélaginu sem koma og fræða börnin.

Stuðningur félagasamtaka
Ýmis félög styðja starf skólans á hverju ári. Lionskonur úr Lionsklúbbnum Eik koma árlega í
heimsókn og standa fyrir vímuvarnarhlaupi. Með þeim kemur ávallt einhver
afreksíþróttamaður sem fræðir nemendur á miðstigi um ávinning þess að stunda heilbrigt
líferni. Kiwanisklúbburinn Setberg kemur árlega í heimsókn og færir yngstu nemendum
skólans hjálma að gjöf.
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9. Samstarf skólastiga og samfella í skólastarfi
Móttaka nýrra nemenda
Samkvæmt 16. gr. grunnskólalaga frá 2008 ber grunnskólum að móta og fylgja eftir sérstakri
áætlun um móttöku nýrra nemenda. Í móttökuáætlun á að koma fram hvernig skipulagi á
móttöku nemenda og foreldra/forsjáraðila er háttað í skólanum. Í Flataskóla er lögð áhersla á
hlýlegar móttökur ásamt því að veita greinargóðar upplýsingar um skólastarfið. Starfsfólk
skólans leggur sig fram um að stuðla að farsælli byrjun á skólagöngu nemenda.

Brúum bilið á milli leik- og grunnskóla
Umtalsverð tengsl eru á milli Flataskóla og leikskóla bæjarins. Unnið er eftir starfssamningi
sem kallaður er Brúum bilið. Markmiðið með þessum samningi er að auðvelda nemendum
flutning úr leikskóla í grunnskóla.
Kennarar fyrstu bekkja og deildarstjóri yngra stigs Flataskóla fara á fund með tengiliðum
leikskólanna í Garðabæ um miðjan október ár hvert. Þar kynnir Flataskóli námskrá sína og gefst
þá tækifæri fyrir skólana til að samræma starfið á milli skólastiga. Í nóvember fara kennarar
fyrstu bekkja Flataskóla í heimsóknir í leikskólana.
Eftir heimsóknir kannaranna koma leikskólakennarar úr viðkomandi leikskólum í heimsókn í
Flataskóla. Í mars senda leikskólarnir skólanum lista um væntanlega nemendur í 1. bekk. Í
apríl koma væntanlegir nemendur í heimsókn í Flataskóla með starfsmanni leikskólans. Einn
leikskóli kemur í senn. Skólastjórnendur taka á móti börnunum, ræða við þau og sýna þeim
skólahúsnæðið.
Í apríl fara deildarstjóri yngra stigs og deildarstjóri sérkennslu í heimsóknir á leikskólana og
funda með leikskólakennurum um væntanlega nemendur Flataskóla. Umsjónakennarar
leikskólans og talmeinafræðingur veita Flataskóla upplýsingar um niðurstöður úr hljóðkerfisvitundarprófinu Hljóm – 2, skimun talmeinafræðings og málþroskaprófum þar sem það á við.
Talmeinafræðingar hitta umsjónarkennara 1. bekkja í Flataskóla í upphafi haustannar og kynna
niðurstöður úr prófunum.
Í maí heimsækja leikskólabörnin Flataskóla öðru sinni. Þá er börnunum dreift í
umsjónarhópana og fá að taka þátt í hefðbundnu skólastarfi. Eins og í fyrri heimsókninni fylgir
starfsmaður leikskólans hópnum og einn leikskóli kemur í senn. Þess er sérstaklega gætt að
bjóða í þessar heimsóknir þeim börnum sem sækja ekki leikskóla eða eru á leikskólum annarra
bæjarfélaga en eru væntanlegir nemendur í fyrsta bekk Flataskóla.

Úr 7. bekk í 8. bekk
Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að skapa samfellu í námi barna, koma
til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms. Einnig er markmiðið að
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treysta gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara, námi nemenda og stuðla að vellíðan
og öryggi barna þegar þau flytjast milli skólastiga.
Með hliðsjón af framangreindu munu grunnskólar í Garðabæ fylgja ákveðnu verkferli þegar
hópar nemenda skipta um skóla, t.d. á milli 7. og 8. bekkjar grunnskóla. Þetta verkferli skal birt
í starfsáætlun hvers skóla og skal metið reglulega.
Í Garðabæ geta foreldrar valið í hvaða grunnskóla þeir innrita barn sitt. Foreldrar barna sem
eru í 7. bekk verða að ákveða í hvaða skóla þeir innrita barnið þegar það byrjar í 8. bekk því að
í Flataskóla og Hofsstaðaskóla eru nemendur í 1.-7. bekk. Garðaskóli er fyrir nemendur í 8.-10.
bekk, Sjálandsskóli fyrir 1.-10. bekk, Álftanesskóli 1. – 10. bekk og Urriðaholtsskóli með
nemendur frá 1.-5. bekk en vex upp um árgang ár hvert þar til hann nær upp í 10. bekk.
Samstarf er á milli skólanna um kynningu á þeim valmöguleikum sem fyrir hendi eru og því er
stýrt af skóladeild. Flataskóli og Hofsstaðaskóli hafa samstarf við Garðaskóla og Sjálandsskóla
varðandi kynningu fyrir nemendur á skólatíma og hvor unglingaskóli fyrir sig sér um kynningu
til foreldra og nemenda. Skóladeild samræmir tímasetningar og auglýsir. Í hverjum skóla er
skipaður tengiliður sem heldur utan um ferlið og samskipti við hina skólana.
Ferill kynninga og miðlunar upplýsinga vegna flutnings og innritunar nemenda úr 7. í 8. bekk
er með eftirfarandi hætti:

