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Inngangur 
Hver skóli skal birta stefnu sína með tvennum hætti. Annars vegar er almenn stefnumörkun 

birt í skólanámskrá og hins vegar eru upplýsingar, sem eru breytilegar frá ári til árs, birtar í 

árlegri starfsáætlun. Skólastjóri er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár og starfsáætlunar og skal 

semja þær í samráði við kennara skólans og annað starfsfólk sem með því móti hafa 

skuldbundið sig til að framfylgja þeim. Í árlegri starfsáætlun er gerð grein fyrir starfstíma 

skólans og mikilvægum dagsetningum. 

 

Í starfsáætlun kemur fram hvernig þeim 180 skóladögum, sem skóli hefur til ráðstöfunar, er 
varið. Í áætluninni er skóladagatal birt en þar sést hvenær kennsla hefst að hausti og hvenær 
henni lýkur að vori. Í árlegri starfsáætlun er, m.a. gerð grein fyrir skóladagatali, þ.m.t. lengd 
jólaleyfis, páskaleyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun nemenda, skólareglum, 
skólaþjónustu, félagslífi og öðru því sem varðar starfsemi skólans ár hvert. Þar skal birta 
upplýsingar um starfsfólk skólans, stjórnkerfi, mögulegan stuðning fyrir nemendur af ýmsu 
tagi og almennar hagnýtar upplýsingar um skólahald hvers skólaárs. Starfsáætlun skóla skal 
árlega lögð fyrir skólanefnd til staðfestingar sem staðfestir gildistöku hennar þegar ljóst er að 
hún hafi verið unnin í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, kjarasamninga og 
ákvarðanir sveitarstjórnar um fyrirkomulag skólahalds. 

Áherslur í skólastarfi 
Bíldudalsskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk en haustið 2017 voru leik- og 
grunnskóli sameinaðir undir einni yfirstjórn. Leikskólinn Tjarnarbrekka er fyrir nemendur frá 
12 mánaða til 6 ára og er fyrsta skólastigið. Lögð er áhersla á heildstæða menntastefnu á milli 
skólastiga þannig að nemendur geti flust eðlilega á milli leikskóla og grunnskóla og á milli 
grunnskóla og framhaldsskóla í samræmi við einstaklingsbundna námsstöðu og þroska. 

Helstu áherslur í skólastarfi Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku í vetur eru teymiskennsla, læsi, 
skapandi nám, upplýsingatækni, Uppbyggingarstefnan, samvinnuverkefni, markmiðasetning 
nemenda og mat á eigið nám og framfarir. Þá er einnig ávallt lögð áhersla á hæfnimiðað nám 
og vaxtarhugarfar sem sjást í breyttum kennsluháttum. Nánari útfærslu á fagstarfi, 
hugmyndafræði, markmiðum og leiðum má sjá í skólanámskrá.  

Sérstakar áherslur næstu tvö skólaárin eru; Kennslufræðileg stefna, mat á starfsháttum og 
teymiskennsla. Markmiðið er að innleiða kennslufræðilega stefnu skólans og gera kennurum 
og starfsfólki skólans kleift að sýna fram á gæðastarf í Bíldudalsskóla sem er í sífelldri 
framþróun.  

 

Forföll og leyfi 
Leikskóli 
Foreldrum ber að láta starfsfólk vita um allar breytingar varðandi mætingu barna vegna 
veikinda eða leyfa. Hægt er að skrá veikindi í Mentor og skilja eftir athugasemd. Ekki er 
aðstaða til að annast sjúk börn. Í leikskóla er alltaf meiri hætta á smiti og útbreiðslu algengra 
umgangspesta. Fái barn smitandi sjúkdóm á það að vera heima, þar til smithætta er liðin hjá 
til að forðast að smita aðra í leikskólanum. Ef barn veikist á meðan það er í leikskólanum er 
hringt í foreldra þess og þeir beðnir um að sækja barnið. Barn getur fengið að vera inni í 2 
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daga eftir hita veikindi að beiðni foreldra að höfðu samráði við deildarstjóra eða 
leikskólastjóra, enda hafi það verið heima 1 – 2 daga hitalaust. 
 

Grunnskóli 
Forföll nemenda ber að tilkynna fyrir upphaf skóladags í síma 450-2334 eða í tölvupósti til 
umsjónarkennara. Þá er hægt að tilkynna veikindi og leyfi í einstaka kennslustundum í gegnum 
upplýsingakerfið Mentor.  

