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Inngangur 
Skólanámskrá Álfhólsskóla samanstendur af þremur megin hlutum, starfsáætlun skólans, almennum hluta og námskrám einstakra aldursstiga og bekkja.  

Almennur hluti skólanámskrár Álfhólsskóla kveður á um útfærslu skólans á markmiðum og fyrirkomulagi skólastarfsins á grundvelli aðalnámskrár fyrir 

grunnskóla.  Í skólanámskránni er að finna nánari útfærslu skólans á ákvæðum aðalnámskrár. Hún tekur til nemenda og starfsfólks skólans og setur 

sameiginleg markmið náms og kennslu í skólanum. Í almenna hlutanum er sett fram meginstefna skólans um kennslu og kennsluskipan ásamt þeim áherslum 

sem skólinn leggur  í skólastarfinu. 

Í námskrám einstakra aldursstiga og bekkja er síðan sett fram nánari útfærsla skólans hvað varðar einstaka námssvið og námsgreinar.  

Skólanámskráinni er ætlað að vera lýsandi fyrir alla starfsemi skólans og er því ætlað að þjóna mörgum aðilum, starfsmönnum, nemendum, foreldrum og 

fræðsluyfirvöldum. Auk þess að veita margháttaðar upplýsingar um skólann og skólastarfið þá er skólanámskráin upplýsing og viðmiðun fyrir foreldra svo 

þeir geti fylgst með starfsháttum skólans, árangri skólastarfs og velferð og líðan nemenda 

Almenni hlutinn 
Í þessu riti sem er almenni hluti skólanámskrá er fyrst og fremst fjallað um þá grunnþætti skólastarfsins og skipulag sem eru óháðir breytingum frá misseri til 

misseris eða ári til árs. Starfsáætlun skólans fyrir hvert ár skólaár sem gefin er út á haustin er grundvallarhluti skólanámskrár sem mikilvægt er að allir aðilar 

skólasamfélagsins kynni sér vel. Þar er að finna ítarlegar upplýsingar um opnunartíma, skóladagatal, nám, kennslu, sérfræðiþjónustu, skipulag skólans og 

skóladagsins, auk fjölmargra annarra upplýsinga sem snerta skólastarfið og útfærslu þess innan hvers skólaárs. 

Hér í einstaka köflum í almenna hluta skólanámskrárinnar er stundum einnig vísað til nánari útfærslu í starfsáætlun. 

 

Allar áætlanir skólans s.s. áfallaáætlun, skólamenningaráætlun, forvarnaráætlun, jafnréttis- og mannréttinaáætlun, móttökuáætlun, rýmingaráætlun, slys- 

og slysavarnir, viðbrögð við vá, örugga netnotkun, grænfána og heilsueflandi grunnskóla eru birtar sérstaklega á heimasíðu og því ekki birtar hér í almenna 

hlutanum.   

Um Álfhólsskóla 
Álfhólsskóli var stofnaður árið 2010 með samruna tveggja skóla, Digranesskóla og Hjallaskóla. Álfhólsskóli er heilstæður grunnskóli með nemendur í 1. – 10. 

bekk. Innan skólans er alþjóðanámsver og sérdeild fyrir einhverfa nemendur. Skólinn er starfræktur í tveimur húsum, Digranesi Álfhólsvegi 100 og Hjalla 
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Álfhólsvegi 120. Yngsta stig, 1. – 4. bekkur, og dægradvöl skólans er í skólahúsinu í Digranesi en miðstig, 5. – 7. bekkur, ásamt unglingastigi, 8. – 10. bekk er í 

Hjalla. Starfsemi alþjóðanámsvers, einhverfudeildar og atferlisvers er einnig tvískipt og sérstakar deildir í báðum húsum.  Íþróttir eru kenndar í Íþróttahúsinu 

Digranesi en sund í Sundlaug Kópavogs.  

Forsagan 

Digranesskóli var stofnaður 1964.  Hann var á horni Skálaheiðar og Álfhólsvegar.  Fram til 1983 var skólinn barnaskóli með 12 ára nemendur og yngri en eftir 

það  heildstæður grunnskóli og frá haustinu 1985 voru allir 10 árgangar skólans undir sama þaki. Frá hausti 1997 var skólinn einsetinn.  Í skólanum voru þegar 

mest var rúmlega 500 nemendur. Skólinn var byggður í nokkrum áföngum.  Hin seinni ár reyndist upphaflegt húsnæði, 8 kennslustofur, ónýtt og var sá hluti 

skólahússins rifinn. Árið 1990 hóf sérdeild fyrir einhverf börn starfsemi sína í skólanum. 

Jón H. Guðmundsson var fyrsti skólastjóri Digranesskóla frá árinu 1964 og til starfsloka 1981.  Við tók Stella Guðmundsdóttir sem stjórnaði skólanum í tvö ár 

þar til hún tók við nýjum skóla, Hjallaskóla.  Ástæða þess var sú að Víghólaskóli, sem var unglingaskóli, hafið verið lagður niður til að rýma fyrir 

Menntaskólanum í Kópavogi og á þessum tíma var það stefna skólayfirvalda að byggja upp svokallaða tveggja hliðstæðu skóla með tveimur bekkjardeildum í 

árgangi sem einnig voru heildstæðir frá 1. bekk upp í 10. bekk.  Við þá breytingu tók Sveinn Jóhannesson, fyrrum skólastjóri Víghólaskóla, við stjórn 

Digranesskóla.  Við þetta tilefni var Hjallskóli settur á stofn og tók Stella við honum.  Þau Stella og Sveinn störfuðu svo bæði í sínum skólanum hvort á 

Digraneshálsinum til starfsloka beggja árið 2001.  Við Digranesskóla tók þá Helgi Halldórsson.  Hann starfaði í skólanum til 2006 þegar hann tók við 

Hörðuvallaskóla.  Við tók Magnea Einarsdóttir og stýrði skólanum til þess er hann var sameinaður Hjallaskóla í Álfhólsskóla. 

Hjallaskóli var við Álfhólsveg 120 í Kópavogi. Hann var stofnaður árið 1983 og tók þá til starfa í lausum kennslustofum. Nemendur voru þá um 160 á aldrinum 

6 – 9 ára.  Fyrsti áfangi skólabyggingar Hjallaskóla var tekinn í notkun haustið 1984 lauk síðasta áfanga þeirrar byggingar haustið 1995. Hafist var handa við 

stækkun skólans vorið 2004 og var sú viðbygging tekin í notkun haustið 2005. Hýsir hún mataraðstöðu nemenda, tónmenntastofu, skólastofur, 

félagsaðstöðu og samkomusal skólans, búinn sviði og tækjabúnaði til sýningarhalds. Nemendur Hjallaskóla deildu íþrótta og sundaðstöðu með nemendum 

Digranesskóla í Digranesi og í Sundlaug Kópavogs. Skólinn hafði frumkvæði að stofnun frístundaheimilis 1987 fyrir börn skólans eftir að daglegri kennslu lauk, 

svonefndrar Frístundar.  Sem fyrr getur var Stella Guðmundsdóttir fyrsti skólastjóri skólans og starfaði við hann til 2001.  Þá tók Ragnheiður Ríkharðsdóttir 

við til 2002 en þá varð Sigrún Bjarnadóttir skólastjóri þar til skólinn var sameinaður Álfhólsskóla. 

Móttökudeild nýbúa tók til starfa við skólann 1999. 
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Álfhólsskóli tók til starfa vorið 2010 við sameiningu Hjallaskóla og Digranesskóla. Hann er með tvær starfsstöðvar. Yngri deild í Digranesi og eldri deild í 

Hjalla.  Fjölmennastur var hann fyrstu þrjú starfsárin.  Þá voru í kring um 730 nemendur í skólanum og var hann stærsti grunnskóli landsins. Nú eru í 

skólanum í kringum 660 nemendur.  Í skólanum eru alþjóðaver, atferlisver og sérdeild einhverfra.  Jafnframt er fjölmennt frístundastarf við skólann.  

Frístundarheimilið Álfhóll er starfrækt í Digranesi og félagsmiðstöðin Pegasus í Hjalla.  Magnea Einarsdóttir og Sigrún Bjarnadóttir fóru saman með stjórn 

skólans fyrsta árið en þá flutti Magnea sig um set og tók við stjórn Snælandsskóla. Núverandi skólastjóri er Sigrún Bjarnadóttir. 
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Skólaráð 

Samkvæmt lögum um grunnskóla frá 2008 skal starfa skólaráð við grunnskóla sem er samstarfsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald.  

 Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. 
 Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.  
 Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær 

er tekin.  
 Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.  
 Skólanefnd, sbr. 6 gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.“ (Lög um 

grunnskóla, samþykkt á Alþingi 29. maí 2008, II. Kafli, 8.gr.) 
  Í skólaráð skal skipa níu einstaklinga til tveggja ára í senn: 
 Skólastjóri, stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess 
 Tveir fulltrúar kennara 
 Einn fulltrúa annars starfsfólks en kennara 
 Tveir fulltrúar nemenda 
 Tveir fulltrúar foreldra 
 Einn fulltrúi úr grenndarsamfélaginu sem ofantaldir fulltrúar skólaráðs velja eða einn viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. 

Hlutverk, gildi og framtíðarsýn 
Hlutverk 

 Hlutverk Álfhólsskóla er að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi í námsumhverfi sem stuðlar að sjálfstæði og þroska einstaklingsins. 

Gildi 

 Álfhólsskóli hefur þrjú megingildi að leiðarljósi:  Menntun – Sjálfstæði – Ánægja 

Menntun 

Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni.  

Sjálfstæði  

Í Álfhólsskóla er lögð áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir, sýni frumkvæði, ábyrgð og setji sér raunhæf markmið. 
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Ánægja 

Í Álfhólsskóla er skólabragur sem einkennist af ánægju, leik og vellíðan.  

Framtíðarsýn 

Álfhólsskóli verður meðal fremstu grunnskóla landsins. Álfhólsskóli tekur vel á móti öllum nemendum og einsetur sér að útskrifa fróðleiksfúsa, virka og 

ánægða þjóðfélagsþegna með trú á eigin hæfileika og getu. Samskipti heimila og skóla eru góð og einkennast af gagnkvæmri virðingu. Í Álfhólsskóla starfar 

samhentur hópur áhugasamra og hæfileikaríkra starfsmanna með fjölbreytta og faglega þekkingu.  

 Álfhólsskóli tryggir að öllum nemendum líði vel jafnt í leik og starfi. Þeir fái kennslu við hæfi hvers og eins og nái hámarksárangri miðað við færni og 

getu. Nemendur verði ábyrgir, sjálfstæðir í vinnubrögðum og öðlist jákvæða sjálfsmynd. 

 Álfhólsskóli leggur áherslu á gott samstarf foreldra, nemenda og starfsfólks. Skólinn veitir faglega þjónustu og er með virkt og vel skipulagt stoðkerfi. 

Foreldrar eru ávallt velkomnir í Álfhólsskóla til að kynna sér innra starf hans. Skólinn veitir góðar upplýsingar um starfið. 

 Álfhólsskóli veitir starfsmönnum sínum góða starfsaðstöðu, gott vinnuumhverfi og hvatningu í starfi. Skólinn tryggir starfsmönnum sínum tækifæri til 

starfsþróunar og endurmenntunar. Álfhólsskóli er vinnustaður þar sem ríkir góður starfsandi, byggður á mikilli samvinnu og upplýsingamiðlun 

starfsfólks.  

 Álfhólsskóli leggur áherslu á gott samstarf við skóla, félög og stofnanir. Skólinn er umhverfisvænn skóli sem starfar í anda grænfánans og sjálfbærrar 

þróunar. Álfhólsskóli er fyrirmynd annarra skóla í Kópavogi varðandi vistvæna starfshætti og umhverfisvernd.  

Skipulag náms 
Skólinn fer eftir stefnu Kópavogsbæjar í málefnum grunnskóla. Samkvæmt grunnskólalögum ber skólanum að stuðla að alhliða þroska allra nemenda, skapa 

þeim öryggi og hvetjandi námsumhverfi. Í Álfhólsskóla er skólabragur sem einkennist af ánægju, leik og vellíðan. 

Í Álfhólsskóla er skapandi starf með fjölbreyttum kennsluháttum og nám við hæfi hvers og eins óháð menningarlegum bakgrunni. Skólanámskrá skólans 

samanstendur af fjölmörgum þáttum sem lýsa skólastarfinu. Þrjár meginstoðir skólanámskrár eru árleg starfsáætlun, almennur hluti og námsgreinahluti. 

Skólanámskráin er birt á vef skólans. Í Mentor eru skráðar ítarlegar kennsluáætlanir einstakra námsgreina, hæfniviðmið, námslotur, námsmat og annað sem 

viðkemur námi og námsframvindu nemandans. 
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Skólinn leggur áherslu á að nemendur séu sjálfstæðir, sýni frumkvæði, ábyrgð og setji sér raunhæf markmið. Almennt eru nemendur skráðir í bekkjardeidir 

innan árgangs. Það er hins vegar stefna skólans að draga úr vægi bekkja og leggja áherslu á árganginn sem heild og hópaskiptingu innan árgangs og millli 

árganga. Nemendur í 1., 2., 5. og 7.bekk er kennt sem heilum árgöngum með áherslu á teymiskennslu. Kennarar  skipta nemendum í vinnuhópa eftir því sem 

við á hverju sinni og nýta stuðning frá sérkennslu og alþjóðanámsveri. Nemendum innan árgangs er þó skipt í ákveðna umsjónarhópa þar sem hver nemandi 

á sinn fasta umsjónarkennara þó ekki sé lögð áhersla á umsjónarhópinn sem einn bekk. Haustið 2016 var byrjað á slíku skipulagi og er markmiðið að þetta 

fyrirkomulag fylgi viðkomandi nemendahópum eftir því sem þeir eldast. Eins er markmiðið að koma á teymiskennslu í fleiri árgöngum auka almennt 

teymisvinnu innan hvers árgangs. 