Kynningar á skólum
Auglýsingar
Skóladeild, í samráði við skólastjórnendur, ákveður og auglýsir innritun í grunnskóla að vori.
Dagsetningar skuli ákveðnar eigi síðar en í janúar. Innritun skal lokið um miðjan mars.
Deildarstjóri skóladeildar tekur saman upplýsingar í samráði við grunnskólana varðandi
auglýsingar og kynningar skólanna á eigin starfi og birtir í prentmiðlum og á vef Garðabæjar.
Skóladeild sendir foreldrum barna í viðkomandi árgangi bréf um innritun í 8. bekk. Garðaskóli
og Sjálandsskóli auglýsa kynningarfundi með aðstoð hinna skólanna sem senda kynningarbréf
til foreldra.
Kynningarfundir í skólum
Haldnir eru kynningarfundir eða opin hús fyrir nemendur og foreldra í Garðaskóla og
Sjálandsskóla í upphafi innritunartímabils í febrúar eða mars. Á fundunum er farið yfir helstu
atriði í skólastarfinu og skólahúsnæðið skoðað.
Heimsóknir 7. bekkinga
Þegar innritun er lokið bjóða Garðaskóli og Sjálandsskóli þeim nemendum í 7. bekk sem hafa
innritað sig í viðkomandi skóla í heimsóknir á skólatíma í samráði við hina skólana.
Markmið þessara heimsókna er að nemendur komi inn í skólana á skólatíma, fái stutta
kynningu frá stjórnendum og nemendum, geti spurt spurninga og upplifi skólabraginn.
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Miðlun upplýsinga vegna nemenda
Þegar innritun hefur farið fram og ljóst í hvaða skóla hver fer þá funda deildarstjórar og
sérkennarar viðkomandi skóla og í sumum tilvikum umsjónarkennarar. Á þeim fundum er farið
yfir nemendahópinn og nauðsynlegum upplýsingum um nemendur miðlað sbr.
5.gr.rg.897/2009.
Gögn er varða einstaka nemendur eru send í þann skóla sem nemandi hefur verið skráður í.
Það sama á við um þá nemendur sem flytjast á milli skóla eftir að skólaár er hafið.

10. Starfsmenn
Starfsmannastefna
Starfsmenn eru mikilvæg auðlind skólans. Því er stefnt að því að ráða, halda í og efla hæfa og
trausta starfsmenn sem valdir eru til starfa vegna hæfileika sinna sem grundvallast af reynslu,
menntun og persónueinkennum.
Leitast er við að ráða starfsmenn sem:
• Eru sveigjanlegir og vinna vel í hóp.
• Eru traustir og áreiðanlegir.
• Hafa þjónustulund og efla heildina.
• Sýna frumkvæði og eru útsjónarsamir.
• Skapa og miðla þekkingu.
• Hafa áhuga á að kynna og tileinka sér nýjungar í starfi.
Við val á starfsmönnum eru starfslýsingar hafðar til hliðsjónar. Með skipulegri nýliðamóttöku
er nýjum starfsmönnum gert kleift að ná fljótt og vel tökum á störfum sínum. Lögð er áhersla
á að kynna skólann og skólastarfið vel fyrir starfsmönnum og gera þeim grein fyrir réttindum
sínum, skyldum og ábyrgð.
Stefnt er að því að allir starfsmenn hafi starfslýsingu sem segir til um hlutverk viðkomandi. Þar
kemur fram hver eru helstu verkefni, ábyrgð og skyldur sem tilheyra viðkomandi starfi.
Starfslýsingar eru endurskoðaðar eftir þörfum.

Fræðsla og starfsþróun
Stefna Flataskóla er að skapa gott og krefjandi starfsumhverfi sem laðar að sér hæfa og
metnaðarfulla starfsmenn sem hafa áhuga á að þróast í starfi. Því er lögð áhersla á að efla
hæfni starfsmanna með því að bjóða upp á fjölbreytta fræðslu og tækifæri til starfsþróunar.
Stjórnendur og starfsmenn bera sameiginlega ábyrgð á viðhaldi menntunar og hæfni
starfsmanna. Starfsmannasamtöl eru vettvangur til að ræða starfsþróun og gera áætlun um
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frekari þjálfun og menntun. Það er hlutverk stjórnenda að veita hvatningu og uppbyggilega
endurgjöf sem stuðlar að því að starfsmenn auki þekkingu sína og hæfni. Þannig eru
starfsmenn betur í stakk búnir til að nýta eiginleika sína til að þroskast í starfi.

Upplýsingagjöf
Til að tryggja að starfsmenn vinni samkvæmt stefnu skólans, markmiðum og starfsáætlun er
mikilvægt að upplýsingagjöf sé góð. Leitast er við að upplýsa starfsmenn um þessa þætti sem
og um það sem er á döfinni í hvert sinn. Slíkt er gert með reglulegum starfsmannfundum og
annars konar upplýsingagjöf eins og tölvupósti, vikulegu fréttabréfi til starfsmanna og með því
að hengja upp upplýsingar í starfsmannarými. Starfsmannasamtöl fara fram í febrúar ár hvert.

Ástundun
Starfsmönnum er ætlað að sinna skyldum sínum á umsömdum vinnutíma og mæta
stundvíslega til starfa. Það er á ábyrgð stjórnenda að þessi skilyrði séu uppfyllt og að grípa til
aðgerða sé þess þörf. Það er mikilvægt að starfsmenn virði samstarfsmenn sína og starfsreglur
skólans. Ástundun og heiðarleiki í starfi er mikilvægur þáttur sem og metnaður og ábyrgð.

Trúnaður
Allir starfsmenn Flataskóla eru bundnir trúnaði. Öll umræða og upplýsingar um nemendur og
foreldra þeirra skulu einungis vera innan veggja skólans. Lögð er áhersla á að talað sé af
virðingu um nemendur og fjölskyldur þeirra. Foreldrar þurfa að geta treyst því að börn þeirra
séu örugg í skólanum og að lagður sé metnaður í þá vinnu sem þar fer fram. Málefni einstakra
nemenda eða fjölskyldu þeirra skulu ekki rædd almennt á kaffistofu starfsmanna. Samkvæmt
17. gr. laga um barnavernd nr. 80 frá 2002 er starfsmönnum skylt að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef það verður vart við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni
eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Tilkynningarskylda
gengur framar ákvæðum laga.