Leyfi til lengri tíma en tveggja daga þurfa samþykki skólastjórnenda auk umsjónarkennara. 
Foreldri skal snúa sér til umsjónarkennara með leyfisbeiðnina sem gefur álit sitt og sendir 
erindið til skólastjóra. Foreldri getur prentað út umsóknarbeiðnina og komið henni til 
umsjónarkennara sem gefur álit sitt og sendir erindið til skólastjóra. Einnig er hægt að senda 
beiðnina rafrænt og verður henni komið áleiðis til umsjónarkennara. Öll röskun á námi 
nemanda sem hlýst af umbeðnu leyfi er á ábyrgð foreldra eða forráðamanna sbr. 15. grein 
grunnskólalaga frá 2008 sem hljóðar svo: „Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna 
undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra 
heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til 
þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu 
stendur.“ Um áherslur í námi: Áherslur og verkefni vísast til upplýsinga á Mentor. Kennurum 
Bíldudalsskóla er ekki skylt að útbúa sérstakar áætlanir eða  fyrir nemendur á meðan á leyfi 
þeirra stendur enda er nám barnsins þá á ábyrgð foreldra. 

Ef óskað er eftir undanþágu frá skyldunámi í námsgrein er sótt um það skriflega til skólastjóra 
sem leggur umsókn fyrir nemendaverndarráð til umsagnar. 
 
 

Mötuneyti og nesti 
Grunnskóli 
Nemendur á yngsta og miðstigi borða nesti sitt fyrir eða eftir frímínútur sem hefjast kl. 9:10. 
Unglingastigið borðar nestið sitt á meðan á frímínútunum stendur. Nesti hafa nemendur með 
sér að heiman og mælst er til að hollusta sé í fyrirrúmi. Lagt er til að ávextir og grænmeti sé 
aðaluppistaðan í því nesti og umbúðir eins og svalafernur og jógúrtplast er ekki æskilegt að 
koma með. 

Maturinn er eldaður í félagsheimilinu Baldurshaga af matráði, nemendur borða í Baldurshaga 
og geta nemendur á mið- og unglingastigi verið í áskrift fjóra daga vikunnar, frá mánudegi til 
fimmtudags og nemendur á yngsta stigi fimm daga vikunnar. Nemendur sem koma með nesti 
að heiman hafa aðgang að örbylgjuofni og samlokugrilli. Eldri nemendur hafa einnig aðgang 
að heitu vatni. Upplýsingar um matseðla er að finna á heimasíðu skólans, 
www.bildudalsskoli.is. Nemendur eiga að temja sér góðar reglur í matsal: 

● Ganga hljóðlega um og sýna tillitssemi. 
● Snæða við borð sem eru í matsalnum. 
● Ganga snyrtilega frá borðum, skila diskum og áhöldum á vagna og henda rusli. 

Matráður eldar einnig fyrir leikskólann og færir þeim matinn þangað. 
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Frímínútur 
Grunnskóli 
Tvennar frímínútur eru að morgni, fyrri frímínúturnar eru í tuttugu mínútur frá kl. 9:10 – 9:30 
og seinni í fimmtán mínútur frá kl. 10:30 – 10:45. Stuðningsfulltrúar/skólaliðar sjá um gæslu í 
frímínútum. 1.-7. bekkur fer í útivist en 8.-10. bekkur mega dvelja inni í öllum frímínútum. 
Nemendur eru þó hvattir til að fara út. Skólastjóri og kennarar fylgjast með þeim nemendum 
sem eru inni. 

Gæsla í íþróttahúsi 

Starfsmenn íþróttahúss sjá um gæslu í búningsklefum og á göngum íþróttahúss. 
Stuðningsfulltrúar fylgja nemendum með stuðning í íþróttir og sund og starfsmenn leikskólans 
fara með nemendum á leikskólanum.  

Frístund 

Frístund er ætluð nemendum í 1. til 4. bekk og er starfrækt á skóladögum til kl. 16:00. 
Starfsmenn frístundar sjá til þess að senda nemendur í tónlistartíma  og fylgja þeim í 
íþróttatíma. Að öðru leyti eru börnin við frjálsan leik, úti eða inni sem og í skipulögðu starfi 
sem starfsmaður frístundar skipuleggur í samráði við skólastjóra. Heimanám nemenda er 
alfarið á ábyrgð foreldra/forráðamanna. Skráning í frístund er rafræn á heimasíðu 
Vesturbyggðar. Skráning getur verið í 2 eða 3 tíma á dag, 13:00-15:00 eða 13:00-16:00. 
Skráning eða afskráning tekur gildi um næstu mánaðamót samkvæmt tilkynningu sem þarf að 
berast fræðslustjóra fyrir 20. dag mánaðar á undan. 

Lyfjagjafir  
Það er ekki æskilegt að gefa þurfi börnum lyf í leik- og grunnskólum. Flest öll sýklalyf eru 
þannig að þau þarf að gefa 2-3 á dag og getur barnið þá fengið lyfið áður en það fer í skólann 
og aftur eftir skólatíma. Undantekning á þessu gætu verið sykursýkis-, astma- og ofnæmislyf 
og hugsanlega lyf við ofvirkni. Skólastjóri eða deildarstjóri er þá ábyrgur fyrir móttöku og 
varðveislu lyfjanna.  
 