Alþjóðanámsver, atferlisver og sérdeild einhverfra starfa við skólann, auk þess er sérkennsla í námsverum. Bekkjardeildirnar eru því sjaldan óskiptar því að 

nemendur eru teknir út í færnimiðað nám, nám í alþjóðanámsveri, atferlisver, sérdeild einhverfra eða annað sérnám, allt eftir því hvar styrkleikar 

nemandans liggja. Allir tímar í íslensku og stærðfræði eru skipulagðir á sama tíma í öllum árgöngum. Nemendum er skipt upp í hópa eftir færni og virkni 

þannig að nemendur fái nám við hæfi. Leitast er við að hafa þá hópa sem eru hægfara í námi fámennari en fleiri í þeim hópum sem hraðar fara. Að auki eru 

einstaka nemendur sem fá sértæka aðstoð í námsveri skólans. Mikilvægt er að nemendur með slíkar sérþarfir fái stuðning í fámennum hópum á meðan þeir 

eru að fóta sig í tilverunni. Reynt er síðan að tengja nemendur þessara deilda sem mest daglegu námi bekkjardeilda / hópa. Þar að auki er hópaskipt í 

hringekjum verklegra greina, teymiskennslu og í valgreinum.  

Áhersla er lögð á list- og verkgreinar í skólanum. Í 1. – 10. bekk eru list- og verkgreinar kenndar sem hringekja þar sem unnið er með textílmennt, heimilisfræði, 
hönnun og smíði, myndmennt, tónmennt og leiklist í nokkrar vikur í senn.  

Skólinn leggur áherslu  á að þróa fjölbreytta kennsluhætti og námsmat samhliða innleiðingu spjaldtölva í skólastarfinu, , styrkja lærdómssamfélags skólans, 

þróa og taka í gagnið nýja skólamenningaráætlun og halda áfram að leitast eftir því að koma til móts við þarfir hvers og eins með verkefnum á borð við 

Vinnum saman. Þessu er nánar lýst í kaflanum Skólaþróun og umbótastarf. 

Álfhólsskóli í samvinnu við Menntaskólann í Kópavogi býður nemendum sem sýna góðan námsárangur í ensku og stærðfræði kost á að flýta námi sínu í þessum 
greinum. Nemendur sem hafa sérstaka hæfni í tiltekinni námsgrein , t.d. í tungumáli eftir búsetu erlendis, geta stundað nám í viðkomandi námsgrein í 
framhaldsskóla samhliða námi í Álfhólsskóla. Að öllu jöfnu þurfa þá viðkomandi nemendur að taka sérstakt stöðupróf áður en slík heimild er veitt.  Námfúsum 
nemendum gefst einnig kostur á að flýta sér í námi og stytta nám sitt í grunnskóla um eitt ár. Umsókn um að stytta námið skal í síðasta lagi berast skólastjóra 
fyrir lok 8. bekkjar. Skólastjóri leitar umsagnar fagaðla innan skólans áður en slík umsókn er afgreidd. 
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Heimanám  

Viðmið um heimanám á yngsta stigi: 

Allir nemendur lesi heima upphátt og í hljóði fimm sinnum í viku. Skrifa sóknarskrift og vinni að sögugerð aðra hverja viku. 4. bekkur gæti að auki unnið eitt 

til tvö verkefni á viku, þó þarf að gæta að heimavinna taki ekki meira en u.þ.b. 30 mínútur. Annað viðfangsefnið gæti verið að ljúka einhverju sem ekki tókst 

að ljúka í skólanum. 

Viðmið um heimanám á miðstigi: 

Allir nemendur lesi heima upphátt og í hljóði fimm sinnum í viku. Fjóra daga vikunnar má að hámarki setja fyrir tvö verkefni auk heimalesturs. Annað 

viðfangsefnið gæti verið að ljúka einhverju sem ekki tókst að ljúka í skólanum en hitt verkefnið nýtt.  

Viðmið um heimanám á elsta stigi: 

Nemendur lesi heima u.þ.b. 15 mínútur á dag. Önnur verkefnavinna að hámarki 40 mínútur á dag. Stefnt skal að því að heimanám taki ekki meira en 

klukkustund á dag, virka daga. 

Kennarar aðgæti á Mentor hvað þegar er búið að setja fyrir hjá nemendum áður en heimavinna er skráð í kerfið. Tilmæli til kennara að setja ekki heimanám 

fyrir frídaga. Í því sambandi skal þó áréttað að miðað er við samsvarandi heimanám fyrir mánudaga eins og aðra virka daga. Nemandi hefur þá val um hvort 

hann lýkur því heimanámi á föstudegi eða um helgi. 

Tilmæli til kennara að próf séu ekki sett á daginn eftir vetrarfrí og lögbundna frídaga s.s. sumardaginn fyrsta, 1. maí og uppstigningardag.  

Námsmat og vitnisburðarkerfi 
Í lögum um grunnskóla segir um námsmat: Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur þess er að fylgjast með því 

hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri 

aðstoð að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett í aðalnámskrá grunnskóla (Lög um grunnskóla, 27. gr., 2008). 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir um námsmat: Mat á hæfni og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. 

Megintilgangur námsmats er að leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er fylgst með því hvernig 

nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hverjir þurfa á 

sérstakri aðstoð að halda. 
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Námsmat á einnig að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, 

vinnubrögð og framfarir, sem m.a. má hafa að leiðarljósi við frekari skipulagningu náms (aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Námsmat í Álfhólsskóla 

Námsmat í Álfhólsskóla 

Í Álfhólsskóla er leitast við að námsmatið sé leiðbeinandi fyrir nemandann og að hann geti sýnt hæfni sýna með fjölbreyttum hætti. Vitnisburður nemenda 
skal því bæði endurspegla útkomu á lokaprófum sem og þá vinnu sem nemandinn innir af hendi jafnt og þétt yfir skólaárið. Megintilgangur námsmats er að 
leiðbeina nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Námsmat á að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum 
og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, hæfni þeirra, vinnubrögð og framfarir. 

Í Álfhólsskóla er skólaárinu skipt upp í tvær annir. Fyrri önnin er frá skólabyrjun í ágúst og fram í janúar. Seinni önnin er frá janúar og til skólaloka í júní. 
Námsmatið byggist á fjölbreyttum aðferðum, leiðsagnarmati, sjálfsmati nemenda, frammistöðumati, jafningjamati, matssamtölum, stundum 
safnmöppumati (portfolio) og hefðbundnum prófum svo eitthvað sé nefnt. Lögð er áhersla á sívirkt mat, þ.e. að stöðugt fari fram mat og endurgjöf til 
nemenda sem ætlað er að auðvelda þeim, foreldrum þeirra og kennurum að skipuleggja áframhaldandi nám hvers nemanda. Áherslur í námsmati geta verið 
mismunandi milli aldursstiga og einnig milli námsgreina. 

Námsmat skólans nær til eftirfarandi þátta:  

● Hvernig nemandanum hefur gengið að öðlast þá þekkingu, kunnáttu, skilning, leikni, viðhorf, vinnubrögð og tjáningarmáta sem að var stefnt.  

● Áhuga nemandans á náminu og líðan.  

● Möguleika nemandans til að þroska hæfileika sína og öðlast meira sjálfstæði í starfi.  

● Virkni nemandans, vilja hans og hæfni til að vinna með öðrum að lausn viðfangsefna.  

Þess er enginn kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu með prófum og öðrum formlegum aðferðum. Mörg markmið eru þess eðlis að einungis 
huglægu mati verður við komið. Niðurstöður námsmats byggjast jöfnum höndum á huglægu mati kennara og á formlegum aðferðum, svo sem prófum og 
könnunum. Hafa verður hugfast að sum markmið eru þess eðlis að ekki kemur fram fyrr en seinna í lífinu hvort þeim varð náð eða ekki. Þau verða því ekki 
metin með venjulegu námsmati.  

Tilhögun námsmats þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við áherslur í skólastarfi og höfða til sem flestra námsþátta. Þannig skal meta: 
- munnleg verkefni 
- verkleg- og skrifleg verkefni 
- myndræn verkefni 
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- stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir 
- einstaklingsverkefni 
- ferilmöppur 
- hópverkefni 
- verkefni sem unnin eru á afmörkuðum tíma og óafmörkuðum  
- próf af ýmsu tagi 

Hæfnimiðað námsmat 
Hæfniviðmið aðalnámskrár í hverri grein fyrir sig eru sá grundvöllur sem kennsluhættir og námsmat byggjast á. Í Álfhólsskóla er lögð áhersla á þróa 
hæfnimiðaða kennsluhætti með skýrum áherslum. Með hæfnimiðuðu námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár sem og skólanámskrár. Eins og í öðrum grunnskólum landsins er hæfnimiðað námsmat í Álfhólsskóla enn í þróun og felur í sér mikla hugarfars 
breytingu um nám og kennslu almennt. Slíkar breytingar taka tíma og er Álfhólsskóli kominn vel á veg. 

Niðurstöður námsmats birtist nemendum í gegnum hæfniviðmið og matsviðmið í Mentor. Þar geta foreldrar og nemendur nálgast hæfnikort nemenda og 
séð yfirlit yfir hvar nemandinn er staddur í hverri grein, hvaða viðmiðum hann hefur náð og hvar hann þarfnast frekari þjálfunar ef það á við. Þess ber 
jafnframt að geta að hæfnikort nemenda í einstaka námsgreinum eru að byggjast upp á hverju stigi fyrir sig þannig að hæfnikortin eiga að vera fullútfyllt við 
lok 4.bekkjar, lok 7.bekkjar og lok 10.bekkjar. Það mun því taka a.m.k. þrjú ár að fá þetta í fulla virkni. Í vetur er annað árið sem skólinn vinnur í þessu nýja 
kerfi sem aftur þýðir að það er eðlilegt að á hæfnikorti nemanda t.d. í 7. bekk séu mörg hæfniviðmið sem ekkert er merkt við. Þeir þættir eru þá e.t.v. í 
endurskoðun eða voru á dagskrá í 5. eða 6. bekk. 

Hæfniviðmið eru metin út frá fjórum til fimm táknum eftir því sem við á: frammúrskarandi, hæfni náð, á góðri leið, þarfnast frekari þjálfunar og hæfni ekki 
náð. Hæfnieinkunn eða hæfni út frá námsviði er svo samantekt á hæfni nemandans í viðkomandi grein dregin saman í eina einkunn/bókstaf, þ.e. 
lokaeinkunn. Í 1.-4.bekk er lokamat gefið með hæfnitákni og umsögn. Í 5.-9.bekk er lokaeinkunn gefin í: A, B+, B, C+, C og D. ( Á miðstigi geta kennarar þó 
sleppt því að gefa einkunnina D og annað hvort einungis gefið umsögn eða gefið C með skýringum). Í 10.bekk er lokaeinkunn í A, B+, B, C+,C, D. 

Í stuttu máli þýða bókstafirnir eftirfarandi: 

D: Hæfni er ekki náð. Nemandinn hefur ekki náð neinum tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við jafningja og eign 
forsendur. 

C: Þarfnast þjálfunar. Nemandinn hefur náð tökum á hluta af þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við jafningja og eigin 
forsendur en þarfnast þjálfunar á ákveðnum sviðum. 
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C+: Á góðri leið. Nemandinn er á góðri leið með að ná tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við jafningja og eigin 
forsendur. Vantar herslumuninn upp á að hæfni sé náð. 

B: Hæfni náð. Nemandinn hefur náð tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við jafningja og eigin forsendur. 

B+: Mjög góð hæfni. Nemandinn hefur náð mjög góðum tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við jafningja og 
eigin forsendur auk þess sem hann hefur sýnt fram á frammúrskarandi hæfni á einhverjum sviðum. 

A: Frammúrskarandi hæfni. Nemandinn hefur náð frammúrskarandi tökum á þeirri hæfni sem ætlast er til að hann búi yfir í lok annar miðað við 
jafningja og eign forsendur. 

Á samráðsdegi í byrjun febrúar gefst kostur á að fara yfir niðurstöðu námsmats eftir haustönnina og leggja áherslur fyrir vorönnina. Námsmat haustannar er 
ekki prentað út heldur felst í því að skoða hver staða nemandans er með tilliti til þeirra hæfniviðmiða sem hann hefur unnið að. Endalegt mat á námsstöðu 
nemandans eftir veturinn, hvaða hæfniviðmiðum hefur verið náð að hluta eða fullu og hverjum ekki. Námseinkunn nemandans miðast við stöðuna í lok 
vetrar (eða á þeim tímapunkti þegar heildarmat er tekið) en er ekki meðaltal úr öllu því sem nemandinn hefur unnið. Hér er spurningin hvað nemandi kann 
og getur við lok námslotu en ekki hvernig honum gekk að meðaltali.  

Í byrjun hvers skólaárs fundar hver deildarstjóri með sínum kennurum og fer yfir það hvernig námsmati skuli háttað á stiginu.  Skipulag námsmatsins skal 
birtast í skólanámskrá og koma fram í námslotum í Mentor. 

Samráðsdagar eru tvisvar á vetri, í október og febrúar. Á samráðsdögum koma saman nemendur, forráðamenn og kennarar, í formlegu samtali, þar sem 
farið er yfir líðan, markmið, væntingar, námsframvindu og námsárangur. Rík áhersla er á að nemendur mæti ásamt forráðamönnum í þessi samtöl. 