Leyfi
Ef starfsmaður óskar eftir leyfi skal hann ræða það með góðum fyrirvara við skólastjórnendur
og skila beiðni þar um á sérstöku eyðublaði. Sama gildir um ósk starfsmanns um að sækja
námskeið eða fræðslu á vinnutíma.
Varðandi afgreiðslu leyfisbeiðna er um tvennt að ræða. Starfsmaður fær launalaust leyfi.
Starfsmaður vinnur sér fyrirfram inn leyfi með aukavinnu og/eða vinnur eftir á af sér leyfi eða
hluta leyfis. Í tilviki kennara getur hann mögulega kennt í forföllum, sinnt félagsstörfum eða
ákveðnum verkefnum og launin ganga upp í leyfið. Í tilviki almennra starfsmanna getur verið
um að ræða hliðrun á vinnutíma, t.d. vinnu utan skólaársins, yfirvinnu eða annað sem
aðstæður bjóða upp á. Stjórnendur meta hvort starfsmenn hafi tækifæri til að vinna af sér frí.
Möguleiki er á tveimur skiptileyfisdögum á hvorri önn.
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Lögð er áhersla á að sveigjanleiki í vinnutíma sé gagnkvæmur þannig að starfsmaður telji jafn
sjálfsagt að mæta sanngjörnum óskum stjórnenda um tilhliðrun þegar þannig stendur á.

Tilkynningar og skráningar
Starfsmenn skulu tilkynna símleiðis fjarveru vegna eigin veikinda eða veikinda barna til ritara
skólans. Skal það gert strax að morgni þegar skrifstofa opnar kl. 7:45 og ekki seinna en kl. 8:00.
Kennari skal gera forfallakennara eins auðvelt og hægt er að kynna sér kennslu sem inna þarf
af hendi þann dag (eða þá daga) sem hann er fjarverandi vegna veikinda. Vikuáætlanir eiga að
vera aðgengilegar í kennslustofum og einnig má senda ritara eða forfallakennara tölvupóst sé
um frávik frá áætlunum að ræða.
Þurfi starfsmaður að fá leyfi í hálfa eða heila daga vegna læknisferða eru þær fjarvistir skráðar
eins og um veikindi væri að ræða.
Skila þarf inn læknisvottorði ef um er að ræða samfelld veikindi í lengri tíma en viku. Ef um er
að ræða samfelld veikindi í lengri tíma en einn mánuð skal starfsmaður skila inn starfshæfnisvottorði áður en hann mætir til starfa á nýjan leik.

Vinnuumhverfi – vinnuvernd
Stefnt skal að því að vinnuumhverfi sé eins þægilegt og aðlaðandi og aðstæður leyfa.
Stjórnendum ber að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi og áhættumat skal framkvæmt
reglulega. Vinnuumhverfi starfsmanna skal vera laust við hættuleg efni og aðra vá eins og
kostur er. Starfsmönnum ber að fylgja þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra um öryggi og
gætni í starfi. Flataskóli er reyklaus vinnustaður og notkun áfengis eða annarra vímuefna er
óheimil í skólahúsnæði og á lóð skólans.

Vinnuslys
Starfsmaður sem verður fyrir slysi á vinnutíma eða á leið í og úr skóla, skal fara á slysadeild til
skoðunar og umönnunar. Þar skal hann óska eftir áverkavottorði. Vottorðið, eða afrit af því,
lætur hann hjúkrunarfræðing eða öryggisvörð hafa. Öll slys skal tilkynna eins fljótt og auðið er
til hjúkrunarfræðings og/eða öryggisvarðar sem gera skriflega skýrslu um óhappið og tilkynna
til skólastjóra.

Siðferði
Starfsfólk virðir og vinnur samkvæmt siðareglum hverrar starfsstéttar.
• Siðareglur kennara.
• Siðareglur náms- og starfsráðgjafa.
• Siðareglur þroskaþjálfa.
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Móttaka nýrra starfsmanna
Markmiðið með áætlun um móttöku nýrra starfsmanna er að kynna fyrir þeim mikilvæg atriði
í skólastarfinu og auðvelda þeim að aðlagast nýjum vinnustað.
Skólastjórnendur funda með nýjum starfsmönnum og kynna þeim áhersluatriði skólans og fara
með þá í kynnisferð um skólahúsnæðið. Nýútskrifaðir kennarar fá leiðsagnarkennara úr hópi
reyndari kennara skólans sem þeir funda með vikulega í eina klukkustund allt skólaárið. Aðrir
starfsmenn eru oftast undir handleiðslu næsta yfirmanns, t.d. deildarstjóra, húsvarðar eða
samstarfsmanns í sama starfi, og geta leitað til þeirra.