Slys  
Ef barn slasast í leik- eða grunnskóla er foreldri strax látið vita. Haldin er skráning yfir slys 
sem eiga sér stað í skólunum og farið eftir öryggis og slysavarnaráætlun skólanna sem er að 
finna hér: https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_e526c14b31a943e69c0aee6959693100.pdf .  

 
Klæðnaður  

Nauðsynlegt er að klæða börnin þægilega og eftir veðri. Öll leikskólabörn eiga að vera með 
aukaföt sem geymd eru í sérstökum skúffuskáp á salerni nemenda á Tjarnarbrekku. 
Nauðsynlegt er að merkja allan fatnað barnanna, útiföt, regnföt, skó, stígvél og aukaföt. 
Skólinn ber ekki ábyrgð á ómerktum fatnaði.  

 
Dvalartími á Tjarnarbrekku  

Við upphaf leikskólagöngu er gerður skriflegur samningur við foreldra um dvalartíma 
barnsins. Foreldrum ber að virða þennan samning. Sækja þarf um breytingu á 
dvalarsamningi með mánaðar fyrirvara og miðast við 1. hvers mánaðar, á sérstöku eyðublaði 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_e526c14b31a943e69c0aee6959693100.pdf
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sem hægt er að nálgast á heimasíðu Vesturbyggðar: 
https://vesturbyggd.is/stjornsysla/utgafa-og-auglysingar/eydublod/   
 

Ábyrgð á persónulegum eigum nemenda 
Skólinn tekur ekki ábyrgð á fjármunum og persónulegum eigum nemenda, nema hægt sé að 
rekja það til starfsfólks eða vanbúnaðar skólahúsnæðis. Því eru foreldrar/forráðamenn 
beðnir að sjá til þess að nemendur komi ekki með peninga eða óþarfa hluti í skólann. Skólinn 
hvetur foreldra/forráðamenn til að merkja vel allan fatnað nemenda, töskur og aðrar eigur. 
 

Námsgögn 
Öll námsgögn eru nemendum að kostnaðarlausu. Nemendur fá aðgang að tölvum og 
tækjum skólans, bækur eru keyptar frá Menntamálastofnun og frá öðrum fyrirtækjum. 
Ritföng eru í skólanum fyrir börn að nýta á skólatíma. Enginn efniskostnaður fellur á 
foreldra.  
 

Stjórnskipulag skólans 

Skipurit Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku 
 

 

Starfsfólk 
Starfsmenn Bíldudalsskóla og Leikskólans Tjarnarbrekku eru í allt 13 en það eru skólastjóri, 
fimm kennarar, tveir stuðningsfulltrúar sem einnig starfa í frístund, ræstitæknir og fjórir 
starfsmenn Tjarnarbrekku. Þá eru einnig 3 stundakennarar sem kenna nemendum 
Bíldudalsskóla á Patreksfirði. Í mötuneyti skólans í Baldurshaga starfa 2 starfsmenn. 
Eftirtaldir starfsmenn starfa við Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku skólaárið 2021-2022: 

Nafn  Staða  Netfang  

Aðalheiður 
Jóhanna Ólafsdóttir  

Umsjónarkennari 1. – 4. bekk  adalheidur@vesturbyggd.is  
  

Anna María Tryggvadóttir  Stuðningsfulltrúi/frístund  annamaria@vesturbyggd.is  

Ágústa Mattý Pálsdóttir  Stuðningsfulltrúi/frístund  agusta@vesturbyggd.is  

Einar V. Skarphéðinsson  Smíðakennari (Patreksfirði)  einar@vesturbyggd.is  

Elínborg Benediktsdóttir  Leiðbeinandi Tjarnarbrekku  elinborg@vesturbyggd.is  

Elsa Ísfold Arnórsdóttir  Skólastjóri/leikskólastjóri  elsa@vesturbyggd.is  

Eyrún Lind Árnadóttir  Íþróttakennari (Patreksfirði)  eyrún@vesturbyggd.is  

Gunnur Bryn Ólafsdóttir  Ræsting  sveindisg@gmail.com  

 

 Skólastjóri 

 Kennarar  Starfsmenn  
Deildarstjóri 

leikskóla 

 
Starfsfólk 
leikskóla 

 
Foreldra- og 

skólaráð 

https://vesturbyggd.is/stjornsysla/utgafa-og-auglysingar/eydublod/
mailto:adalheidur@vesturbyggd.is
mailto:annamaria@vesturbyggd.is
mailto:agusta@vesturbyggd.is
mailto:einar@vesturbyggd.is
mailto:elinborg@vesturbyggd.is
mailto:elsa@vesturbyggd.is
about:blank
mailto:sveindisg@gmail.com
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Jóna Sigríður Runólfsdóttir  Aðst. matráður  jona@smart.is  