Fyrir samráðsdag í október er lagt fyrir frammistöðumat þar sem áherslan er á líðan nemenda og að þeir setji sér markmið fyrir veturinn. Matið fer fram 
rafrænt í Mentor. Niðurstaða er síðan til umræðu á samráðsdegi.  
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Grunnþættir menntunar í Álfhólsskóla 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jafnréttindi 

Lýðræði 
mannréttindi 

Heilbrigði og 
velferð 

Sjálfbærni 

Læsi  

Sköpun  

Leiðir til sköpunarstarfs 
Þátttaka í skapandi skólastarfi 
á hverjum degi, hátíð á Degi 
íslenskrar tungu 16. 
nóvember, jólaskemmtun, 
árshátíðir unglinga- mið- og 
yngsta stigs, kennsla í list- og 
verkgreinum, skólakór, 
samvinna við tónlistarskóla, 
samvinna við leikskólana, 
skapandi valfög á 
unglingastigi 

Leiðir til læsis 
Lestrarkennsluaðferðir: Byrjendalæsi, 
Orð af orði, PALS, yndislestur, 
bókasafn, aðgangur að tölvum, 
fjölbreyttir kennsluhættir, læsishópar, 
heimalestur, víxllestur, Stóra 
upplestrarkeppnin, Lesum meira – 
lestrarkeppni, Lesstundir nemenda 7. 
bekkjar í leikskóla, tónmenntakennsla, 
samverustundir, Dagur íslenskrar 
tungu, ýmis afmörkuð verkefni tengd 
læsi s.s. dagblöð í skólum og 
lestrarátök, leiklist – tjáning 

 

Leiðir til sjálfbærni 
Hinar ýmsu námsgreinar, 
umhverfisráð með 
þátttöku nemenda, 
starfsfólks og foreldra, 
útivistardagar, 
umhverfisdagar að vori 

 

Leiðir til heilbrigðis og 
velferðar 
Eineltisáætlun í 
skólanámskrá, 
forvarnaáætlun í 
skólanámskrá, 
rýmingaráætlun í öllum 
kennslustofum, Saman í sátt 
– jákvæður skólabragur, 
íþróttahús og sundlaug, 
mötuneyti skólans, 
skólahjúkrunarfræðingar, 
þroskaþjálfi, stoðkerfi skólans 
s.s. nemendaverndarráð og 
skólasálfræðingur, 
útivistardagar 
Heilsudagar 

Leiðir til jafnréttis 
Stefna og sýn skólans, ráð og 
nefndir innan skólans með 
þátttöku nemenda, 
samverustundir og bekkjarfundir, 
samstarf við tónlistarskóla og 
íþróttafélög, jafnréttishugsjónir í 
áætlunum skólans, 
námsáætlunum kennara og 
skólareglum, jafnréttisteymi 
starfrækt í skólanum 
 

Leiðir til 
lýðræðismenntunar  
Bekkjarfundir, nefndir og 
ráð, Saman í sátt, 
stefnumótunardagur, 
alþjóðadagur, skólaþing 
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Almennt um grunnþætti menntunar  

Skólanámsskrá skólans byggir á sex grunnþáttum menntunar sem eru leiðandi í skólastarfinu. Þeir eru sýnilegir í starfsháttum skólans, kennsluháttum, 
samskiptum og skólabrag. Skólinn stefnir ávallt að hámarksárangri og hefur grunnþættina að leiðarljósi í öllu starfi sínu. 
 
Grunnþættirnir eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.  
 
Grunnþáttunum er ætlað að leggja grunn að almennri menntun nemenda og stuðla að heildstæðri samfellu í námi þeirra. Hlutverk grunnþáttanna er að gera 
nemendur læsa á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru, kenna þeim að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með 
öðrum. Þeim er einnig ætlað að byggja upp heildstæða og sjálfstæða einstaklinga með skýra framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif á samfélag sitt og 
taka virkan þátt í því. 

Læsi 

Læsi höfðar til þess að hver einstaklingur hafi hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt og samfélag á gagnrýninn hátt og taka þátt í að móta það. 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir heyra 

og lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. Hefðbundið læsi tengist kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur og 

skilið prentaðan texta. Læsi í víðum skilningi vísar hins vegar til þess að nemendur nái tökum á ýmsum táknkerfum og miðlum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011).  

 

Birting læsis í skólastarfinu 

 Unnið er eftir lestrarstefnu skólans.  

 Læsi í víðum skilningi felur í sér að vera læs á menningu sína, félagsleg samskipti og umhverfi. 

 Læsi gengur í gegnum allar námsgreinar allra árganga. Það tekur til kennslu og þjálfunar í lestri og lesskilningi, tjáningar og samskipta, ritunar, 

eflingar orðaforða, notkunar ýmissa miðla og stafrænnar tækni.  

 Áhersla er lögð á ígrundun, gagnrýna hugsun og miðlun efnis.  

 Í lestrarkennslu er áhersla lögð á: Lestur, skrift, orð, málnotkun, lesskilning, málsamfélag, bækur, blöð, ritföng, tölvur, umræður, orðanotkun, 

myndmál, stafrænt læsi, miðlamennt, miðlalæsi, ljósmyndir, prentað mál, tónlist og merkingarsköpun. Unnið er með sömu þætti á öllum stigum en 

með auknum kröfum þegar nemendur eldast en þá er lögð meiri áhersla á gagnrýna hugsun, ígrundun og miðlun efnis á fjölbreyttan hátt. 
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Leiðir til læsis 

 Lestrarkennsluaðferðir: Byrjendalæsi, Orð af orði, PALS, yndislestur.  

 Bókasafn. 

 Aðgangur að tölvum og snjalltækjum.  

 Fjölbreyttir kennsluhættir.  

 Læsishópar. 

 Nemendur í 1.-10. bekk lesa upphátt fimm daga vikunnar. 

 Stóra upplestrarkeppnin . 

 Lestrarátök. 

 Lesstundir nemenda 7. bekkjar í leikskóla.  

 Tónmenntakennsla. 

 Samverustundir.  

 Dagur íslenskrar tungu.  

 Ýmis afmörkuð verkefni tengd læsi s.s. dagblöð í skólum. 

 Leiklist – tjáning. 

 Allir nemendur lesi eitthvað á hverjum degi. 

Sjálfbærni 

Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun 

samfélags. Algengasti skilningur á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við 

tókum við því. Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem sérhver borgari er meðvitaður um náttúru, umhverfi, lýðræði, mannréttindi 

og réttlæti. Hluti af sjálfbærnimenntun felst í að börn og ungmenni takist í námi sínu á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni. Markmið menntunar er geta 

til aðgerða, sem er þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

 

Birtingarmynd sjálfbærnimenntunar 

 Stefnum að því að vera grænn skóli. 

 Unnið eftir heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. 
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 Lögð er áhersla á að nýta vel allan pappír. Sorp er flokkað og lögð er áhersla á umbúðalaust nesti. Lífrænn úrgangur er nýttur til moltugerðar.  

 Nemendur vinna verkefni sem tengjast sjálfbærni t.d. að vigta matarafganga, gera áætlun um hvernig megi minnka sorpið o.fl.  

 Í námsgreinum eins og náttúrufræði, samfélagsfræði og heimilisfræði fer fram fræðsla um ýmislegt tengt sjálfbærni.  

 Nemendur á yngsta stigi vinna  ýmis verkefni í tengslum við umhverfisvernd í gegnum námsefnið Ruslaskrímsið. 

 Á vorin setja nemendur í  5. bekk niður tré í Guðmundarlundi. 

 Við viljum að nemendur okkar séu meðvitaðir um gildin í samfélaginu og taki þátt í að skapa gott skólasamfélag. 

 Lögð er áhersla á að efla með nemendum siðferðislegt gildi, virðingu og gagnrýna hugsun. 

 Skólinn hefur aðgang að útivistarsvæði í Kópavogsdal sem er nágrennis skólans þar sem nemendur fara í vettvangsferðir og gera athuganir á lífríki. 

 Nemendur skammta sér sjálfir í mötuneyti skólans. Hvatt er til hófsemi með því að læra að skammta sér hæfilega og lágmarka þannig úrgang. 

 Valgreinar á unglingastigi. 

 

Leiðir til sjálfbærni 

 Hinar ýmsu námsgreinar.  

 Umhverfisráð með þátttöku nemenda, starfsfólks og foreldra. 

 Útivistardagar.  

 Umhverfisdagar að vori. 

Heilbrigði og velferð 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Í öllu skólastarfi þarf að huga að því að efla heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og 

vellíðan. Í skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum hliðum. Leggja þarf áherslu 

á: Jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, hvíld, andlega vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilning á eigin tilfinningum og annarra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

 

Birtingarmynd heilbrigðis og velferðar 

 Stefnum að því að vera heilsueflandi  grunnskóli. 

 Unnið eftir heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. 

 Markviss lífsleiknikennsla í 1.-10.bekk. 
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 Nemendur í 1. bekk fá mál- og hreyfiþjálfun í hverri viku.  

 Nemendur fá íþrótta- og sundkennslu allt skólaárið. 

 Að hausti og vori eru íþróttir kenndar utan dyra.  

 Heilsudagar með þemabundinni fræðslu eftir árgöngum. 

 Göngu og vettvangsferðir bekkja.  

 Frímínútur. 

 Þátttaka í verkefninu Göngum í skólann. 

 Þátttaka í Lífshlaupinu. 

 Lögð er áhersla á umbúðalaust nesti með því að bjóða upp á ávaxtaáskrift og nemendur nota sína eigin könnur undir mjólk og vatn.  

 Í mötuneyti er ávallt boðið upp á ferskt grænmeti og ávexti með hádegismatnum.  

 Hafragrautur er í boði á morgnana fyrir alla nemendur. 

 Regluleg úttekt er gerð á næringarinnihaldi matarins í mötuneytinu. 

 Nemendur frá fræðslu um hollustu og hreyfingu, kynheilbrigði og tannheilsu frá skólahjúkrunarfræðingi. 

 Kannanir um líðan eru lagðar reglulega fyrir nemendur.  

 Í lífsleiknitímum er unnið með eflingu jákvæðrar sjálfsmyndar og góðra samskipta. 

 Umfjöllun um kynheilbrigði, heilbrigð og óheilbrigð ástarsambönd í lífsleiknitímum á unglingastigi. 

 Við leggjum áherslu á hlýlegt og notalegt umhverfi sem veitir nemendum öryggi 

 Kvíðanámskeið í boði fyrir nemendur. 

 Skólamenningaráætlun Öll sem eitt 

 Vinabekkir. 

 Jafningjafræðsla fyrir miðstig á vegum nemendaráðs. 

Leiðir til heilbrigðis og velferðar 

 Forvarnaáætlun er í skólanámskrá. 

 Rýmingaráætlun er að finna í öllum kennslustofum.  

 Skólamenningaráætlun Öll sem eitt. 

 Íþróttahús og sundlaug. 
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 Mötuneyti skólans. 

 Skólahjúkrunarfræðingar. 

 Þroskaþjálfi. 

 Stoðkerfi skólans s.s. nemendaverndarráð og skólasálfræðingur. 

 Útivistardagar. 

 Heilsudagar. 

 Vinabekkir. 

 Umsjónartímar og bekkjarfundir.  

 Kynfræðsla. 

 Tengslakannanir. 

Lýðræði og mannréttindi 

Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í mótun samfélagsins. Fólk á að búa við mannréttindi í lýðræðisþjóðfélagi. 

Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni. Viðhorf, gildismat og siðferði eru lykilþættir í lýðræðismenntun og að efla með ungmennum gagnrýna 

hugsun. Umhyggja fyrir fólki, dýrum og umhverfi er einnig hluti lýðræðismenntunar. Áhersla er á samstarf út fyrir veggi skólans við grenndarsamfélagið. 

 

Birtingarmynd lýðræðismenntunar  

 Hluti lýðræðismenntunar er m.a. að kynna börnum grundvallaréttindi sín t.d. með kynningu á Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

 Nemendur koma sér saman um bekkjarreglur. 

 Unnið eftir heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. 

 Leitað er til nemenda eftir hugmyndum að verkefnum og viðfangsefnum sem nemendur fást við á óhefðbundnum dögum, t.d. á vordögum, 

þemadögum, heilsudögum o.fl. 

 Þau störf sem vinna þarf í bekkjum skiptast nemendur á að inna af hendi. 

 Lýðræðisleg vinnubrögð eru viðhöfð í skólastarfi t.d. við stefnumótun skólans. 

 Bekkjafundir eru reglulega og þar gefst tími til að ræða mál sem snerta skólann okkar. 

 Stefnumótunardagur þar sem nemendur, foreldrar og starfsmenn móta saman skólastefnu  sem er í skólanum. 
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 Nemendum gefst kostur á því að taka þátt í lýðræðislegum starfsháttum með því að sitja í nefndum og ráðum t.d. nemendastjórn, ÖSE ráði, mati á 

skólastarfi og skólaráði. Þar eru teknar ákvarðanir um málefni varðandi skólastarfið.  

o Umhverfisráð tekur þátt í mótun umhverfisstefnu.  

o Nemendaráð kemur að mótun félagsstarfs á unglingastigi. 

o Skólaráð tekur afstöðu til breytinga á málefnum tengdum skólastarfi. Tveir af nemendum skólans sitja í því ráði ásamt fulltrúum starfsfólks, 

foreldra, grenndarsamfélags og stjórnenda. 

 Í lýðræðismenntun felst að hafa eitthvert val. Nemendur yngri bekkja velja á milli verkefna eða innan verkefna. Á miðstigi og unglingastigi velja 

nemendur áhugasviðsverkefni og velja viðfangsefni innan námsfaga. Valgreinar eru í 8. - 10. bekk og einnig eiga nemendur þessara bekkja kost á að 

fá íþrótta- og tónlistariðkun sína metna sem valgrein. 

 Með jákvæðum aga er eflt gagnrýna hugsun og umhyggju fyrir fólki, dýrum og umhverfi. 

 Nemendur á mið- og unglingastigi taka þátt í mati á skólastarfi með þátttöku í Skólapúlsinum. 

 Skólamenningarfundir þar sem nemendur setjast á rökstóla og ræða málefni sem þá varða. 

Leiðir til lýðræðismenntunar  

 Bekkjarfundir. 

 Nefndir og ráð. 

 Öll sem eitt. 

 Stefnumótunardagur. 

 Alþjóðadagur. 

 Skólamenningarfundir. 

Jafnrétti  

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta t.d. 

aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarháttar, lífsskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumáls, ætternis og þjóðernis. Nemendur skulu 

hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem lögð er áhersla á að búa öll kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu. Leggja skal áherslu á rétt allra til náms og skóla 

án aðgreiningar. 
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Birtingingarmynd jafnréttismenntunar  

 Skólinn hefur skýra skólastefnu sem byggir á virðingu fyrir öllum, ábyrgri hegðun, umhyggju og vingjarnleika í samskiptum.  

 Unnið eftir heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. 

 Skilningur er grundvallarviðhorf í skólasamfélaginu með það að leiðarljósi að allir hafi hið góða í sér og möguleikann til að verða betri manneskjur. 

 Kynjafræði og jafnréttisfræðsla eru hluti af lífsleiknikennslu. 

 Á samverustundum og á bekkjarfundum gefast tækifæri til að ræða ýmislegt tengt jafnrétti eins og fjölbreytileika mannkynsins, fordóma í 

samfélögum o.fl.  

 Nemendur fá fræðslu um kyn og kynhneigð eftir því sem aldur og þroski nemenda leyfir. 

 Ólík menning og misjafn bakgrunnur nemenda fái notið sín í skólanum á jafnréttisgrunni. 

 Trúarbragðakennsla fer fram í ákveðnum árgöngum. Einnig er fjallað um mismunandi menningu, þjóðerni og lífsskoðanir í samfélagsfræði.  

 Tekið er tillit til margbreytileikans í nemendahópnum. Nemendur í öllum árgöngum eiga þess kost að hittast oft t.d. í frímínútum og matarhléum. 