Starfslýsingar
Stjórnendur
Skólastjóri er forstöðumaður stofnunar og aðstoðarskólastjóri er staðgengill hans. Skólastjórar
starfa samkvæmt erindisbréfi. Þeir stýra skólahaldi, sinna daglegum rekstri, starfsmannahaldi,
samskiptum við foreldra og aðila utan skóla. Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri hafa forgöngu
um skipulag náms og kennslu, um gerð skólanámskrár og aðra áætlanagerð, skólaþróun og
aðlögun að breyttum aðstæðum.
Skólastjóri
Helstu verkefni skólastjóra eru:
• Ber ábyrgð á skólastarfi Flataskóla samkvæmt grunnskólalögum og að lögum og reglum
um starfsemi grunnskóla sé fylgt.
• Ber ábyrgð á starfsemi stofnunarinnar og daglegum rekstri hennar.
• Er verkstjóri á vinnustað og felur aðstoðarskólastjóra, deildarstjórum og öðrum
stjórnendum slíkt umboð eftir skipuriti.
• Er fulltrúi stofnunarinnar og kemur fram fyrir hennar hönd.
• Ber ábyrgð á að upplýsingar um starfsemi skólans berist til nemenda og foreldra.
• Ber ábyrgð á opinberum skýrslum og að upplýsingum frá skólanum sé skilað til viðeigandi
stofnana.
• Ber ábyrgð á að skjalavarsla sé samkvæmt gildandi lögum og að trúnaðarupplýsingar lúti
sömu lögum.
• Heldur utan um fjármálastjórn, rekstrarmál og gerð fjárhagsáætlunar.
• Ber ábyrgð á ráðningum og ráðningarsamningum í samráði við aðstoðarskólastjóra.
• Heldur utan um leyfisveitingar starfsmanna vegna lengri leyfa ásamt aðstoðarskólastjóra.
• Ber ábyrgð á að skólahúsnæði og skólalóð uppfylli kröfur um öryggi á vinnustöðum og
öryggi skólabarna, s.s. innanstokksmunir, búnaður, kennslutæki og áhöld.
• Ber ábyrgð á eignum skólans, vörslu þeirra, skráningu og viðhaldi.
• Ber ábyrgð á viðhaldi skólahúsnæðis og nýtingu þess.
• Stýrir vikulegum fundum með aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum.
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• Fundar með skólaráði, skipuleggur dagskrá og boðar til þeirra funda.
• Ber ábyrgð á innkaupum til skólans og að þau séu í samræmi við þarfir og að hagkvæmni
sé gætt í innkaupum, birgðahaldi og nýtingu.
• Ber ábyrgð á opinberum skýrslum, bréfum og upplýsingum frá skólanum.
• Vinnur með forstöðumanni tómstundaheimilis við skipulag starfsemi þess.
• Sér um samstarf við skólaráð, stjórn foreldrafélags, skólaskrifstofu og fyrirtækja sem
tengjast matsölu nemenda.
• Ber ábyrgð á að farið sé eftir skólastefnu Garðabæjar.
• Ber ábyrgð á skólaþróun og framkvæmd hennar.
• Ber ábyrgð á sjálfsmati skólans og vinnur að gerð sjálfsmatsáætlunar, framkvæmd hennar
og endurskoðun.
Aðstoðarskólastjóri
Helstu verkefni aðstoðarskólastjóra eru:
• Er staðgengill skólastjóra í fjarveru hans.
• Ber ábyrgð á stundaskrárgerð í samvinnu við deildarstjóra og að stundataflan sé í
samræmi við þarfir nemenda og miði að sem bestri nýtingu skólahúsnæðisins.
• Ber ábyrgð á ráðningum og ráðningarsamningum ásamt skólastjóra.
• Skipuleggur og ber ábyrgð á skólasetningu að hausti.
• Sér um að ganga frá vinnuskýrslum kennara.
• Ber ábyrgð á gerð skóladagatals í samráði við aðra stjórnendur.
• Ber ábyrgð á og gengur frá starfsáætlun skólans.
• Tekur á móti nýjum starfsmönnum og sér um að upplýsa þá um viðkomandi störf.
• Skipuleggur forfallakennslu, veikindi og leyfisveitingar vegna einstakra kennslustunda.
• Skipuleggur kennarafundi og fræðslufundi í samráði við skólastjórn.
• Ber ábyrgð á yfirferð og frágangi vinnustundar.
• Ritstýrir fréttabréfi fyrir starfsmenn skólans.
• Er tengiliður skólans við menntavísindasvið Háskóla Íslands og skipuleggur heimsóknir og
vettvangsnám kennaranema.
• Stýrir vinnu við endurskoðun skólanámskrár.
• Vinnur að úrlausn agamála í samvinnu við deildarstjóra og umsjónarkennara.
• Ritstýrir ársskýrslu skólans í samvinnu við skólastjóra, deildarstjóra og aðra starfsmenn.
• Vinnur með forstöðumanni tómstundaheimilis við skipulag starfsins.
• Hefur umsjón með og skipuleggur skólaslit í samráði við deildarstjóra og kennara.
• Hefur umsjón með heimasíðu skólans í samvinnu við kennsluráðgjafa í tölvu- og
upplýsingatækni.
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Deildarstjórar
Helstu verkefni deildarstjóra eru:
• Samræma störf árganga með kennurum viðkomandi stigs.
• Hafa umsjón með að sett séu markmið í öllum námsgreinum innan árganga í samráði við
viðkomandi kennara.
• Bera ábyrgð á að gerðar séu áætlanir í samráði við umsjónarkennara og sérgreinakennara
með hliðsjón af skólanámskrá.
• Halda utan um áætlanir og sjá til þess að eðlileg samfella sé á milli árganga og fylgjast
með að farið sé eftir þeim.
• Skipuleggja ýmsa viðburði í skólastarfinu í samráði við aðra stjórnendur.
• Bera ábyrgð á innkaupum á úthlutunarefni frá Menntamálastofnun.
• Eru tengiliðir skólans við Menntamálastofnun og bera ábyrgð á framkvæmd samræmdra
prófa í samráði við deildarstjóra í sérkennslu.
• Hafa umsjón með námsbókageymslu.
• Bera ábyrgð á því að umsjónarkennarar skili af sér gögnum og upplýsingum um nemendur
til viðkomandi kennara.
• Vinna að úrlausn agamála í samráði við umsjónarkennara og aðra stjórnendur.
• Hafa ásamt kennurum í árgangi umsjón með þeim námsgögnum og tækjum sem tengjast
viðkomandi árgangi og fylgist með að aðbúnaður nemenda sé í lagi.
• Fylgjast með nýjungum og koma boðum til kennara um fundi og námskeið sem haldin eru.
• Bera ábyrgð á því að kennarar í hverjum árgangi skili skýrslu um starfið sem birtist í
ársskýrslu skólans.
• Sitja í eineltisteymi skólans ásamt námsráðgjafa.
• Deildarstjóri yngra stigs er tengiliður skólans við leikskólana vegna nýrra nemenda í
1. bekk.
• Deildarstjóri eldra stigs er tengiliður vegna flutnings nemenda milli skóla.
• Eru ábyrgir ásamt kennurum fyrir innkaupum á gögnum og gera tillögur um gagna- og
búnaðarkaup.
• Bera ábyrgð á geymslu námsgagna og búnaðar fyrir almenna kennslu og halda skrá um
það sem til er.
• Halda utan um verkefnasöfn, prófabanka og nauðsynlegar upplýsingar sem nýtast ár frá
ári.
• Hafa umsjón með námsmati.
Deildarstjóri stoðþjónustu
Helstu verkefni deildarstjóra stoðþjónustu eru:
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• Skipuleggur starf sérkennara og stuðningsfulltrúa.
• Kemur upplýsingum um niðurstöður greininga (aðsend bréf frá sérfræðingum) til
umsjónarkennara og sérgreinakennara.
• Hefur umsjón með nýbúafræðslu í samvinnu við deildarstjóra og að sækja um úthlutun
tíma til kennslunnar.