Lára Þorkelsdóttir  Deildarstjóri Tjarnarbrekku  lara@vesturbyggd.is  

Lilja Gísladóttir  Íþróttaleiðbeinandi/frístundaleiðbeinandi  lilja6566@gmail.com  

Lilja Rut Rúnarsdóttir  Umsjónarkennari 5. – 9. bekkjar  liljarut@vesturbyggd.is  

María Ósk Óskarsdóttir  Val (Patreksfirði)  mariaosk@vesturbyggd.is  

Ragnhildur Guðrún 
Ragnarsdóttir  

Sjónlistarkennari/faggreinakennari  ragnhildur@vesturbyggd.is  
  

Rut Ólafsdóttir  Leikskólaliði  rut@vesturbyggd.is   

Signý Sverrisdóttir  Umsjónarkennari 5. – 9. bekkjar  signy@vesturbyggd.is  

Soffía Hlynsdóttir  Skólahjúkrunarfræðingur  soffia.hlynsdottir@hvest.is  

Sólveig Halla Hallgrímsdóttir Almennur starfsmaður Solveighalla0@gmail.com  
  

       Védís Thoroddsen  Matráður  vedisth@gmail.com 

 
Trúnaðarmaður kennara: Lilja Rut Rúnarsdóttir 
Starfslýsingar eru að finna á heimasíðu Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku: 
https://www.bildudalsskoli.is/starfslysingar  
 
Viðtalstímar kennara eru eftir samkomulagi 
Aðalheiður Jóhanna Ólafsdóttir 
Lilja Gísladóttir 
Lilja Rut Rúnarsdóttir 
Ragnhildur Guðrún Ragnarsdóttir 
Signý Sverrisdóttir 
Viðtalstímar kennara á Tjarnarbrekku eru eftir samkomulagi foreldra, deildarstjóra og 
leikskólastjóra. 

 

Forföll kennara grunnskóla 
Komi til forfalla kennara eru nemendur í 1.- 4. bekk aldrei sendir heim. Nemendur í 5.- 10. 
bekk gætu verið sendir heim en þá er reynt að takmarka það eins og hægt er. Leitast er við 
að leysa öll forföll með forfallakennslu eins og unnt er. 
 

Forföll kennara leikskóla 
Ef senda þarf börn heim vegna manneklu og veikinda starfsfólks er hringt í viðkomandi 
foreldra eða send skilaboð þar um. Ekki er gefinn afsláttur af gjaldi sökum þessa. 
Aðgerðir sem gripið er til áður en til þess kemur að senda börn heim vegna manneklu: 

1. Veikindaafleysing fer inn á deild eða  þar sem vantar starfsmann (8,33% af 
grunnmönnun í hverjum leikskóla). 

2. Undirbúningstímar færðir til t.d. – taka þegar rólegur tími gefst t.d. í útiveru. 
3. Börn færð milli deilda. 
4. Sérkennari tekur hóp eða kemur inn á deild eftir atvikum. 
5. Hringt í foreldra og börn sótt. 

Fyrirkomulag ef sækja þarf börnin: 
1. Hringt í foreldra þeirra barna sem eru í leikskólanum á þeim tíma sem starfsfólk 

vantar. 

mailto:jona@smart.is
mailto:lara@vesturbyggd.is
mailto:lilja6566@gmail.com
mailto:liljarut@vesturbyggd.is
mailto:mariaosk@vesturbyggd.is
mailto:ragnhildur@vesturbyggd.is
mailto:rut@vesturbyggd.is
mailto:signy@vesturbyggd.is
mailto:soffia.hlynsdottir@hvest.is
mailto:Solveighalla0@gmail.com
https://www.bildudalsskoli.is/starfslysingar
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2. Hringt í foreldra allra barna á þeirri deild sem þörfin er mest og foreldrar beðnir um 
að sækja börnin fyrr. 

3. Ef um langvarandi veikindi og eða manneklu er að ræða þá þarf að fara kerfisbundið í 
skerðingu t.d. með því að skipta upp í hópa svo jafnræði ríki. 

 
 
Fastir fundir og fundaráætlun vetrarins fyrir starfsfólk 

   
 
Athugið að fundir geta tekið breytingum en þá verður látið vita með fyrirvara. 