 Aldursblandað er í verkefnavinnu á þemadögum og í ákveðnum verkefnum og ráðum.  

 Skyldur og réttindi eru ekki þau sömu hjá öllum árgöngum og er það útskýrt fyrir nemendum. Eins er þeim gerð grein fyrir að aukin ábyrgð fylgir 

auknum réttindum. Nemendur á unglingastigi fá t.d. að vera inni í frímínútum og er treyst fyrir því að viðhafa góð samskipti sín á milli og sýna góða 

umgengni.  

 Innan skóladags gefst nemendum kostur á tónlistarnámi.  

 Nýtt eru þau tækifæri sem gefast til jafnréttisfræðslu í daglegu skólastarfi.  

 Ekkert í skólastarfinu er heftandi fyrir kynin og allir hafa jafnan rétt.  

 Með fjölbreyttum kennsluaðferðum, námsmati, námsumhverfi og stuðningsúrræðum er komið til móts við mismunandi þarfir nemenda. 

 

 Leiðir til jafnréttis 

 Stefna og sýn skólans. 

 Ráð og nefndir innan skólans með þátttöku nemenda. 

 Samverustundir og bekkjarfundir. 

 Samstarf við tónlistarskóla og íþróttafélög. 

 Jafnréttishugsjónir í áætlunum skólans, námsáætlunum kennara og skólareglum. 

 Jafnréttisteymi starfrækt í skólanum. 
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 Jafnréttis- og mannréttindastefna skólans. 

Sköpun  

Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika. Sköpun er að uppgötva, njóta, virkja ímyndunaraflið og leika sér með 

möguleika. Þótt sköpun sé í almennum skilningi nátengd listum og listnámi er sköpun sem grunnþáttur ekki bundin við listgreinar. Sköpun sem grunnþáttur 

skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi (Aðalnámskrá, 2011).  

Birtingarmynd sköpunar  

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru hafðar að leiðarljósi og öll vinnubrögð einkennast af því.  

 List- og verkgreinar eru fastir liðir í skólastarfinu.  

 Skólastarf er brotið upp, þar sem nemendur vinna í aldursblönduðum hópum að ákveðnum verkefnum. Auk þess er reglulega farið í ýmsar náms- og 

skoðunarferðir.  

 Nemendur fá tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið með ýmsum hætti t.d. Öll sem eitt, nemendastjórn, skólaráði og á bekkjarfundum.  

 Nemendur eru hvattir áfram í þekkingarleit og sköpun t.d. í gegnum leiki, mismunandi hópastarf, tilraunir og rannsóknarvinnu. Þar gefst þeim 

tækifæri til að læra af upplifun og reynslu sinni.  

 Samverustundir í skólastarfinu. Þar gefst nemendum tækifæri til að sýna og segja frá verkum sínum og starfi sem verður öðrum nemendum og 

kennurum hvatning og innblástur. 

 Verk nemenda eru sýnileg á veggjum skólans og á vef.  

 Á vorin er 4. bekkur með vorsýningu og 5. bekkur með landnámsýningu. 

 Foreldrum er reglulega boðið í skólann til að skoða afrakstur ákveðinna verkefna sem bekkjardeildir hafa unnið að.  

 Fjölbreyttar valgreinar með áherslu á sköpun á unglingastigi.  

 Nærumhverfi skólans er nýtt á margvíslegan hátt.  

Leiðir til sköpunarstarfs  

 Þátttaka í skapandi skólastarfi á hverjum degi. 

 Hátíð á Degi íslenskrar tungu 16. nóvember. 

 Jólaskemmtun. 

 Árshátíðir unglinga-, mið- og yngsta stigs. 
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 Kennsla í list- og verkgreinum. 

 Skólakór og samvinna við tónlistarskóla. 

 Samvinna við leikskólana. 

 Skapandi valfög á unglingastigi. 

Lykilhæfni í námi í Álfhólsskóla 
Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Lykilhæfni tengist öllum námssviðum. Hún snýr að 

hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. Menntagildi 

lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til að nýta 

sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni í öllu námi frá upphafi 

skólagöngu er lagður grunnur að alhliða þroska nemenda. Hæfni til tjáningar, gagnrýninnar hugsunar, hæfni til samstarfs við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar 

og sjálfstæðis, frumkvæðis og skapandi hugsunar eru meðal þeirra þátta sem leggja grunn að heildstæðri almennri menntun alla ævi. 

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

• Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja 

mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

• Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og 

beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

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

• Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

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

 

Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni frá upphafi skólagöngu er dregið fram mikilvægi þess að grunnskólinn skapi vettvang til að efla með 

nemendum hæfni sem býr þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og endurspeglast víða í hæfni og matsviðmiðum námssviða. Gert er því ráð fyrir að unnið sé með 

lykilhæfni sérstaklega og á öllum námssviðum og lagt mat á hana í öllum árgöngum. Þar sem vandasamt getur verið að meta suma þætti hennar, svo sem 
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siðgæði og siðferðisleg viðhorf, jafnrétti, lýðræði, mannréttindi og borgaravitund getur hentað að tengja mat á lykilhæfni við námsmat einstakra námsgreina 

og námssviða. Hafa verður í huga að sum markmið eru þess eðlis að ekki kemur fram fyrr en síðar á lífsleiðinni hvort þeim var náð eða ekki. Ekki er gert ráð 

fyrir að einkunn í lykilhæfni sé birt á vitnisburðarskírteini nemenda við 

lok grunnskóla. 

 

Álfhólsskóli hefur útfært lykilhæfniviðmið fyrir alla árganga skólans. Hér er birt samantekt á þeim viðmiðum en nánari útfærsla skólans hvernig unnið er með 

þessi lykilhæfniviðmið er birt í námslotum á Mentor. 

 

1. – 4. bekkur: Lykilhæfniviðmið fyrir Álfhólsskóla 
Lykilþáttur 1. bekkur 2. bekkur 3. bekkur 4. bekkur AÐALNÁMSKRÁ 

TJÁNING OG 

MIÐLUN 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 kynnt sig, tjáð líðan sína og 
langanir á einfaldan hátt 

 hlustað á skoðanir annarra 

 tekið þátt í samræðum og tekið 
tillit til annarra 

 tjáð sig með sínum orðum á 
eigin forsendum  

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tjáð sig skriflega og lesið upphátt í hóp 

 hlustað á tjáningu annarra af virðingu 

 lagt sitt af mörkum í samræðum og sýnt 
umburðarlyndi og tillitsemi 

 tjáð eigin skoðanir 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tjáð hugsanir og skoðanir sínar 

 hlustað á tjáningu annarra af 
virðingu 

 tekið þátt í samræðum um 
margvísleg viðfangsefni 

 tjáð sig á skýran hátt, staðið með 
sjálfum sér og öðrum 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tjáð hugsanir, skoðanir og tilfinningar sínar og 
kann að nota fjölbreyttar aðferðir til þess 

 lagað tjáningu sína að viðmælendum og notað 
viðeigandi orðaforða eftir aðstæðum 

 hlustað eftir upplýsingum og rökum í 
samræðum 

 hlustað á tjáningu annarra af virðingu 

 tekið tillit til skoðana annarra  
og tekið þátt í umræðum  

SKAPANDI 

OG 

GAGNRÝNIN 

HUGSUN 

 

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tekið leiðsögn við úrlausn 
verkefna 

 hlustað án þess að grípa 
frammí fyrir öðrum 

 upplifað sjálfan sig sem 
einstakling með tilfinningar og 
skoðanir 

 metið sín verk á eigin 
forsendum og vandað sig við 
þau 

 gert sér grein fyrir að fólk 
hefur ólíkar skoðanir 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 lesið fyrirmæli og leyst einföld verkefni 

 verið meðvitaður um markmið verkefna 

 gert sér grein fyrir að verkefni þeirra eru 
metin 

 áttað sig á því að fólk hefur ólíkar skoðanir 

 gert sér grein fyrir að úrvinnsla verkefna 
getur fjölbreytt og ekki alltaf eitt rétt svar 

 áttað sig á því að það er í lagi að gera 
mistök 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tekið ábendingum varðandi 
úrlausn verkefna og farið eftir 
þeim 

• tekið þátt í umræðum þar sem  
ólíkar skoðanir koma fram 

• nýtt sér mistök til að læra af 
þeim 

• borið virðingu fyrir skoðunum 
annarra 

• rætt ólíkar aðferðir við úrlausnir 
verkefna með aðstoð kennara 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 skipulagt efnistök og aðferðir við úrlausnir 
verkefna 

 skilgreint viðmið um árangur með leiðsögn 

 nýtt sér mistök til að læra af þeim á skapandi 
og uppbyggjandi hátt 

 greint á milli staðreynda og skoðanna 

 endurskoðað úrlausnir viðfangsefna út frá 
mismunandi sjónarhornum á skapandi hátt 

 tekið tillit til þess að fólk hefur ólíkar skoðanir 
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SJÁLFSTÆÐI 

OG 

SAMVINNA 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 farið eftir einföldum 

munnlegum og/eða 

myndrænum fyrirmælum 

 þekkt nokkra styrkleika hjá 

sjálfum sér 

 unnið í litlum hópi undir stjórn 

kennara 

 áttað sig á leikreglum 

skólasamfélagsins 

 hlustað á leiðsögn kennara 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 unnið eftir einföldum fyrirmælum og sýnt 
ákveðið sjálfstæði 

 þekkt nokkra styrkleika hjá sjálfum sér 

 áttað sig á styrkleikum annarra 

 unnið í hóp af mismunandi stærð undir 
stjórn kennara 

 þekkt leikreglur skólasamfélagsins og farið 
að mestu eftir þeim 

 nýtt sér leiðsögn kennara 
 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• farið eftir fyrirmælum og sýnt 
sjálfstæði og nokkra ábyrgð á 
eigin verkefnum í samræmi við 
getu  

• áttað sig á styrkleikum sínum 
• unnið i hóp að skipulögðum 

verkefnum undir stjórn kennara 
• borið virðingu fyrir styrkleikum 

annarra 
• þekkt leikreglur 

skólasamfélagsins og tileinkað 
sér þær 

• nýtt sér leiðsögn kennara á 
uppbyggilegan hátt 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• farið eftir fyrirmælum, unnið sjálfstætt og 
borið ábyrgð á eigin verkefnum og 
vinnubrögðum í samræmi við getu 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og nýtt 
sér þá 

• borið virðingu fyrir styrkleikum annarra 
• unnið með öðrum að skipulögðum verkefnum 

sem tengjast námi og tekið þátt í félagstarfi 
skólans 

• tekið jákvæðan þátt í leik og starfi í 
skólasamfélagi sínu 

• tekið leiðsögn á jákvæðan og uppbyggilegan 
hátt 

• gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi 

NÝTING 

MIÐLA OG 

UPPLÝSING

A 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 kynnst leiðum til að finna 
ákveðnar upplýsingar í bókum 
og öðrum tiltækum miðlum  

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• notfært sér þær leiðir sem eru í boði til að 
afla sér upplýsinga 

• notað tölvur og aðra miðla til 
verkefnagerðar t.d. skrifað stuttan texta 
og myndskreytt 

• áttað sig á hættum á Veraldarvefsins 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 aflað sér upplýsinga frá 
mismunandi miðlum eftir 
fyrirmælum kennara og nýtt sér 
þær til verkefnavinnu 

 nýtt sér miðla við ýmiskonar 
verkefni, t.d. ritun og 
myndskreyting 

 verið upplýstur um ábyrga 
netnotkun  

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 aflað sér upplýsinga frá mismunandi miðlum 
og nýtt sér þær til verkefnavinnu 

 notað miðla nokkuð sjálfstætt við nýsköpun, 
hugmyndavinnu og kynningu efnis  

 tileinkað sér og sýnt ábyrga netnotkun 

ÁBYRGÐ OG 

MAT Á EIGIN 

NÁMI 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 sett sér raunhæf markmið 
með aðstoð foreldra og 
kennara 

 borið ábyrgð á að skila eigin 
heimanámi til kennara 

 Fylgt einfaldri námsáætlun 

 Lagt mat á frammistöðu sína 
með aðstoð  

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum í 
námi og hvar hann getur bætt hæfni sína  

 með auknu sjálfstæði sett sér raunhæf 
markmið með aðstoð foreldra og kennara  

 lagt mat á frammistöðu sína með aðstoð 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 gert sér grein fyrir eigin 
styrkleikum í námi og hvar hann 
getur bætt hæfni sína.  

 með auknu sjálfstæði sett sér 
raunhæf markmið í samvinnu 
við kennara 

 tekið þátt í að skipuleggja eigið 
nám og í samvinnu við aðra 

 lagt mat á frammistöðu sína 
með aðstoð 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 
veikleikum í námi  

 sett sér markmið í námi með aðstoð og skilur 
tilgang þess 

 tekið þátt í að skipuleggja eigið nám út 
hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

 geti lagt raunhæft mat á frammistöðu sína 
miðað við eigin getu með aðstoð 

 

 



ÁLFHÓLSSKÓLI  

  
 

  

SKÓLANÁMSKRÁ ALMENNUR HLUTI BLS. 28 

 

5. -7. bekkur: Lykilhæfniviðmið fyrir Álfhólsskóla 

 
Lykilþáttur 5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur AÐALNÁMSKRÁ 

TJÁNING OG 

MIÐLUN 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tjáð hugsanir sínar og tilfinningar á 
skipulegan hátt með ýmsum miðlum 

 hlustað eftir upplýsingum og rökum í 
samræðum og nýtt sér til 
áframhaldandi vinnu 

 lagað tjáningu sína að viðmælendum, 
t.d. ungu barni, samnemendum og  
fullorðnu fólki 

 gert grein fyrir hugsunum sínum, 
skoðunum, tilfinningum og þekkingu á 
þann hátt sem við á hverju sinni 
 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

•  tjáð hugsanir, tilfinningar og skoðanir á viðeigandi 
hátt með ýmsum miðlum, hvort sem er munnlega, 
skriflegaeða á annan hátt eins og t.d. í gegnum 
líkamstjáningu, myndlist, tónlist, leiklist eða öðrum 
miðlum 

• notað virka hlustun í samræðum og tekið tillit til 
ólíkra sjónarmiða. 

• tjáð skoðanir sínar á háttvísan og kurteisan máta 
með framsetningu sem á við hverju sinni, í 
samræðum og/eða  flutningi fyrir hópa 

• miðlað af þekkingu sinni og leikni sem við á hverju 
sinni. 

 Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir á skipulegan hátt 
með ýmsum miðlum 

• hlustað eftir rökum og upplýsingum í samræðum og byggt 
upp röksemdafærslu í máli sínu og tekið tillit til ólíkra 
sjónarmiða 

• tekið mið af og lagað framsetningu sína að kröfum eða 
þörfum viðmælenda og notað viðeigandi hugtök og orðaforða 
sem tengjast umfjöllunarefni hverju sinni 

• gert vel grein fyrir og miðlað af þekkingu sinni og leikni, 
skoðunum, hugsunum og tilfinningum á þann hátt sem við á 
hverju sinni  

 

SKAPANDI 

OG 

GAGNRÝNIN 

HUGSUN 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 valið efnistök og aðferðir við úrlausn 
verkefna 

 sett sér viðmið og metið eigin árangur 

 gert sér grein fyrir að til eru margar 
leiðir og mismunandi niðurstöður við 
úrlausn verkefna og að læra má af 
mistökum og nýta á skapandi hátt til 
aukins þroska 

 greint milli staðreynda og skoðana 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• spurt spurninga og sett fram áætlun um efnistök og 
úrlausn verkefna  

• skilgreint viðmið um árangur og metið á raunhæfan 
hátt 

• farið eigin leiðir við úrlausnir verkefna 
• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður 

við lausn verkefna  
• áttað sig á mismunandi túlkunum og greint milli 

staðreynda og skoðana 
• lagt mat á árangur verkefnavinnu og tekið þátt í 

mótun og miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• spurt spurninga, sett fram áætlun um efnistök og úrlausn 
verkefna  

• skilgreint viðmið um árangur, lagt mat á hann og rökstutt 
• sýnt frumkvæði og skapandi hugsun við úrlausnir og skipulag 

verkefna 
• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður við lausn 

verkefna á skapandi hátt 
• áttað sig á mismunandi túlkunum og greint á milli staðreynda 

og skoðana með rökum 
• vegið og metið hvort aðferð við verkefnavinnu hafi borið 

árangur og tekið þátt í mótun og miðlun viðfangsefna á 
skapandi hátt 

SJÁLFSTÆÐI 

OG 

SAMVINNA 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 unnið eftir fyrirmælum og borið ábyrgð 
á eigin verkefnum og vinnubrögðum 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 
veikleikum og unnið með þá 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og 
skólastarfi og hagað námi sínu og störfum í 
samræmi við það  

 unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi 
sem tengist námi og félagsstarfi innan skóla 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• gert sér grein fyrir til hvers er ætlast í námi og skólastarfi og 
hagað námi sínu og störfum í samræmi við það 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og veikleikum með það 
að markmiði að efla og styrkja sjálfsmynd sína á 
uppbyggilegan hátt 
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 unnið með öðrum að verkefnum í námi 
og félagsstarfi innan skóla  

 tekið leiðsögn á jákvæðan hátt 

 gert sér grein fyrir eigin hlutverki í samstarfi 

 með þátttöku sinni í skólastarfinu haft áhrif á 
skólasamfélagið 

 nýtt sér uppbyggilega gagnrýni á jákvæðan hátt 
 

 

• unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í samstarfi sem 
tengist námi og félagsstarfi innan skóla  

• gert sér grein fyrir hlutverki sínu í samstarfi og tekið þátt í að 
útfæra leiðir að sameiginlegum markmiðum 

• sýnt umburðarlyndi og skilning á skoðunum, tilfinningum og  
framkomu annarra 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni á jákvæðan hátt 

NÝTING 

MIÐLA OG 

UPPLÝSINGA 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 nýtt sér ólíka miðla við upplýsingaleit 

 notað miðla með leiðsögn við 
nýsköpun, hugmyndavinnu og 
kynningu efnis 

 sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og 
verið meðvitaður um gildi ábyrgrar 
netnotkunar og miðlasiðferði 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki 
við öflun gagna og til stuðnings við nám  

• notað miðla nokkuð sjálfstætt við nýsköpun, 
hugmyndavinnu og kynningu efnis í náminu 

• sýnt ábyrgð í meðferð og dreifingu upplýsinga hvort 
sem er til persónulegra nota eða verkefnavinnu og 
nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• notað margvíslegar upplýsingaveitur og hjálpartæki við öflun 
gagna og til stuðnings við nám  

• notað ýmsa miðla sjálfstætt við nýsköpun, þróun og 
framsetningu upplýsinga og hugmynda 

• sýnt ábyrgð í meðferð og dreifingu upplýsinga í rafrænu formi 
hvort sem er til persónulegra nota eða í verkefnavinnu 

• nýtt rafrænar leiðir og samskiptamiðla af ábyrgð 
 

ÁBYRGÐ OG 

MAT Á EIGIN 

NÁMI 

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 
hvar hann getur gert betur í námi 

 sett sér markmið í námi með aðstoð 
kennara út frá hæfniviðmiðum 
aðalnámskrár 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og 
hvernig hann getur nýtt sér það í námi  

• sett sér markmið í námi og unnið eftir þeim 
• tekið þátt í að skipuleggja eigið nám með 

hliðsjón af hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• gert sér grein fyrir styrkleikum sínum og veikleikum og 
hvernig hann getur nýtt sér sínar sterku hliðar í námi 

• sett sér markmið í námi og  unnið eftir þeim 
• skipulagt eigið nám með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár 
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8. -10. bekkur: Lykilhæfniviðmið fyrir Álfhólsskóla 
Lykilþáttur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur AÐALNÁMSKRÁ 

TJÁNING OG 

MIÐLUN 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tjáð sig fyrir framan hóp í töluðu máli og 
rökstutt mál sitt 

• tjáð sig á skapandi hátt t.d. í myndlist, 
ritlist og nýtt fjölbreyttar aðferðir við að 
miðla þekkingu sinni og leikni 

• tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og 
skoðana annarra 

• á jákvæðan hátt beitt virkri hlustun í 
námi sínu og samskiptum 

• rætt á viðeigandi og skýran hátt um 
málefni þannig að athygli viðmælenda 
sé vakin 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á 
skipulegan og viðeigandi hátt, 
nýtt sér upplýsingar og miðlað þeim áfram  

• geta rökstutt mál sitt, hlustað á rök og tekið tillit til 
ólíkra sjónarmiða 

• geta tjáð sig og kynnt verkefni sín á skýran og 
skilmerkilegan hátt  

• notað orðaforða og viðeigandi hugtök á fjölbreyttan 
hátt 

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

 tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og tilfinningar á skipulegan, 
skýran og viðeigandi hátt 

 virt skoðanir og tilfinningar annarra 

 brugðist með rökum við upplýsingum og hygmyndum sem eru á 
margvíslegu formi, tekið þátt í rökræðum um viðfangsefni og 
rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða 

 rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni 

 notað fjölbreyttan orðaforða og nýtt sér blæbrigði málsins til að 
tjá sig í ræðu og riti 

 nýtt fjölbreyttar aðferðir við að miðla þekkingu sinni og leikni 

SKAPANDI 

OG 

GAGNRÝNIN 

HUGSUN 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• skipulagt eigið verklag og vinnu 
• sett sér raunhæf markmið um árangur 

og leiðir að þeim 
• geta metið og endurskoðað markmið sín 

með tilliti til árangurs. 
• lært af mistökum sínum og annarra 
• beitt gagnrýninni hugsun við mótun og 

miðlun viðfangsefna á skapandi hátt 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• spurt spurninga sem hvetja til upplýsingaöflunar og 
skipulagt eigið nám  

• metið og rökstutt  eigin vinnu 
• lært af mistökum og nýtt sér óvæntar niðurstöður 

við lausn verkefna  
• nýtt sér gögn og upplýsingar sér í hag og dregið 

ályktanir af þeim 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• búið til rannsóknarspurningu, gert áætlun um efnistök og 
endurskoðað ferli við efnistök og úrvinnslu verkefna 

• skilgreint og rökstutt viðmið um árangur 
• verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður og 

séð í þeim nýja möguleika 
• tekið upplýsta afstöðu til gagna, dregið ályktanir og skapað eigin 

merkingu 
• beitt gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna og 

séð hluti út frá ólíkum sjónarhornum 
• óhræddur farið nýjar leiðir á frumlegan og skapandi hátt 

SJÁLFSTÆÐI 

OG 

SAMVINNA 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• unnið sjálfstætt og tekið ábygð á eigin 
námi og vinnubrögðum 

• sýnt kurteisi og umburðarlyndi í 
samskiptum 

• nýtt sér styrkleika sína í leik og starfi og 
unnið með veikleika 

• tekið þátt í uppbyggilegu samstarfi og 
samskiptum 

• tekið leiðsögn og uppbyggilegri gagnrýni 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og 
ábyrgur í vinnubrögðum 

• gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og 
eflt þannig sjálfsmynd sína 

• Tekið þátt samvinnu á jákvæðan og margvíslegan hátt 
og lagt sitt af mörkum 

• verið virkur í samstarfi 
• tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að 

sama skapi sett eigin gagnrýni uppbyggilega fram 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• tekið frumkvæði í námi sínu og verið sjálfstæður og ábyrgur í 
vinnubrögðum 

• gert sér grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur 
skýra sjálfsmynd 

• unnið með öðrum og tekið jákvæðan þátt í samskiptum í 
uppbyggilegu samstarfi sem tengist námi og félagsstarfi innan 
skóla 

• borið sameiginlega ábyrgð á útfærslu leiða að markmiðum í 
hópstarfi 
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• sýnt kurteisi og tekið tillit  til skoðana annarra 
nemenda 

 

• tekið og gefið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt  

• nýtt hæfni sína til að vera ábyrgur borgari í samfélaginu  

NÝTING 

MIÐLA OG 

UPPLÝSINGA 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• notað sjálfstætt og í samvinnu við aðra 
fjölbreytta miðla, s.s. tölvur, kvikmyndir 
og fjölmiðla við skipulag og 
framsetningu námsins 

• verið meðvitaður um siðferðislegt gildi 
ábyrgrar netnotkunar og nýtt 
samskiptamiðla af ábyrgð 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• Nýtt sér upplýsingatækni á uppbyggilegan og ábyrgan 
hátt í námi sínu og í samvinnu við aðra 

• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda  
• verið meðvitaður um siðferðislegt gildi ábyrgrar 

netnotkunar og tekur ábyrgð á eigin samskiptum á 
neti og netmiðlum 

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• notað fjölbreytta miðla og tæki á ábyrgan hátt við upplýsingaleit 
og miðlun  

• unnið að skipulagi, nýsköpun, þróun og framsetningu hugmynda 
• sýnt ábyrgð í meðferð upplýsinga og heimilda 
• meðvitaður um sðferðislegt gildi ábyrgrar netnotkunar og tekur 

ábyrgð á eigin samskiptum á neti og netmiðlum 

ÁBYRGÐ OG 

MAT Á EIGIN 

NÁMI 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• sett sér markmið í námi sínu og unnið 
samkvæmt þeim og metið árangur sinn 
út frá markmiðum 

• borið ábyrgð á eigin námi og framkomu 

• sýnt seiglu og sjálfsaga 

 

 

 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• nýtt sér styrkleika sína í námi og eflt sjálfsmynd sína 
• sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og 

framvindu náms, unnið eftir þeim og lagt mat á 
hvernig til hefur tekist 

• skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum aðalnámskrár, skipulagt og 
endurskoðað með tilliti til mats á árangri 

Við lok skólaárs getur nemandi: 

• nýtt sterkar hliðar sínar á skapandi hátt í námi og haft skýra 
sjálfsmynd 

• sett sér raunhæf markmið um frammistöðu og framvindu náms, 
unnið eftir þeim og lagt mat á hvernig til hefur tekist 

• skipulagt og borið ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af 
hæfniviðmiðum aðalnámskrár  

• skipulagt og endurskoðað áætlun  með tilliti til mats á árangri 
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Innra mat 
Rökin fyrir því að meta skólastarf er einkum af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða utanaðkomandi hvata sem birtast í lögum og fyrirmælum stjórnvalda 
og hins vegar eru það innri hvatar, þ.e. löngun og þarfir starfsfólks, stjórnenda, foreldra og nemenda skólans til að gera gott skólastarf betra. Í leiðbeiningum 
um innra mat (Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011, bls. 7) sem teknar voru saman af frumkvæði íslenska matsfræðifélagsins kemur fram að tilgangur innra mats 
skóla sé tvenns konar. Í fyrsta lagi er horft til þess að þeim fjármunum sem settir eru í skólastarfið sé vel varið en auk þess gegnir matið því hlutverki að styðja 
við innviði starfsins og aðstoða starfsfólk við að gera það betra. Tilgangurinn er, eins og fram kom í inngangi, að leggja grunn að sívirku umbótastarfi í skólanum 
og greina þarfir hans fyrir breytingar og umbætur með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Skólastarf snýst fyrst og fremst að nemendum og fjölbreyttum árangri 
þeirra. Þess vegna er mjög mikilvægt að huga að öllum þáttum sem hafa áhrif á námsárangur.  

Samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008) ber hverjum skóla að meta starfið með kerfisbundnum hætti, í 36. grein stendur: 

 Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og 
foreldra eftir því sem við á. 

 Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um umbætur. 

Samkvæmt 35. grein er markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum að: 

 veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemenda, 

 tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla, 

 auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum, 

 tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. 
 

Í Álfhólsskóla er skólaþróun daglegur hluti af skólastarfinu og til þess að hún geti orðið markviss er nauðsynlegt að meta starfið með formlegum og 

reglubundnum hætti. 