• Skipuleggur í byrjun vetrar fundi með deildarstjórum, sérgreinakennurum og skólaliðum
varðandi nemendur með námsleg-, tilfinningaleg- og félagsleg vandamál. Veita
upplýsingar um nemendur og skipuleggja samstarfsfundi eftir þörfum.
• Ákveður tímafjölda og fyrirkomulag sérkennslu, þ.e. einstaklings- eða hópkennslu,
námsgreinar, kennsluaðstæður og tímafjölda nemenda.
• Hefur umsjón með skimunum í árgöngum, kynnir umsjónarkennurum próf og greiningar
sem leggja ber fyrir árganga og einstaklinga, skrá niðurstöður og fylgja þeim eftir.
• Skipuleggur foreldrasamstarf nemenda í sérkennslu.
• Skipuleggur samstarf við umsjónararkennara, sálfræðing og stuðningsfulltrúa þar sem það
á við.
• Stjórnar fundum nemendaverndarráðs.
• Situr skilafundi með sálfræðingi og foreldrum þegar rætt er um nemendur sem þeir hafa
með höndum.
• Aflar upplýsinga frá leikskólunum um verðandi nemendur í 1. bekk í samráði við
deildastjóra og skráir upplýsingar um sérþarfir.
• Sér um undanþágur og frávik í samræmdum prófum fyrir nemendur sem þess þurfa með.
• Skipuleggur ásamt deildarstjórum prófafyrirkomulag og aðstæður í samræmdum prófum
vegna nemenda með frávik.
• Fylgir eftir nemendum í 7. bekk sem fara í Garðaskóla eða Sjálandsskóla og gefur
nauðsynlegar upplýsingar um þá.
• Leitar upplýsinga um nýja nemendur frá fyrri skóla og kemur upplýsingum á framfæri til
viðkomandi aðila um sérkennslunemendur sem flytja í nýja skóla.
Kennarar
Kennari sem ráðinn er til starfa í grunnskóla skal gegna því starfi samkvæmt lögum,
reglugerðum, aðalnámskrá grunnskóla, erindisbréfi og kjarasamningum. Kennarar starfa eftir
erindisbréfi sem er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 72/1996 um réttindi og skyldur kennara.
Á kennara hvílir sú skylda að miðla þekkingu til nemenda og veita hverjum nemenda tækifæri
til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði nemenda og frjóa hugsun. Kennara ber að
sjá til þess að sérhver nemandi fái viðfangsefni við hæfi, aðstoða hvern og einn í náminu, hvetja
til sjálfstæðra vinnubragða, hjálpa hverjum og einum að meta stöðu sína í náminu og stuðla
að því að hver nemandi tileinki sér heilbrigðar lífsvenjur.
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Kennari skal leitast við að vera nemendum sínum til fyrirmyndar um háttvísi, stundvísi og
reglusemi og gæta trúnaðar við nemendur og virða þann trúnað sem þeir sýna honum. Kennari
gæti þagmælsku um þau einkamál er hann fær vitneskju um í starfi og þagnarskylda helst þótt
látið sé af starfi.
Kennara ber að annast kennslu og nauðsynlegan undirbúning samkvæmt stundaskrá og sinna
öðrum störfum við grunnskólann sem skólastjóri felur honum enda samræmast þau starfssviði
hans.
Í starfi kennara felst meðal annars:
• Að annast kennslu samkvæmt meginmarkmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans.
• Að skipuleggja kennslu sína í samræmi við markmið grunnskólalaga og með hliðsjón af
þörfum og þroska nemenda hverju sinni.
• Að fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og gera skólastjóra og
forráðamönnum nemenda viðvart ef hann telur þörf á.
• Að fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og gera skólastjóra viðvart ef umbóta er
þörf.
• Að færa dagbækur reglulega, nemendaskrár, einkunnabækur og aðrar nauðsynlegar
skýrslur.
• Að veita umsjónarkennurum og námsráðgjöfum upplýsingar um námsgengi einstakra
nemenda.
• Að veita foreldrum sem gleggstar upplýsingar um skólann, skólastarfið og gengi
viðkomandi nemanda.
• Að hafa hagsmuni nemenda að leiðarljósi og sýna hverjum og einum virðingu, áhuga og
umhyggju.
• Að hafa jafnrétti nemenda í öllu skólastarfi að leiðarljósi.
Umsjónarkennarar
Umsjónarkennarar gegna veigamiklu hlutverki í sambandi við velferð nemenda í skólanum.
Umsjónarkennari gætir hagsmuna umsjónarnemenda sinna innan skólans og leitast við að
hafa ætíð sem besta vitneskju um nám og líðan þeirra. Umsjónarkennari er tengiliður skólans
við heimili, fylgist með námsframvindu umsjónarnemenda og leiðbeinir þeim svo að þeir nái
sem bestum árangri í náminu.
Umsjónarkennari:
• Er trúnaðarmaður sem nemendur geta leitað til með vandamál sem snúa að náminu,
skólanum og öðru. Hann leysir á eigin spýtur smærri vandamál en leitar samráðs um
önnur eða kemur þeim í réttan farveg.
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• Er talsmaður nemenda við stjórnendur, aðra kennara, starfsmenn og nemendaverndarráð.
• Er upplýsingaraðili sem á að miðla til nemenda upplýsingum um skólareglur, nám,
námstilhögun og öðru því sem þörf er á. Hann hefur samband við foreldra
umsjónarnemenda sinna eftir því sem þörf er á.
• Gegnir eftirlitshlutverki, fylgist sem best með framgangi náms og líðan hjá nemendum í
umsjónarbekk sínum og grípur inn í ef stefnir í óefni hjá einhverjum.
• Annast námsmat, skýrslugerð, einkunnafærslur og afhendingu einkunna.
Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni
Kennsluráðgjafi í tölvu- og upplýsingatækni hefur umsjón með uppbyggingu og þróun tölvuog upplýsingatækni í skólanum. Hann starfar náið með skólastjórnendum, kennurum og
tölvudeild Garðabæjar.
Helstu störf kennsluráðgjafa eru eftirtalin:
• Fylgist með þróun kennsluhugbúnaðar, sérstaklega með tilliti til hvernig tölvu- og
upplýsingatækni getur haft áhrif á kennsluaðferðir og innihald kennslu í hinum ýmsu
greinum skólans og daglegum störfum.
• Leitast við að efla tölvu- og upplýsingatækni í almennu skólastarfi með ráðgjöf við gerð
skólanámskrár og skipulag á kennsluáætlunum.
• Skilgreinir í samvinnu við tölvuumsjónarmann svo sem þörf fyrir vél og hugbúnað, viðhald,
uppsetningu og uppfærslu á neti og vinnustöðvum, endurmenntun kennara og
kennsluefni.
• Hefur umsjón með heimasíðu skólans.
• Kynnir fyrir starfsfólki skólans og foreldrum þróun á þessu sviði með stuttum
námskeiðum, fundum og fréttabréfum.
• Vinnur með öllu starfsfólki skólans og foreldrum með þeim hætti að tölvu- og
upplýsingatækni gagnist sem best jafnt nemendum sem starfsfólki í skólastarfinu.
• Kennsluráðgjafar grunnskóla Garðabæjar hafa samstarf sín á milli um tölvu- og
upplýsingatækni í skólastarfi.
• Að öðru leyti annast hann þau verkefni sem yfirmaður felur honum enda tengjast þau
verksviði hans.
Náms- og starfsráðgjafi
Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda og vera talsmaður