Dagskrár fyrir skipulagsdaga starfsmanna eru sendir með nokkurra daga fyrirvara og 
starfsmenn fá fundaáætlun vetrarins senda sem og að hún er hengd upp í starfsmannarými. 
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Skóladagatöl og skóladagurinn 

Bíldudalsskóli 
Samkvæmt skóladagatali eru skóladagar nemenda 180. Kennsludagar nemenda eru 179 og 
dagar þar sem verulega er brugðið frá lengd skóladags eru skólaárið 2021-2022 alls 6. Þeir 
dagar eru skólasetningardagur, tveir stöðumats dagar, litlu jólin, árshátíðardagur og skólaslita 
dagur. Kennsla fellur niður í jólaleyfi nemenda sem er frá 20. desember til og með 2. janúar. 
Vetrarfrí er 22. og 25 október, páskaleyfi er frá og með 11. apríl til og með 18. apríl. Einnig 
fellur kennsla niður vegna fimm skipulagsdaga kennara á skólaárinu, þ.e. 10. september, 22. 
nóvember, 31. janúar, 7. mars og 2 maí. Skóladagatal Bíldudalsskóla er að finna á heimasíðu 
skólans: 
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-

6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf 

 
Í stundatöflu Bíldudalsskóla eru fyrstu tvær kennslustundirnar að morgni 60 mínútur og eftir 
það eru kennslustundirnar 40 eða 80 mínútur. Fyrsta kennslustund hefst kl. 8:10 og síðustu 
kennslustundum er lokið kl. 15:25. Hádegishlé er 30 mínútur og hefst kl. 12:05 hjá nemendum. 
Á morgnana eru tvennar frímínútur, kl. 9:10 hefst 20 mínútna hlé og kl. 10:30 hefst 15 mínútna 
hlé. Eftir hádegi er hlé kl. 13:55-14:05. Þetta hlé er notað til næringar, útiveru, hreyfingar og 
slökunar. Í eða eftir fyrri frímínútur snæða nemendur nesti að heiman. 1.-7. bekkur eru úti í 
frímínútum en 8.-10. bekkur fær að vera inni. Í frímínútum sinna skólaliðar/stuðningsfulltrúar 
gæslu. 
 
Nemendur mið- og unglingastigs fara á Patreksfjörð á föstudögum en þá sækja þeir tíma í 
sundi, smíði og snillismiðjum. Farið er á Patreksfjörð kl. 8:00 og komið til baka um kl. 13:50.  

 

Tjarnarbrekka 
Leikskólinn Tjarnarbrekka opnaði aftur eftir sumarfrí þann 4. ágúst. Opið er alla daga vikunnar 
utan skipulagsdaga sem eru fimm talsins: 10. september, 22. nóvember, 31. janúar, 7. mars 
og 2. maí. Skóladagatal Tjarnarbrekku er að finna á heimasíðu skólans: https://e81453fd-bb3e-

4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf  

 
Dagskipulagi er ætlað að vera rammi utan um leikskólastarfið þar sem ríkir jafnvægi frjálsra 
og skipulagðra stunda, inni veru og útiveru. Dagskipulagið er ætíð sniðið að þörfum barna, 
þroska þeirra og samsetningu barnahópsins svo og aðstæðum og öðrum ytri skilyrðum. 
Skipulag og ákveðnar tímasetningar dagsins gefa starfinu festu og öryggi fyrir börn, starfsfólk 
og foreldra en er þó sveigjanlegt og veitir svigrúm til þess að bregða út af þegar þörf er á. 

https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_af446cdb73cc45739aae66cd01a40f58.pdf
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Fyrir utan dagsskipulagið eru fastir tímar í íþróttum í og ferðir á bæjarbókasafnið í 
Muggsstofu.  

Starfsáætlun nemenda 
Nemendafjöldi 
 
Bíldudalsskóli Drengir Stúlkur Alls Umsjónarkennarar: 

1. bekkur 3 0 3 

Aðalheiður Jóhanna Ólafsdóttir 2. bekkur 2 0 2 

3. bekkur 1 0 1 

Aðalheiður Jóhanna Ólafsdóttir 4. bekkur 2 3 5 

5. bekkur 2 1 3 

Lilja Rut Rúnarsdóttir 
Signý Sverrisdóttir 

6. bekkur 1 2 3 

7. bekkur 2 1 3 

8. bekkur 2 1 3 

Lilja Rut Rúnarsdóttir 
Signý Sverrisdóttir 

9. bekkur 1 0 1 

10. bekkur 0 0 0 

Samtals 16 8 24  

 

Tjarnarbrekka Drengir Stúlkur Alls 

2020 árgangur    

2019 árgangur 2 1 3 

2018 árgangur 1 0 1 

2017 árgangur 1 2 3 

2016 árgangur 0 2 2 

Samtals 3 8 11 

Á vorönn er von á tveimur nýjum nemendum í leikskólann.  
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Stundaskrá/tímafjöldi 

Námsgreinar - 
námssvið  

1.-4. bekkur 5.-7. bekkur 8-10. bekkur Heildartími 1.-
10. bekk 

Hlutfall  

mín.  mín.  mín.  