Haustið 2017 setti matsteymi fram matsáætlun til ársins 2020. Samkvæmt matsáætlun eru matsþættir innan eftirtaldra viðfangsefna: 

 Fagleg forysta. 
 Stefnumótun og skipulag.  
 Samskipti heimilis og skóla. 
 Nám og kennsla. 
 Nemendur, þátttaka, líðan og ábyrgð. 
 Mannauður, líðan og starfsandi 
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Það er ekki einungis horft til innra mats einnig er horft til ytra mats skólans. Skólinn nýtir kannanir sem gerðar eru af utanaðkomandi aðilum til að greina 
stöðu og þarfir innan skólans og er það mikilvæg viðbót við innra matið. Til að meta ofangreinda þætti er því stuðst við ýmis gögn, t.d. niðurstöður frá 
Skólapúlsinum, kannanir á vegum teymisins Saman í sátt, stefnumótunardaga, skólaþing, samræmd próf, LOGOS greiningar, rafrænar starfsmannakannanir á 
vegum matsteymis, mat stjórnenda á kennslu (sjá gátlista í viðauka 2), frammistöðumat á Mentor, rýnihópa starfsmanna og nemenda o.fl 

Matsteymi 

Í matsteymi Álfhólsskóla sitja sex fulltrúar, skólastjóri auk fulltrúa annarra stjórnenda, kennara, starfsmanna, nemenda og foreldra. Upplýsingar um fulltrúa í 

matsteymi er að finna á vefsíðu skólans. Forsenda fyrir setu í matsteymi er að fulltrúar hafi áhuga á mati og sjái tilgang með því. Matsteymið þarf að koma 

sér saman um  teymisstjóra, sem er einn af þessum sex fulltrúum. Fulltrúar í teyminu sitja í þrjú ár í senn. Lögð er áhersla á að ekki hætti allir í einu heldur sé 

tveimur fulltrúum skipt út árlega. Verkefnastjóri í UT aðstoðar við innra mat, fyrst og fremst með því að sjá um fyrirlögn nemendakönnunar Skólapúlsins. 

Það er í verkahring teymisins að setja niður sjálfsmatsáætlun skólans. Einnig að fylgja eftir að farið sé eftir lögum og reglugerðum varðandi mat á skólastarfi. 

Teymið leggur áætlunina fyrir skólaráð þar sem sitja fulltrúar foreldra, nemenda og grenndarsamfélagsins og geta þeir gert athugasemdir við matsþætti og 

framkvæmd og eða komið með tillögur að nýjum matsþáttum. 

Gert er ráð fyrir að á hverju ári verði gerð matsskýrsla fyrir skólaárið og í framhaldi af matsskýrslunum verði útbúin starfsþróunaráætlun árlega sem miðar að 

því að styðja við umbótaáætlunina. Þannig byggjum við upp frekari þróun skólastarfs og símenntun starfsmanna. 

Umbótaáætlun 

Skólinn setur ramma um umbótaáætlun til þriggja ára. Umbótaáætlun hvers árs er síðan unnin út frá niðurstöðum innra og ytra mats skólaársins næst á 

undan og sem hluti af umbótaáætlun til lengri tíma. Umbótaáætlun til þriggja ára í senn sem og umbótaáætlun hvers árs er birt í starfsáætlun skólans. 

Skólaþróun og umbótastarf 
Á hverju ári er unnið markvisst að skólaþróun og umbótum í Álfhólsskóla. Skólinn sækir reglulega um styrki úr ýmsum sjóðum til þróunarstarfs innan skólans 

og til samstarfs við aðra skóla. Á undanförnum árum hefur skólinn reglulega fengið styrki úr sprotasjóði og lýðheilsusjóði til fjöbreyttra þróunarverkefna. 

Einnig hefur skólinn fengið styrki til verkefna innan Erasmus plus. Nánari upplýsingar um skólaþróun og umbótastarfið er að finna í árlegri starfsáætlun 

skólans.  
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Samstarf heimila og skóla 
Gott samstarf heimila og skóla er ein af forsendum góðs skólastarfs og stuðlar að ánægju og vellíðan nemenda. Til þess að samskipti verði góð og árangursrík 

þurfa allir starfsmenn skólans og foreldrar að leggja sitt af mörkum. Foreldrar og forráðamenn bera frumábyrgð á uppeldi barna sinna. Skólinn aðstoðar þá í 

uppeldishlutverkinu og skapar menntunartækifæri. Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni skólans og heimilanna. Öll þátttaka foreldra í 

skólastarfinu er mikilvæg. Má þar nefna virka þátttöku í foreldrafélagi og bekkjarstarfi. Ýmsir þættir í hinu daglega skólastarfi snúa beint að foreldrum og er 

ekki síður mikilvægt að þeir séu virkir þátttakendur í þeim hluta, t.d. með því að fylgjast með heimanámi barna sinna, mæta á fundi, s.s. námsefniskynningar 

og bekkjarkvöld, aðstoða í ferðum og koma með innlegg í kennsluna þegar það á við, t.d. hvað varðar kynningar á starfsgreinum. Skólinn er ávallt opinn 

foreldrum og forráðamönnum hvenær sem er. 

Rannsóknir benda til þess að þegar foreldrar taka þátt í skólastarfi og hafi jákvæða afstöðu til skólans sé frammistaða nemenda betri, sjálfstraust meira og 

viðhorf nemendanna jákvæðara. Fjarvistir og brottfall úr skólum er minna, kennarar ánægðari, foreldrar skilningsríkari og andrúmsloftið í bekknum 

jákvæðara. 

 

Markmið foreldrasamstarfs: 

● að foreldrar og kennarar skiptist á upplýsingum um nám, líðan og hagi nemandans 
● að skólinn finni að foreldrum er umhugað um menntun barnsins og barnið finni að foreldrarnir hafa áhuga á starfi þess 
● að upplýsa foreldra um framfarir barnsins, vinnu þess og hlusta eftir viðhorfum þeirra 
● að foreldrar fái tækifæri til að sjá barnið sitt vinna, kynna skólaverkefni og koma fram 
● að skólinn geti útskýrt ákvarðanir sem snerta einstaka nemendur og hjálpað foreldrum að finna leiðir til að aðstoða börn sín  

Markmið um foreldrasamskipti úr aðalnámsskrá 

Í kafla 7.7 í almennum hluta Aðalnámskrár 2011 segir: ,,Velferð barna og farsæl  námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu 

barna sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og 

foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla.  
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Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar bera 

ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins.  

Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og 

menntun barna sinna“.  

 

Samstarfsverkefni Álfhólsskóla og heimilanna 

Samráðsdagar  

Markmið: 

● að fá nemendur til að vera virka á samráðsfundum 

● að nemendur taki sjálfir ábyrgð á námi sínu og leggi metnað í vinnu sína 

● að upplýsa foreldra um framfarir og gengi barnsins í skólanum 

● að nemendur meti sjálfir virkni, samskipti, framfarir, líðan sína og hegðun í samvinnu við foreldra 

Uppbrotsdagar 

Markmið: 

● að efla frumkvæði, sjálfstraust og félags- og tilfinningaþroska  

● að efla ábyrgð nemenda sem þátttakenda í hópastarfi 

● að efla sköpunargáfu nemenda og frumkvæði  

● að efla samband milli heimila og skóla 

Kynningarfundir  

Markmið: 

● að kynna námsáætlanir, markmið og starf vetrarins  

Foreldrakaffi  

Markmið: 
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● að treysta samband heimila og skóla 

● að kynnast vinnustað nemandans 

● að hitta aðra foreldra og efla tengsl þeirra á milli 

Stefnumótunardagur 

Markmið: 

● að foreldrar, nemendur og starfsmenn marki og deili sömu framtíðarsýn á skólastarfið 

Fundur að vori fyrir verðandi 1. bekkinga  

Markmið: 

● að kynna foreldrum verðandi fyrstu bekkinga starfsemi skólans. 

Vikupóstur og  Mentor  

Markmið: 

● að veita foreldrum upplýsingar um starfið í skólanum og einstökum bekkjum 

● að veita upplýsingar til heimilanna um virkni, samskipti og framfarir nemenda 

Heimanám 

● Lestur krefst mikillar þjálfunar og mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn aðstoði börnin við þessa þjálfun alla skólagönguna. Rannsóknir sýna að gott 

samstarf foreldra og kennara er árangursríkasta leiðin til að tryggja lestrargetu barna (Nanna Kristín Christiansen, 2010) 

● Kennarar í 1. – 10. bekk skrá heimavinnu í Mentor til nánari upplýsingar fyrir foreldra 

● Að heimanám komi tímanlega, sé hóflegt að magni og skilað á réttum tíma 

Vorhátíð 

Markmið: 

● að efla frumkvæði, sjálfstraust og félags- og tilfinningaþroska  

● að efla ábyrgð nemenda sem þátttakenda í hópastarfi 

● að efla sköpunargáfu nemenda og frumkvæði 

● að efla samband milli heimila og skóla 
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Skólaráð 

● Skv. lögum um grunnskóla nr.91/2008  

Foreldrafélag Álfhólsskóla 

● Foreldrafélag Álfhólsskóla stendur fyrir viðburðum til að styrkja samstarf skóla og heimila.  

● Nokkrir viðburðir sem foreldrar tengjast  hafa fest sig í sessi.  Þar má nefna:  

Ferðir, bekkjarkvöld, jólaskemmtun, öskudagsgleði, vorsýning, landnámshátíð og vorskóli. 

Nemenda- og foreldraviðtöl  

Foreldrar nemenda Álfhólsskóla eru ávallt velkomnir í skólann. Foreldrum á öllum stigum er boðið sérstaklega í morgunkaffi með stjórnendum einu sinni á 

skólaárinu en þá er opið hús fyrir foreldra. Gott samstarf heimila og skóla leggur grunn að farsælli skólagöngu nemenda. Foreldrar koma með nemendum í 

skólann á skólaboðunar/skólasetningardegi, á samráðsdögum og eru velkomnir á skólaslit. Rík áhersla er lögð á sem best samstarf við foreldra um úrlausn 

mála.  

Skóla- og námsefniskynning fyrir foreldra  

Í tengslum við skólasetningu er foreldrum boðið að kynna sér námsefni, áherslur og skipulag vetrarins. Á sama tíma gefst foreldrum ráðrúm til að ræða 

saman og skipuleggja foreldrastarf vetrarins. 

Foreldrum nemenda í 1., 5. og 8. bekk er boðið á sérstaka kynningu á fyrstu vikum skólastarfsins enda um að ræða nýja nemendur eða nemendur sem eru að 

flytjast á milli stiga innan skólans. 

Morgunkaffi og opið hús fyrir foreldra  

Foreldrum er boðið sérstaklega í morgunkaffi þar sem stjórnendur eru til spjalls og ráðagerða. Að jafnaði eru boðað til þessara funda í nóvember. Auk þessa 

er foreldrum boðið sérstaklega á viðburði einstakra bekkja og þegar sérstök tilefni skapast. 

Foreldrafélag  

Við Álfhólsskóla starfar öflugt foreldrafélag sem stofnað var 27. september 2010. 
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Á heimasíðu Álfhólsskóla er að finna heimasvæði foreldrafélags Álfhólsskóla. Þar er starfsemi foreldrafélagsins kynnt hverju sinni. Jafnframt má 

nálgast þar lög og stefnu félagsins. 

Nemendastjórn 
Samkvæmt 10. gr. laga um grunnskóla skal nemendafélag starfa í grunnskólum sem á m.a. að vinna að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum 

þeirra. Nemendastjórn er ráðgefandi í stjórnun skólans og tveir fulltrúar þess eru jafnframt í skólaráði. Tilnefnt og valið er í nemendaráð að hausti 

til eins árs í senn, 3 - 4 fulltrúar úr hverjum árgangi frá 6. – 10. bekk. Skipan nemendastjórnar hvers árs er birt í starfsáætlun.  

 

Nemendaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku á unglingastigi en einu sinni í mánuði á miðstigi. Nemendaráð ritar fundargerðir sem birtar eru á 

heimasíðu skólans. Verkefni nemendaráðs er að fjalla um öll þau mál sem snúa að velferð og aðbúnaði nemenda skólans. Nemendaráð kemur 

tillögum sínum á framfæri í skólaráði en þar sitja tveir til þrír nemendur hverju sinni. Nemendaráð birtir árlega framkvæmdaráætlun sem og 

starfsreglur sínar á heimasíðu skólans. Nemendastjórn til aðstoðar er einn kennari og einn stjórnandi skólans. 

Upplýsingamiðlun og samskipti 
Góð samskipti og upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla er mikilvæg grunnstoð í skólastarfinu. Mikilvægt er að slík upplýsingamiðlun sé gagnkvæm, 

skólinn miðli upplýsingum til heimilis og heimilið til skólans.  

Skólinn miðlar almennum upplýsingum um skólastarfið í gegnum heimasíðu skólans og facebooksíðu skólans. Sértækum upplýsingum til foreldra og 

nemenda er miðlað í gegnum tölvupóst og í gegnum fréttasíðu Mentor. Umsjónarkennarar senda reglulega vikulok stuttan pistil til foreldra sinna 

umsjónarnemenda sem er aðgengilegur í Mentor. 

Í sértækum alvarlegum tilfellum sem upp kunna að koma er lögð áhersla á að umsjónarkennarar, stjórnendur eða aðrir starfsmenn hringi til að 

upplýsa foreldra. 

Sérstök rafræn fréttabréf eða upplýsingabæklingar eru einnig gefnir út eftir því sem þurfa þykir. 
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Allar upplýsingar varðandi námslotur, kennsluáætlanir, námsbækur, námsframvindu og skólasókn eru birtar í Mentor. Skólinn notar einnig „Google 

Classroom“ sem námsumhverfi á mið- og unglingastigi þar sem nemendur vinna verkefni og geyma námsgögn. Mjög mikilvægt er að foreldrar og 

nemendur fylgist reglulega með þessum miðlum og í skólastarfinu er gert ráð fyrir að svo sé.  

Skólinn og foreldrafélagið boða reglulega á hverju skólaári sérstaka upplýsinga- eða fræðslufundi sem foreldrar eru eindregið hvatir til að sækja.  

Skólabragur og skólareglur 

Öll sem eitt 

Skólamenningaráætlun: Öll sem eitt var tekin saman árið 2018 af Sigrúnu Erlu Ólafsdóttur með aðstoð Elísabetar Jónsdóttur og Önnu Pálu Gísladóttur. 

Áætlunin fjallar um það hvernig má efla jákvæða og góða skólamenningu sem er einkennandi fyrir lærdómssamfélag þar sem virðing, lýðræði, fjölbreyttir 

kennsluhættir, lífsleikni, jákvæð samskipti og samvinna allra aðila skólasamfélagsins eru í fyrirrúmi. Meginmarkmið ÖSE er að skapa jákvæða skólamenningu 

og liðsheild þar sem einelti þrífst ekki, allir aðilar eru mikilvægur hluti af hópum, eiga sér hlutverk og tilgang. Áætlunin verður tekin í fyrsta skipti í notkun á 

skólaárinu og verður í áframhaldandi þróun. Áætlunina má finna í heild sinni á heimasíðu skólans. 