þeirra. Hann leitar einnig lausna í málum nemenda og gætir þess að þeir búi við réttlæti og
jafnrétti innan skólans. Yfirmaður hans er skólastjóri og aðstoðarskólastjóri sem staðgengill
hans.
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Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa:
• Veitir ráðgjöf um vinnubrögð og námsaðferðir nemenda.
• Veitir nemendum persónulegan og félagslegan stuðning ásamt því að veita foreldrum
ráðgjöf.
• Er ráðgefandi og til aðstoðar í eineltis- og forvarnarmálum.
• Kemur að móttöku nýrra nemenda í skólann ásamt því að vinna að flutningi nemenda í
8. bekk.
• Situr í nemendaverndarráði, áfallaráði og eineltisteymi skólans.
• Býður upp á ýmiss námskeið, t.d. tengd prófkvíða, námstækni og sjálfstyrkingu.
• Er skólastjórnendum og kennurum til ráðgjafar og aðstoðar í tengslum við fjölþættan
vanda nemenda.
• Framkvæmir ýmsar kannanir sem þörf er á í þágu nemenda.
• Skipuleggur fræðslu og kynningar fyrir starfsfólk, nemendur og foreldra þeirra.
• Sinnir öðrum störfum sem skólastjóri kann að fela honum.

Þroskaþjálfi
Helstu verkefni:
• Gerir einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og aðra
eftir því sem við á.
• Sér um færni og þroskamat.
• Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur og semur þjálfunar- og námsgögn eftir settum
markmiðum.
• Metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við samstarfsaðila.
• Skilar skriflega niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra.
• Tekur þátt í kennara- og starfsmannafundum.
• Veitir foreldrum nemenda sinna ráðgjöf og leiðbeiningar.
• Annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda sinna.
• Miðlar sérþekkingu til kennara, annarra starfsmanna skólans og foreldra.
• Ber, ásamt deildarstjóra sérkennslu, ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna
flutninga nemenda milli skóla.
• Ber ábyrgð á reglulegu sambandi við umsjónarkennara viðkomandi bekkja.
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• Ber ábyrgð á að trúnaðargögn nemenda hans berist til deildarstjóra sérkennslu til
varðveislu.
• Vinnur önnur þau verkefni sem skólastjóri felur honum og eðlilegt getur talist að rúmist
innan verksviðs hans.
Umsjónarmaður frístundaheimilis
Helstu verkefni:
• Sér um skipulag og umsjón með daglegum rekstri frístundaheimilis.
• Samræmir störf tómstundaheimilis við skólanámskrá og skóladagatal.
• Hefur umsjón með innritun nemenda og skil á nemendaskrám til innheimtufulltrúa
bæjarins.
• Sér um áætlanagerð um ýmsa rekstrarþætti, gerð nauðsynlegra úttekta og gerð
fjárhagsáætlunar fyrir frístundaheimilið.
• Sér um samvinnu við skóla, félög og einstaklinga sem hafa frístundastarf á stefnuskrá.
• Sér um öflun og miðlun upplýsinga.
• Annast skýrslugerð.
• Sinnir öðrum verkefnum sem starfsmanni eru falin og falla undir starfsemi
frístundaheimilis.
Skólaritari
Helstu verkefni skólaritara eru:
• Stýrir daglegum rekstri á skrifstofu skólans. Starfar undir stjórn skólastjóra.
• Er upplýsingafulltrúi skólans. Sér um símsvörun.
• Hefur umsjón með tilkynningum og bréfum til nemenda, foreldra og starfsmanna.
• Hefur umsjón með Mentor sem er forrit fyrir upplýsingar um skólahaldið.
• Sér um skráningu og innritun nemenda.
• Gengur frá gögnum um nemendur sem flytjast í aðra skóla.
• Kannar orsakir ef nemendur mæta ekki í skóla á réttum tíma.
• Sér um upplýsingamöppur eins og bekkjalista, stundaskrár og annað sem starfsmenn
þurfa að hafa aðgang að og uppfærir gögnin reglulega.
• Sér um skjalavörslu, þ.m.t. flokkun og varðveislu skjala.
• Sér um lokafrágang á stundaskrám.
• Sér um ljósritun og fjölföldun á prófum og fréttabréfum skólans.
• Hefur umsjón með tækjum á skrifstofu og er tengiliður skólans við þjónustuaðila, t.d.
vegna ljósritunarvéla og annars búnaðar.
• Sér um innkaup á rekstrarvörum fyrir starfsmenn og skrifstofu skólans.
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• Sér um bókhald fyrir sérsjóði skólans og ber ábyrgð á þeim gagnvart skólastjóra.
• Er handhafi beiðnabókar og gefur út beiðnir fyrir starfsmenn í samráði við skólastjóra og
aðstoðarskólastjóra.
• Hefur umsjón með starfsmannaskrá.
• Hefur umsjón með innheimtu.
• Sér um rútupantanir.
• Önnur verkefni í samráði við skólastjóra.
Húsvörður
Helstu verkefni húsvarðar eru:
• Hefur eftirlit með húsnæði, húsgögnum, áhöldum og tækjum skólans.
• Sér um eftirlit með skólalóð, leiktækjum, tröppum, inngöngum og hefur umsjón með
sand- og saltdreifingu í hálku og snjómokstur.
• Hefur daglega verkstjórn yfir skólaliðum í ræstingum og skipuleggur störf þeirra.