Íslenska 1200 840 840 2880 21% 

Erlend tungumál 0 600 720 1320 10% 

List og verkgreinar 640 540 540 1720 13% 

Náttúrugreinar 320 480 360 1160 8% 

Skólaíþróttir 480 420 420 1320 10% 

Samfélagsgreinar 480 240 240 960 7% 

Stærðfræði 960 720 720 2400 18% 

Smiðjur 320 240 240 800 6% 

Til ráðstöfunar /val 400 120 360 880 7% 

Samtals 2800 4200 4440 13440 100% 

 
 

 

Stöðumats- og foreldraviðtöl 
Grunnskóli 
Einu sinni á önn eru stöðumatsfundir með foreldrum og nemendum. Á þeim fundum er farið 
yfir stöðu nemandans í formi leiðsagnarmats og vaxtarhugarfars. Gert er ráð fyrir að viðtalið 
að vori sé nemendastýrt en þá undirbúa nemendur og stýra viðtalinu sjálfir í samráði við 
umsjónarkennara.  
 
Leikskóli 
Á Tjarnarbrekku er boðið upp á formleg foreldraviðtöl einu sinni á ári, venjulega í mars. Þar 
er jafnan farið yfir líðan barnsins í leikskólanum, þroska þess og þarfir og leitast við að fá 
fram viðhorf og væntingar foreldra. Foreldrar eru hvattir til að biðja um viðtal hvenær sem 
þurfa þykir með því að hafa samband við deildarstjóra eða leikskólastjóra.  
 
Haustkynning er haldin á haustin, sameiginleg fyrir leik- og grunnskóla. Á þeim fundum er 
farið yfir helstu áherslur í starfi á komandi vetri og kennarar og starfsfólk kynna markmið og 
leiðir í námi.  
 

Helstu viðburðir skólaársins 
 

Bíldudalsskóli 
Skólasetning 23. ágúst 
Skólasetning fer fram í skólanum að foreldrum viðstöddum. Að loknu ávarpi skólastjóra fer 
hver nemendahópur með sínum umsjónarkennara í heimastofu. Í ár mun skólasetningin fara 
fram utandyra vegna aðstæðna í þjóðfélaginu. 
 

Skipulagsdagar 
10. september, 22. nóvember, 31. janúar, 7. mars og 2. maí. 
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Samræmdum prófum hjá 4. og 7. bekk var frestað fram á vorið 2022.  
Gert er ráð fyrir að samræmd próf fyrir 4., 7. og 9 bekk verði haldin í mars 2022 og þau verði 
lögð fyrir á pappír að þessu sinni. 
 
 
Íþróttadagur unglingastigs – október/nóvember 
Nemendur á miðstigi í Bíldudalsskóla, Tálknafjarðarskóla, og Patreksskóla eyða deginum 
saman í íþróttaleikjum og skemmtun í Íþróttamiðstöð Tálknafjarðar.  
 

Alþjóðlegi Kabuki Dagurinn – 23. október 
Grænn dagur í Bíldudalsskóla 26. október og á Tjarnarbrekku 22. október. 
 
Dansnámskeið – 19.- 21. október 
Jón Pétur danskennari kemur og kennir dans 
 
Vetrarfrí – 22. og 25. október 
 
Stöðumat – 12. nóvember 
Nemendur og foreldrar fara yfir stöðu nemandans með umsjónarkennara. 
Baráttudagur gegn einelti – 8. nóvember 
Unnin eru verkefni sem tengjast forvörnum gegn einelti. 
Dagur íslenskrar tungu – 16. nóvember 
Allir árgangar vinna verkefni í tengslum við daginn. 
Vinavika – 23.- 26. nóvember 
Allir árgangar taka þátt í dagskrá sem ætlað er að stuðla að jákvæðum samskiptum og 
uppbyggilegum skólabrag.  
 
Fullveldishátíð – 1. desember 
Nemendur taka þátt í dagskrá sem tengist fullveldisdeginum. 
 
Litlu jólin – 17. desember 2021 
Haustönn lýkur – 14. janúar 2022 
Vorönn hefst – 17. janúar 2022 
Dagur leikskólans 6. febrúar 
Vetrarfrí 17. – 18. febrúar 
Stöðumat viðtöl – 25. febrúar 
Nemendur og foreldrar fara yfir stöðu nemandans með umsjónarkennara. 
Öskudagur – 2. mars 
Íþróttadagur miðstigs – 10. mars 2022 
Dagur stærðfræðinnar – 14. mars  
Árshátíð – 7. apríl 
Páskafrí – 11. – 18. apríl 
Dagur umhverfisins – 25. apríl  
Árgangar fara um skólalóð og næsta nágrenni skólans, tína upp rusl og taka til hendinni með 
fjölbreyttum hætti. Tekið í skólanum mánudaginn 26. apríl. 
Vorleikar – 1. – 3. júní 
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Nemendur taka þátt í fjölbreyttri dagskrá þar sem lögð er áhersla á útivist og náttúruvernd. 
Skólaslit 7. júní 
Skólaslit nemenda fara fram í Bíldudalskirkju. Þar fer fram hátíðardagskrá og að henni lokinni 
er sýning á verkum nemenda, ljósmyndasýning og kaffiveitingar í boði foreldrafélagsins.  