Samkvæmt skipulagi Öll sem eitt eru vinabekkir eftirfarandi árganga myndaðir að hausti:  

1. og 10.bekkur, 2. og 6. Bekkur, 3. og 7. Bekkur, 4. og 8. Bekkur, 5. og 9. bekkur 

Hver nemandi fær vin úr sínum vinabekk. Bekkirnir hittast í nokkur skipti yfir skólaárið til að styrkja vinabönd nemenda milli stiga. 

Sérstakt teymi innan skólans heldur utan um verkefnið. (Sjá nánar um Saman í sátt á heimasíðu skólans) 

Skólareglur  

Í upphafi hvers skólaárs halda umsjónarkennarar bekkjarfundi með nemendum sínum og útbúa í sameiningu bekkjarreglur sem taka mið af skólareglum og 

skólamenningu. Skólareglur eru eftirfarandi: 

1. Við sýnum hvert öðru virðingu. 

2. Við erum stundvís. 

http://alfholsskoli.is/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/Sk%C3%B3lamenningar%C3%A1%C3%A6tlun_-%C3%96ll-sem-eitt.pdf
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3. Við göngum vel um.  

4. Við erum ekki á faratækjum á skólalóðinni. 

5. Nemendur yfirgefa ekki skólalóðina án leyfis. 

6. Skólinn tekur ekki ábyrgð á verðmætum. 

7. Notkun snjalltækja er í samráði við kennara. 

8. Við komum með holla og góða fæðu í skólann nema við sérstök tilefni. 

Við berum öll ábyrgð á að fara eftir reglum skólans. Brjóti nemandi skólareglur og/eða hegðun hans óviðunandi fylgir skólinn verklagsreglum um ferli vegna 

slíkrar hegðunar. 

Aðgerðir og viðurlög við brotum á skólareglum 

Vísað er til reglugerðar nr. 1040/2011.  

Í almennum aðgerðum felst að: 

● fylgja vel eftir þeim kröfum sem gerðar eru til nemenda 
● sýna nemendum skilning, þolinmæði og sveigjanleika 
● hvetja nemendur með jákvæðum hætti til þess að læra góð mannleg samskipti 
● veita nemendum persónulega aðstoð 
● gefa nemendum færi á að tjá sig og segja frá málsatvikum 
● boða forráðamenn á upplýsingafund ef hegðun nemenda truflar skólastarf 

Sértækar aðgerðir og viðurlög 

Ávallt skal taka tillit til aðstæðna og þarfa nemenda og hafa samráð við forráðamenn. 

Leggja skal áherslu á að leitað sé eftir samkomulagi og sáttaleiðum. Forráðamönnum skal ætíð og svo fljótt sem auðið er gerð grein fyrir brotum barna sinna 

á skólareglum. Gefa skal forráðamönnum kost á að tjá sig ef börn þeirra brjóta skólareglur. 

1. Gerist nemandi sekur um brot á skólareglum með einum eða öðrum hætti á starfsmaður að byrja á að ræða við hann og reyna með yfirvegun og 
samtali að stöðva hegðunina. Hann getur óskað eftir aðstoð hjá nálægum starfsmanni eða hringt í deildarstjóra (eða annan stjórnanda) eftir aðstoð.  

2. Valdi nemandi verulegri truflun og/eða gerist ítrekað brotlegur við gildandi skólareglur á: 
● viðkomandi kennari að upplýsa forráðamenn og umsjónarkennara 
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● umsjónarkennari að meta mál nemandans, ræða einslega við hann og aðstoða hann við að bæta hegðun sína 

● umsjónarkennari að upplýsa nemanda til hvaða úrræða verði gripið ef hegðunin endurtekur sig 

3. Ef nemandi lætur sér ekki segjast, má vísa honum úr tíma og inn til stjórnenda. Deildarstjóri getur svo boðað hann, umsjónarkennara og 
forráðamenn hans í viðtal. 

4. Verði enn ekki breyting til batnaðar skulu kennarar leita aðstoðar lausanateymis skólans.  
5. Ef aðgerðir lausnateymis bera ekki árangur getur umsjónarkennari vísað málinu til nemendaverndarráðs. 
6.  áðurnefndar aðgerðir bera ekki árangur getur skólastjóri vísað máli nemanda til fræðsluyfirvalda og/eða barnavernd. 
7. Ef ástundun/skólasókn nemanda er verulega áfátt skal umsjónarkennari vísa máli hans til nemendaverndarráðs. 

Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á reglum skólans og/eða landslögum hvar sem hann er staddur á vegum skólans skal ávallt hafa samráð við 

forráðamenn og búa nemanda undir að hann verði sendur heim á kostnað forráðamanna. 

Nemendur og forráðamenn þeirra eru ábyrgir fyrir því tjóni sem nemendur kunna að valda á eigum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Kennarar skulu 

skrá mál samkvæmt verklagsreglum skólans. 

Allir bekkir, árgangar eða stig setja sér reglur um notkun og meðferð á spjaldtölvum. 

Auk þess gildir almennt: 

● Nemendur koma með spjaldtölvur lokaðar  
í upphafi kennslustunda. 

● Kennarar stjórna hvaða smáforrit eru notuð  
í kennslustundum. 

● Nemendur hafa spjaldtölvur lokaðar á meðan  
þeir ganga. 

● Engar spjaldtölvur í matsal. 

     Um viðurlög við brot á reglum um notkun á spjaldtölvum vísast til viðlaga um brot á  

skólareglum. 

Allir bekkir og/eða árgangar setja sér reglur um notkun og meðferð á spjaldtölvum. 
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Reglur fyrir notkun á snjalltækjum á miðstigi: 

1. Kennari stýrir notkun snjalltækja í kennslustund, t.d. hvaða forrit eru notuð og hvenær. 

2. Nemendur eru ekki í snjalltækjum í frímínútum, matartíma eða við upphaf kennslustundar. 

3. Notkun samskiptamiðla er ekki leyfð á skólatíma. 

4. Nemendur setja ekki inn í tölvurnar (snjalltæki og/eða tölvur skólans) ólöglegan hugbúnað og/eða hugbúnað sem þeir hafa ekki aldur til að nota.  Þeir 

breyta engum stillingum í tækjunum/tölvunum eða eyða skrám. 

Lausnateymi 

Lausnateymi byggir á hugmyndafræði PMTO. Teymið er stuðningur við kennara og er hlutverk þess að veita ráðgjöf vegna hegðunar-, samskipta- og/eða 

námserfiðleika nemenda. Teymið styður kennara með því að velta fyrir sér vandanum og koma með tillögur að lausn mála. Kennari velur svo úr tillögum þá 

lausn sem honum lýst best á að reyna. Teymið vinnur náið með ÖSE teymi skólans og nemendaverndarráði. Umsjónarkennari vísar þeim málum til 

nemendaverndarráðs sem ekki hefur tekist að leysa með aðstoð lausnateymis. Lausnateymi hefur fastan fundartíma aðra hverja viku, oftar ef þörf krefur. Í 

lausnarteymi sitja námsráðgjafi, stjórnandi og kennarar. Teymið skiptir með sér verkum og óskar eftir aðstoð sérfræðinga eftir þörfum, t.d. ráðgjafar frá 

menntasviði, kennsluráðgjafa, sálfræðing o.fl.  

Markmið teymisins eru: 

● meta þarfir nemenda með hliðsjón af upplýsingum um þá 
● leita viðeigandi lausna 
● veita stuðning og ráðgjöf 

Starfsmenn geta sent tilvísun til lausnateymis á sérstöku eyðublaði, sem er aðgengilegt hjá ritara og á innra neti kennara, ef þeir telja sig þurfa aðstoð 

og/eða handleiðslu. Teymið aflar upplýsinga um málið og í kjölfarið er sá sem leggur fram tilvísun er kallaður á fund ráðsins ásamt umsjónarkennara, sé hann 

ekki sá sem lagði fram tilvísun, og farið er í lausnaleit. Gerð er áætlun um næstu skref og lagðar fram hugmyndir af lausnum sem mögulegt væri að nota í 

samráði við foreldra. 

Hagnýtar upplýsingar 
Heimasíða Álfhólsskóla hefur vefslóðina www.alfholsskoli.is. Þar má finna ýmsar upplýsingar um skólastarfið, tilkynningar frá skólanum, skóladagatal, fréttir, 

ýmsar áætlanir, eyðublöð, myndir úr skólalífinu o.fl. Símanúmer skólans: 441-3800. Facebooksíða skólans er www.facebook.com/alfholsskoli/ .  

http://www.facebook.com/alfholsskoli/
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Skrifstofuþjónusta og opnunartími  

Skólinn opnar kl. 07:30 en engin sérstök gæsla eða eftirlit er á göngum skólans fyrir kl. 08:00. 

Skrifstofa skólans er opin frá klukkan 07:45 – 15:30 alla virka daga.  

Öll eyðublöð skólans má nálgast hjá riturum en almenn eyðublöð má einnig nálgast á heimasíðu skólans, s.s. umsókn foreldra um leyfi fyrir barn sitt.  

Umsóknir um mataráskrift og dægradvöl fara fram í gegnum íbúðagátt á vef Kópavogsbæjar. Á íbúðagátt er einnig gengið frá samningum vegna spjaldtölva 

og þar skrá foreldrar einnig upplýsingar varðandi bilanir og skemmdir á spjaldtölvum nemenda. 

Forföll og veikindi 

Forráðamenn tilkynni forföll nemenda fyrir upphaf hvers skóladags til ritara í síma 441-3800 eða í gegnum www.mentor.is 

Leyfi frá skóla 

Ef nemandi þarf að fá leyfi skal haft samband við umsjónarkennara, en sé um lengri tíma að ræða en tvo daga skal sækja um leyfi hjá skólastjóra, 

aðstoðarskólastjóra  eða deildarstjórum. Um leyfi skal sækja skriflega á eyðublöðum sem nálgast má á skrifstofu og á heimasíðu skólans. Það er á ábyrgð 

foreldra að sjá til þess að nemandi vinni upp það sem hann kann að missa úr vegna leyfis og hann skili öllum verkefnum eftir því sem við á. Í þessu sambandi 

er vísað til viðmiðunarreglna Kópavogsbæjar um viðbrögð við ófullnægjandi skólasókn. Viðmiðunarreglurnar má finna á heimasíðu skólans . 

Mötuneyti  

Hafragrautur er í boði skólans á hverjum morgni frá klukkan 7:45 – 8:10 og svo í frímínútum klukkan 9:30 – 9:50 fyrir nemendur í 8. – 10. bekk. 

Nemendum býðst að vera í mataráskrift í skólanum. Öll skráning í mat fer fram rafrænt í gegnum íbúagátt Kópavogsbæjar. Þar þurfa foreldrar að skrá börn 

sín í áskrift og allar breytingar á áskrift þarf að gera fyrir 20. hvers mánaðar til að breytingin taki gildi um næstu mánaðarmót þar á eftir. Maturinn, sem 

boðið er upp á, er ýmist eldaður á staðnum eða aðkeyptur og hitaður. Salatbar og grænmeti og ávextir eru í boði alla daga. Nemendur í 8. – 10. bekk geta 

keypt hressingu í morgunfrímínútum.  

Nemendur, sem koma með nesti að heiman, geta nýtt sér örbylgjuofna og samlokugrill í matsal. 

Skólaakstur  

Nemendur sem sækja nám í einhverfudeild skólans eru sóttir og keyrðir heim ef þeir eiga lengra að en göngufæri í skóla. Skólaakstur fyrir 

einhverfudeild er í umsjón séraðila. 

http://www.mentor.is/
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Frístund  
Frístundarheimilið Álfhóll er í boði fyrir börn í 1. -4. bekk. Álfhólll opnar þegar skóla lýkur kl. 13:20 og er opin til kl. 17:00. Fyrir börn í 4. bekk er einnig boðið 

upp á klúbbastarf þar sem boðið er upp á ýmis skemmtileg viðfangsefni. Klúbbastarfið heyrir undir Álfhól og kjósi foreldrar að nýta lengri vistunartíma fyrir 

börn í 4. bekk er það velkomið.  

Sími Álfhóls er 441-3800. Símatími forstöðumanns er alla daga milli kl. 09:00 og 10:00. Einnig má senda tölvupóst á netfangið steinthorandri@kopavogur.is . 

Í neyðartilfellum má hafa samband í síma 863-6819.  

Markmið frístundar eru: 

● að bjóða nemendum upp á faglegt og skemmtilegt starf í frítíma þeirra. 

● að börnin stjórni frítíma sínum sjálf í frjálsum leik innan ákveðins ramma. 

● að styrkja börnin félagslega. 

● að stuðla að óformlegri menntun um þætti er varða lífið og tilveruna. 

Aðstaða  

Frístundin Álfhóll hefur aðstöðu á fjórum stöðum;  

1. bekkur hefur aðstöðu í Álfasteini, sem er rými í íþróttahúsi HK (gengið inn á norðurhlið).  

2. bekkur hefur aðstöðu í Skessuhorni sem er rými við hliðina á kennslustofum 3. bekkjar.  

3. og 4. bekkur hefur aðstöðu í Tröllasteini sem er rými við hliðina á kennslustofum 4. bekkjar.  

Börn í sérdeild einhverfra hafa aðstöðu í Dægradvölinni okkar sem er uppi á annarri hæð.  

Að auki hefur Álfhóll aðgang að öðru rými skólans fyrir starfsemi sína.  

Starfsemi 

Í Álfhól er lögð áhersla á óformlegt nám (reynslunám og útinám), hópastarf, barnalýðræði og fjölgreindir. Við störfum eftir kenningum John Dewey um 

reynslunám og lýðræði og Howard Gardner um fjölgreindir. 

Hver árgangur er með sína vikulegu dagskrá sem þó er reglulega brotin upp með skemmtilegum viðburðum eins og til dæmis diskó, vettvangsferðum o.fl. 

Við leggjum ríka áherslu á val og eru valtöflur bæði fyrir inniveru og útiveru. Þar eru ákveðin viðfangsefni sett upp í upphafi hvers dags og eru þau 

mismunandi eftir dögum. Í vetur verður svo einn hópadagur í viku fyrir hvern árgang þar sem börnin velja sér þann hóp sem vekur mestan áhuga þeirra. Í 

mailto:steinthorandri@kopavogur.is
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þessum hópum verður unnið á aðeins formlegri máta og ákveðin viðfangsefni standa til boða. Á öðrum dögum þegar venjulegt val er, verða viðfangsefnin á 

óformlegum nótum og börnin geta valið og flakkað á milli viðfangsefna að vild.  