• Hefur umsjón með og innkaupum á lager vegna ræstinga skólans.
• Sér um þvott á þveglum og klútum fyrir ræstingar og á hlífðarsvuntum og tuskum fyrir
myndmenntakennslu.
• Tekur starfsmannasamtöl við skólaliða.
• Sér um vikulegt eftirlit með hreinsibúnaði í stofum, á salernum og losun á kössum með
endurvinnslupappír.
• Sinnir innkaupum fyrir skólann.
• Fer í sendiferðir á bæjarskrifstofu, pósthús og vegna námsgagna og viðgerða á tækjum.
• Sér um flutning á flygli og uppröðun og frágang stóla í sal í tengslum við samkomur og
fundi nemenda, kennara og foreldra.
• Sér um innkaup á ýmsum hlutum er snerta starfsemi skólans, m.a. vegna bókasafns,
þemadaga, jólaföndurs, tækja og áhalda, húsgagna og allar almennar rekstrarvörur.
• Er tengiliður skólans við tæknideild og/eða iðnaðarmenn vegna viðhalds skólans.
• Annast önnur verkefni í samráði við skólastjóra.
Stuðningsfulltrúar
Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa
sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara
nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af þar til gerðri
áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemenda á stuðningi í þeim
tilfellum sem það er hægt. Yfirmaður stuðningsfulltrúa er skólastjóri en dagleg verkstjórn er í
höndum deildarstjóra sérkennslu og kennara.
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Helstu verkefni stuðningsfulltrúa eru:
• Aðstoðar nemendur við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfi.
• Vinnur eftir áætlun sem sérkennari eða umsjónarkennari hefur útbúið.
• Aðstoðar nemendur við að ná settum markmiðum samkvæmt aðalnámskrá og
einstaklingsnámskrá undir leiðsögn sérkennara.
• Aðlagar verkefni að getu nemandans samkvæmt leiðbeiningu kennara.
• Ýtir undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum athöfnum, t.d. með því að
hvetja þá til að gera sem mest sjálfa og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt.
• Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð.
• Styrkir jákvæða hegðun nemenda samkvæmt umbunakerfi og vinnur gegn neikvæðri
hegðun, t.d. með áminningum og með því að fylgja nemendum tímabundið afsíðis.
• Fylgist með og leiðbeinir nemendum um rétta líkamsbeitingu, notkun skriffæra o.fl.
• Aðstoðar nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs ef þeir eru ófærir
um það sjálfir.
• Leitast við að styðja nemendur í félagslegum samskiptum innan og utan kennslustofu.
• Fylgir nemendum í ferðum þeirra um skólann, í frímínútum og vettvangsferðum og
aðstoðar þá eftir þörfum.
• Situr foreldrafundi eftir því sem við á.
• Getur eftir aðstæðum einnig sinnt öðrum nemendum í bekknum, m.a. til að kennari geti
sinnt nemanda með séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með sérþarfir.
• Annast þau störf sem honum kunna að vera falin af yfirmanni og falla undir eðlilegt
starfssvið hans.
Matráður starfsmanna
Helstu verkefni matráðs eru:
• Heldur utan um kaffistofu starfsmanna.
• Hellir upp á kaffi.
• Framreiðir morgunmat.
• Útbýr léttan hádegismat og framreiðir síðdegishressingu.
• Sér um uppvask og þrif á starfsmannaeldhúsi og kaffistofu starfsmanna.
• Annast önnur verkefni í samráði við skólastjórnendur.
Skólaliðar
Skólaliði sér um þrif á skólanum, tekur þátt í uppeldisstörfum skólans og sinnir öðrum störfum
sem fram fara í skólanum. Megináhersla er lögð á velferð og vellíðan nemenda. Skólaliðar hafa
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trúnaðarskyldur gagnvart skólanum og þagnarskyldu gagnvart öllum persónulegum
upplýsingum sem þeir fá með störfum sínum.
Helstu verkefni skólaliða eru:
• Aðstoðar nemendur í leik og starfi, leiðbeinir þeim í samskiptum við aðra nemendur og
starfsfólk. Reynir að sætta deilur og gætir þess að skólareglur séu virtar.
• Aðstoðar nemendur í hléum milli kennslustunda bæði úti og inni, aðstoðar þá á göngum
og ef með þarf að ganga frá fatnaði sínum.
• Fylgir nemendum á milli kennslusvæða.
• Veitir fyrstu hjálp ef slys ber að höndum.
• Fer í ferðalög með nemendum þegar við á sem gæslumaður ásamt með kennara.
• Sér um daglega ræstingu og heldur húsnæði og lóð skólans hreinni og snyrtilegri
samkvæmt nánara vinnuskipulagi skólans.
• Aðstoðar á bókasafni, á skrifstofu skólans og annars staðar.
• Aðstoðar við tilfærslu á húsgögnum, tækjum og fleiru.
• Svarar fyrirspurnum um týndan fatnað, muni eða annað sem fellur undir störf skólaliða.
• Sinnir einnig öðrum verkefnum sem skólastjóri eða aðrir stjórnendur skólans fela honum
og fallið geta að ofangreindum markmiðum.