 

Tjarnarbrekka 
Opnað eftir sumarfrí – 4. ágúst 
Skipulagsdagar 
10. september, 22. nóvember, 31. janúar, 7. mars og 2. maí. 
Baráttudagur gegn einelti – 8. nóvember 
Unnin eru verkefni sem tengjast forvörnum gegn einelti og vináttu. 
Dagur íslenskrar tungu – 16. nóvember 
Allir árgangar vinna verkefni í tengslum við daginn. 
Vinavika – 23. -26. nóvember 
Allir árgangar taka þátt í dagskrá sem ætlað er að stuðla að jákvæðum samskiptum og 
uppbyggilegum skólabrag.  
Litlu jólin – 17. desember 
Bóndadags grautur, pabbar og afar – 21. janúar 
Dagur leikskólans – 6. febrúar 
Haldið upp á daginn föstudaginn 4. febrúar. 
Konudagskaffi, mömmur og ömmur – 20. Febrúar 
Haldið upp á daginn mánudaginn.21. febrúar. 
Öskudagur – 2. mars 
Opið hús og útskrift á Tjarnarbrekku - 25. maí  

Tómstundastarf og félagslíf 
Vesturbyggð starfrækir félagsmiðstöð á Bíldudal fyrir nemendur í 7.-10. bekk sem er opin 
tvisvar í viku. Þá eru einnig sameiginlegar uppákomur hjá félagsmiðstöðunum á 
sunnanverðum Vestfjörðum. Héraðssambandið Hrafna Flóki býður upp á 
almenningssamgöngur á milli Patreksfjarðar-Tálknafjarðar-Bíldudals sem er grundvöllur fyrir 
því að æfa íþróttir saman af svæðinu. Fyrir vikið er um fríar ferðir að ræða fyrir krakka og 
unglinga sem eru nýta sér ferðirnar á milli staða til að stunda æfingar á vegum HHF eða 
aðildarfélaga  HHF. 
 

Nám og kennsla  

Val nemenda í 5.-10. bekk 
Í Bíldudalsskóla er boðið upp á mjög fjölbreytt val. Nemendur hafa meðal annars tækifæri til 
að vinna með ítarleg áhugasviðsverkefni sem eru nemendastýrð með mats römmum. 
Markmiðið er að æfa nemendur í aukinni ábyrgð á námi sínu og að nemendur sjálfir sjái um 
að kynna foreldrum sínum fram farir sínar og nám.  
Í vetur höldum við áfram með val fyrir miðstig þar sem 5.-7. bekkur fær tækifæri til að velja 
sér eina kennslustund í vali á viku. 
 
Í Bíldudalsskóla verða eftirfarandi valgreinar í boði á haustönn. Nemendur eru beðnir um að 
merkja við 1. val og 2. val og hversu margar stundir þar sem við á. Samtals eru þrjár 
kennslustundir í vali á unglingastigi 3x40 mín).  
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Kennslust. Námsgrein 

1 tími Skólahljómsveit 

1 tími Spilaval 

1 tími Forritun 

1 tími Yndislitun 

1 tími (tvö skipti í viku) Stuttmyndagerð 

1 tími Tónlist – Tónlistarskóli Vesturbyggðar 

1 tími Áhugasvið 

1-2 tímar Púsl 

1 tími Myndlist 

1 tími Kvikmyndir (Ævintýraþema) 

1 tími Val að vori skipulagt í janúar 

 
Val utan skóla: Heimilt er samkvæmt Aðalnámskrá að fella niður allt að 5 klukkutíma, 290 
mínútur úr vali vegna þátttöku nemenda á unglingastigi í skipulögðu tómstunda- og 
æskulýðsstarfi óski nemendur og foreldrar eftir því. Foreldrar bera alfarið ábyrgð á því að 
nemendur stundi slíkt og skili staðfestingu óski skólinn eftir því. Að hausti þarf að skila 
staðfestingu á að nemandinn leggi stund á starf sem meta má og síðar á skólaárinu er kallað 
eftir upplýsingum um frammistöðu og ástundun nemenda í metna valinu. 
 