Síðsdegiskaffi 

Síðdegiskaffi í Álfhól fer fram á bilinu 13:20 til 14:00. Nemendur sem eru í Álfhól á þeim tíma greiða 135 krónur á dag fyrir hressingu. Lagt er mikið upp úr því 

að hressingin sé holl og góð en einu sinni í mánuði, eða síðasta föstudag hvers mánaðar gerum við vel við okkur og bjóðum upp á sætindi og höldum 

afmæliskaffi fyrir þau börn sem áttu afmæli þann mánuðinn. Þá eru afmælisbörnin lesin upp og í lokin er afmælissöngurinn sunginn. 

Heimferðir 

Við skráningu barns í Álfhól er merkt inn hvort barnið megi sjálft ganga heim eða hvort það verði sótt. Nauðsynlegt er að virða það sem þið hafið sett fram, 

ef það þarf að skrá breytingu þarf að senda inn breytingabeiðni á íbúagátt Kópavogsbæjar. Ef til þess kemur að breyta þurfi fyrirkomulagi dag og dag er 

mikilvægt eða koma skilaboðum til forstöðumanns með símtali á símatíma eða senda tölvupóst, fyrir kl. 12:00. Sé póstur sendur eftir kl. 12:00 er ekki víst að 

boðin komist til skila. Einnig viljum við biðja foreldra að virða skráðan vistunartíma og bendum einnig á að Álfhóll lokar kl. 17.00.  

Þegar börnin eru sótt er afar mikilvægt að finna næsta starfsmann og láta vita svo hægt sé að merkja börnin út. 

Skipulagsdagar 

Álfhóll er opin alla daga sem grunnskólar eru starfandi. Á skipulags og samráðsdögum eru langir dagar þ.e opið allan daginn frá kl. 08:00 til 17:00. Þó er 

Álfhóll með tvo starfsdaga, einn fyrir áramót og einn eftir. Skólaárið 2017- 2018 eru skipulagsdagar Álfhóls 6. október og 16. febrúar. Álfhóll er lokaður í 

vetrarfríum skólanna. 

Aukin þjónusta 

Sumardvöl er í boði fyrir verðandi nemendur 1.bekkjar tvær vikur í ágúst við upphaf skólaárs. Sérstök skráning er í gegnum íbúagátt Kópavogs fyrir þennan 

tíma og vísast til gjaldskrár hverju sinni. 

Jafnframt eru í boði aukadagar um jól, páska og lok skólaárs fyrir nemendur í frístund. Sérstök skráning verður fyrir þessa daga í gegnum íbúagátt Kópavogs 

og um kostnað vísast til gjaldskrár hverju sinni. 
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Stoðþjónusta  
Álfhólsskóli er skóli án aðgreiningar. Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólinn skuli haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli hvers 

nemanda. Sérkennsla í Álfhólsskóla er skipulögð með það markmið í huga að allir nemendur hafi sama rétt til náms. Með sérkennslu mætum við 

hinum ólíku þörfum nemenda. Farnar eru ýmsar leiðir til þess að ná því marki, t.d. með stuðningskennslu, sérkennslu og öðrum sérúrræðum þar 

sem leitast er við að koma til móts við þarfir hvers og eins út frá getu og færni. 

Skilgreining á sérkennslu 

Sérkennsla er stuðningur við nemendur eða nemendahópa sem þarfnast tímabundinnar aðstoðar eða samfellds stuðnings um lengri eða skemmri 

tíma, jafnvel alla skólagönguna. 

Sérkennsla 

Í sérkennslu er unnið með nemendum sem þurfa verulega aðstoð og kennslu í lestri, stærðfræði, íslensku (málfræði, stafsetningu og ritun). Hér er 

um sértæka námsörðugleika að ræða (s.s. lesblindu, stærðfræðiblindu og/eða skrifblindu). Nemendur sem fá aðstoð í sérkennslu hafa ekki haft 

getu til að tileinka sér þá kennslu sem átt hefur sér stað inni í bekk nema að hluta til og geta því fengið aðstoð og kennslu við hæfi. 

Við skipulagningu sérkennslunnar er lögð áhersla á fyrirbyggjandi starf og eru því ýmsar athuganir og skimanir framkvæmdar í samvinnu við 

umsjónarkennara hverju sinni. Allir árgangar fara í gegnum lesferilspróf þrisvar á skólaárinu. 

Stuðningsmiðað nám 

Í stuðningsmiðuðu námi er nemendum veittur markviss stuðningur til þess að þeim takist sem fyrst að fylgja jafnöldrum sínum eftir í hefðbundnu 

námi. Hér er um tímabundna aðstoð að ræða. 

Sérúrræði/sérleiðir 

Í færni- og þroskamiðuðu námi fá nemendur sérsniðin kennslutilboð og þeim eru skapaðir náms- og kennsluhættir við hæfi. Hver nemandi fær 

einstaklingsmiðaða námskrá sem er sérsniðin að þörfum hans sem og sérsniðna stundatöflu. Reynt er að mæta námsþörf með því að samþætta 

bóklegt og verklegt nám og að skapa heildarsamhengi í námstilboðum fyrir hvern og einn. Allir nemendur sem eru í sérúrræði hafa sinn bekk sem 

fastan punkt í skólagöngu sinni. 
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Stuðningsfulltrúar 

Við skólann eru starfandi stuðningsfulltrúar sem eru nemendum sem eiga í sértækum erfiðleikum til aðstoðar. Þeir starfa undir skipulagningu og 

handleiðslu sérkennslunnar og/eða þeirra kennara sem kenna viðkomandi nemanda 

Talkennsla 

Dagný Annasdóttir er talkennari skólans. Allir 6 ára nemendur fara í athugun hjá talkennara og þeir sem þurfa talkennslu fá hana eins lengi og þörf 

er á. Dagný er við fjóra daga í mánuði. Foreldrar/ forráðamenn barns geta sjálfir óskað eftir að barn þeirra fái talkennslu.  

Alþjóðanámsver 

Við alþjóðanámsverið starfa kennarar sem koma m.a. að inntöku nemenda í samvinnu við deildarstjóra sérúrræða og skólastjóra. Verkefnastjóri hefur 

yfirumsjón með allri faglegri vinnu og skipulagningu í samvinnu við deildarstjóra sérúrræða. Handbók um mótttöku nemenda í alþjóðanámsver er að finna á 

heimasíðu skólans.  

Markmið námsversins er að framfylgja lögum um grunnskóla þar sem segir að nemendur með annað móðurmál en íslensku eigi rétt á kennslu í íslensku sem 

öðru máli. Kennsla í alþjóðanámsveri er tímabundin kennsla sem nemendur fá ýmist um lengri eða skemmri tíma, allt eftir þörfum hvers og eins. Að loknu 

námi í deildinni hefja nemendur nám í almennum bekkjum skólans með áframhaldandi kennslu í íslensku sem öðru máli í tengslum við námsverið.  

Námsver fyrir einhverfa 

Sérdeild Álfhólsskóla fyrir einhverfa starfar eftir hugmyndafræði TEACCH sem Dr.Eric Schopler hannaði og setti fram eftir áralangar rannsóknir á 

bestu kennsluleiðum fyrir nemendur með einhverfu. Í dag er unnið eftir TEACCH hugmyndafræði út um allan heim og hefur verið sýnt fram á 

langtíma árangur af notkun hennar. Meginmarkmið deildarinnar er að nemendur verði eins sjálfstæðir og ábyrgir fyrir námi sínu og hegðun og 

mögulegt er.  Unnið er að því að virkja sem mest jákvæða þætti, sterkar hliðar og efla þannig jákvæða sjálfsmynd nemendanna. 

Atferlisver 

Atferlisverið er ætlað nemendum sem aðlagast illa hefðbundnu skólaumhverfi vegna erfiðleika af sálfélagslegum toga og þurfa annars konar 

vinnuumhverfi en almenna kennslustofu. Í Álfhólsskóla er starfrækt atferlisver á hverju stigi. Umsjónarkennarar atferlisvers fylgja hverjum hópi 

fyrir sig og sjá um skipulag, kennslu og samstarf vegna nemenda. Stuðningsfulltrúar vinna í atferlisverinu undir handleiðslu kennara. Börnum með 

sálfélagslegan vanda er kennt samkvæmt einstaklingsnámskrá. 

http://alfholsskoli.is/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/Handbok_nem_anna%C3%B0_modurmal.pdf
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Meginmarkmið í starfi atferlisvers er að: 

● leggja grunn að góðri skólafærni 
● auka félagsfærni nemenda 
● þjálfa sjálfstæð vinnubrögð nemenda 
● nemendur stundi nám á eigin forsendum 
● efla lestur og lesskilning nemenda. 

 

Próf og skimanir í Álfhólsskóla 

Tímaáætlun verkefna: 

  Ágú Sept Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí 

Logos greining eftir 

þörfum 
                    

Talnalykill í 3., 6. 

bekk og eftir þörfum 
                    

Skimanir með Logos í 

3. bekk  
                    

Lesfimi 1.-10. bekk                     

Lesskimun í 1. bekk                    

Stafsetningarskimun 

í 1.-10. bekk 
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Orðarún í 3.-8. bekk                     

Told 1 eftir þörfum                     

Told 2 eftir þörfum                     

Könnun Gerd Strand 

eftir þörfum 

  

 
                  

Wisc IV eftir þörfum           

 

Umsóknir um sérfræðiaðstoð 

Sérkennslu er óskað af margvíslegum ástæðum, s.s. ef nemandi ræður ekki við að tileinka sér námsefni á þeim hraða sem bekkurinn fer á, 

hegðunarerfiðleikar eru hjá nemanda og/eða nemandi á við tilfinninga- eða félagslega örðugleika að stríða.  

Ef kennari telur að nemandi hans hafi þörf fyrir sérkennslu ber honum að ræða strax við deildarstjóra sérúrræða. Umsjónarkennarar sækja um 

aðstoð fyrir sína nemendur, sé samþykki foreldra fyrir slíku. Eyðublaðiðið Umsókn frá umsjónarkennara um sérfræðilega aðstoð má nálgast hjá 

ritara.  

Allar umsóknir þurfa að berast til deildarstjóra sérúrræða í Álfhólsskóla sem kemur umsókninni til úrvinnslu í nemendaverndarráði skólans. Ritari 

Álfhólsskóla tekur einnig á móti slíkum umsóknum og kemur þeim til deildarstjóra sérúrræða.  

Reglulega er staða nemenda sem eru í sérkennslu metin, þ.e. við hvert námsmat og athugað hvort frekari sérkennslu sé þörf og hvort nýir 

nemendur komist í sérkennslu. 

Þurfi nemandi sálfræðiaðstoð þarf að fylla út sérstakt eyðublað til þess og hafa undirskrift foreldris, annars er hún ekki gild.  
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Sálfræðiþjónusta  

Sálfræðingur skólans sinnir nemendum ýmist að ósk skóla eða forráðamanna. Skólinn vísar nemendum aðeins til sálfræðings að gefnu samþykki 

forráðamanna. Forráðamenn leita til umsjónarkennara hafi þeir í hyggju að leita þjónustu skólasálfræðings. Umsjónarkennari vísar erindinu til 

nemendaverndarráðs sem síðar vísar erindinu áfram til sálfræðings.  

Náms- og starfsráðgjöf  

Tveir námsráðgjafar starfa við skólann. Hlutverk þeirra er að standa vörð um velferð nemenda, styðja þá og liðsinna í ýmsum málum, bæði þau er 

varða námið og eins í persónulegum málum. Námsráðgjafar sitja nemendaverndarráðsfundi. 

Námsráðgjafi er trúnaðarmaður og málsvari nemenda. Verkefni hans eru m.a.:  

 Persónuleg ráðgjöf nemenda bæði 

hóp- og einstaklingsráðgjöf. 

 Kynningar á framhaldsskólum. 

 Leiðbeiningar um skipulögð 

vinnubrögð í námi. 

 Könnun á áhugasviði. 

 Val á framhaldsnámi. 

 Prófkvíði. 

 Prófundirbúningur. 

 Samskipti. 

 Stríðni. 

 Einelti. 

 Áhyggjur. 

 Viðtöl við nýja nemendur. 

Nemendaverndarráð  

Í Álfhólsskóla er starfrækt nemendaverndarráð í samræmi við grunnskólalög og reglur um nemendaverndarráð. Nemendaverndarráð er skipað 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjórum eldra og/eða yngra stigs, deildarstjóra sérúrræða, náms- og starfsráðgjöfum,  

hjúkrunarfræðingum og skólasálfræðing. Nemendaverndarráð getur kallað til kennara, foreldra eða sérfræðinga á fundi eftir þörfum. 

Deildarstjórar, hjúkrunarfræðingar, náms- og starfsráðgjafar skólans sitja fundi þegar málefni þeirra nemenda eru til umræðu. Nemendaverndarráð 

heldur fundi aðra hverja viku og er hlutverk þess að gæta hagsmuna nemenda. Starfsreglur nemendaverndarráðs má finna á heimasíðu skólans.  
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Fulltrúar frá Félagsþjónustu Kópavogs sitja fundi nemendaverndarráðs eftir því sem efni standa til. Hlutaðeigandi kennarar eru boðaðir eftir 

þörfum. Kennarar vísa málum til ráðsins. Þeir hafa tilkynningarskyldu gagnvart ráðinu ef þeir hafa grun um vanrækslu vegna nemanda. 

Heilsugæsla  

Tveir hjúkrunarfræðingar í hlutastarfi starfa við skólann. Viðvera þeirra er auglýst í starfsáætlun hverju sinni.  

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsemi hennar er samkvæmt lögum, reglugerðum 

og tilmælum landlæknis. Í henni felast skimanir, viðtöl um lífsstíl og líðan, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til nemenda, 

fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans. Hægt er að lesa nánar um starfssemi heilsuverndar skólabarna inn á www.6h.is á foreldrahluta síðunnar.  

Nauðsynlegt er að hjúkrunarfræðingur fái upplýsingar um breytingar á högum nemenda eða ef um langvinna sjúkdóma og lyfjanotkun er að ræða.  

Ef nemandi slasast í skólanum er fyrstu hjálp sinnt. Haft er samband við forráðamann ef veikindi eða slys ber að höndum og því er mjög mikilvægt að 
á skrifstofu skólans séu alltaf réttar upplýsingar um virk símanúmer og netföng. 

Upplýsingar um helstu verkefni skólaheilsuverndar er að finna á heimasíðu skólans. 

https://skolapostur.hg.local/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.6h.is/index.php?option=content%26task=view%26id=530%26Itemid=568