Kennarafundir
Kennarafundir eru haldnir mánaðarlega og skiptast kennarar á að annast fundarstjórn og
skólaritari skrifar fundargerðir. Á kennarafundum eru teknar ákvarðanir í ýmsum mikilvægum
málum sem varða skólastarfið. Fundirnir eru samstarfsvettvangur þar sem ýmsar ákvarðanir
eru teknar varðandi skólahaldið.

Deildarfundir og vinnufundir
Deildarfundir eru haldnir einu sinni til tvisvar í mánuði. Þar funda kennarar 1. - 4. bekkja og
5. - 7. bekkja með deildarstjórum viðkomandi deilda og fara yfir málefni sem tengjast því
skólastigi. Á móti þessum fundum eru einnig sérstakir vinnufundir kennara þar sem unnið er í
vinnuhópum ýmist árgangaskipt eða faggreinaskipt að ýmsu er varðar faglegt starf og skipulag
innan skólans.

Samstarfsfundir
Einu sinni í viku hafa kennarar fastan fundartíma. Markmið þeirra funda er að skipuleggja og
samræma skólastarfið. Þeir kennarar sem kenna saman í árgangi funda saman og samræma
kennsluna í viðkomandi árgangi. Sérgreinakennarar funda saman og sérkennarar funda einnig.
Einu sinni í mánuði funda sérkennarar með umsjónarkennurum í þeim árgöngum sem þeir
kenna í.
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Starfsmannafundir
Fastir starfsmannafundir eru þrisvar til fjórum sinnum á skólaárinu. Á starfsmannafundum er
fjallað um málefni sem eiga erindi við alla starfsmenn og varða starf og skipulag skólastarfsins.

11. Þróunarstarf
Starfsmenn Flataskóla leggja áherslu á fagleg vinnubrögð og að veita nemendum og foreldrum
öfluga þjónustu sem byggir á þekkingu og reynslu. Þess vegna er lögð rík áhersla á símenntun
starfsmanna og fjölbreytta starfsþróun.

Skólaþróun
Ef skólastarf á að þróast í takti við samfélagið þarf það að vera í sífelldri skoðun og starfsmenn
að vera tilbúnir til að feta nýjar slóðir í starfi sínu.
Í Flataskóla er á hverju ári unnið að nokkrum þróunarverkefnum sem eru misstór og komin
mislangt á veg. Auk þess vinna einstakir kennarar að minni þróunarverkefnum. Skólinn eða
einstakir kennarar sækja styrki í þróunar- og endurmenntunarsjóði til að vinna að
þróunarverkefnum.

Símenntun
Símenntun starfsfólks má skipta í tvo meginþætti. Þætti sem eru nauðsynlegir fyrir skólann
annars vegar og hins vegar þætti sem starfsfólk metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig.
Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans,
áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skóla. Starfsfólki ber
að gera skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í sí- og endurmenntun sem þeir hafa áhuga á að
sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Starfsfólki er
skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á samkvæmt símenntunaráætlun skóla,
enda séu þau starfsfólki að kostnaðarlausu.
Símenntunaráætlun eða áætlun um starfsþróun fyrir skólaárið tekur mið af því að uppfylla
ákvæði um 102/126/150 stundir í endur- og símenntun kennara. Áætlunin er annars vegar
samansett af námskeiðum sem skólinn eða skólaskrifstofa stendur fyrir og miðast við að allir
eða ákveðnir hópar kennara og starfsmanna taki þátt. Hins vegar er um að ræða endur- og
símenntun sem kennarar og starfsmenn velja sjálfir.
Allir kennarar gera eigin starfsþróunaráætlun að hausti og bera undir stjórnendur til
samþykktar. Kennarar hitta stjórnendur aftur að vori og fara yfir hvernig til tókst og skila inn
yfirliti yfir símenntun sína. Skilgreining á endur- og símenntun er eftirfarandi:
• Námskeið á vegum skólans eða skóladeildar – greitt af sveitarfélagi.
• Námskeið sem kennarar velja sjálfir og greiða úr Starfsmenntunarsjóði.
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• Sjálfsnám.
• Námsefnisgerð.
• Kennsla á námskeiðum.
• Námskeið á kennslutíma teljast ekki hluti af ofangreindum stundum.
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