Þegar nemandi velur sér námsgreinar eru þeir beðnir um að hafa eftirfarandi í huga:  
 

● framtíðaráform 

● áhugasvið 

● styrkleika 

 
Ef nemendur þurfa einhverra hluta vegna að skipta um valgrein þegar liðið er á skólaárið skal 
óska eftir því skriflega á þar til gerðu breytingarblaði sem undirritað skal af foreldrum. Þó 
nemendur velji sér greinar er nám í valgreinum ekki frábrugðið námi í öðrum greinum. Gerðar 
eru kröfur til nemenda í samræmi við aldur þeirra og hæfni eins og í öðrum greinum. Valið er 
í samráði við foreldra, þegar nemandinn er búin/nn að velja skrifa foreldrar undir valið. 

 

Nemendafélag 
10. gr. grunnskólalaga fjallar um nemendafélag og kemur eftirfarandi fram: 
Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. 
Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal 
skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Nemendafélag hvers skóla setur sér 
starfsreglur, meðal annars um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 
2. mgr. 8. gr. 
Nemendur kjósa í stjórn félagsins og hafa þær starfsreglur gilt undanfarin ár að formaður komi 
úr 10. bekk, ritari úr 9. bekk og meðstjórnandi úr 8. bekk. Gert er ráð fyrir að ráðið fundi 
reglulega með umsjónarmanni nemendaráðs og halda fundargerð sem er birt á heimasíðu 
skólans. Þar sem enginn 10. bekkur er í skólanum veturinn 2021-2022 og aðeins einn nemandi 
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í 9. bekk var ákveðið að nemendaráðið í ár skipi einn nemanda úr hverjum árgangi frá 5. – 9. 
bekk. Umsjónarmaður nemendaráðs skólaárið 2021-2022 er Elsa Ísfold Arnórsdóttir.  

 

Námsmat  
Einkunnagjöf 
Matsviðmið eru lýsing á hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu. Lýsingarnar 
eru tengdar viðmiði um árangur í hverju verkefni fyrir sig og hæfni sem er náð. 
Matskvarðinn er skilgreindur sem sex einkunnir: A, B+, B, C+, C og D.  
 
Matsviðmið fyrir A: Einkunnina A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni. 
Matsviðmið fyrir B+: Nemandi hefur náð öllum viðmiðum einkunnarinnar B og að hluta til 
hæfni A. 
Matsviðmið fyrir B: Góð hæfni og frammistaða í námi. Gera má ráð fyrir að þorri nemenda 
nái þeirri hæfni. 
Matsviðmið fyrir C+: Nemandi hefur náð öllum viðmiðum einkunnarinnar C og hluta til hæfni 
B 
Matsviðmið fyrir C: Sæmileg hæfni. Þeir sem standast ekki þær kröfur sem gerðar eru í B 
einkunnar viðmiðum. 
Matsviðmið fyrir D: Lýsir hæfni í námi sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C einkunn. Gerð er grein fyrir 
hæfni nemanda út frá einstaklingsmiðaðri námskrá og áætlun. 
  

Í grunnskólum er nokkur hópur nemenda sem stundar ekki nám sitt að fullu samkvæmt 
skilgreindum hæfni- og matsviðmiðum, heldur að hluta eða öllu leyti eftir aðlagðri námskrá 
og viðmiðum í samræmi við metnar sérþarfir.   Þar sem það á við skal merkja vitnisburðinn 
með stjörnu (*). Þannig fá nemendur A*, B*, C* eða D* í samræmi við hvernig þeir ná 
einstaklingsbundnum matsviðmiðum sínum. 
 
Nemendur í 8. – 10. bekk verða metnir þannig að allar einkunnir verða í bókstöfum eða 
notast verður við matið lokið / ólokið í einhverjum greinum.  
Nemendur í 4. – 7. bekk, verða metnir í bókstöfum.  
Nemendur í 1.-3. bekk verða metnir með umsögnum og / hæfni með fjórum táknum. 
 
Lotur og  verkefni er að finna í Mentor ásamt því að hæfniviðmið og matsviðmið verða 
skilgreind þar. 
 

Leiðsagnarmat  
Það er sérstakt markmið Bíldudalsskóla að vera skólasamfélag þar sem skólamenning 
einkennist af leiðsagnarnámi. 
Leiðsagnarmat er stöðugt mat sem á sér stað dag frá degi til dags og gefur bæði kennara og 
nemendum upplýsingar sem þeir geta nýtt til endurgjafar á það sem þarf að bæta í náminu 
eða kennslunni, til þess að brúa bilið milli þess sem nemandinn veit og þess sem hann þarf 
að læra til að ná settum markmiðum. (Heritage, M. (2010). Formative assessment: Making it 
happen in the classroom. California: Corwin.) 
 

Samræmdar mælingar – samræmd próf og lesferill  
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Markmið – að nemendur nái ásættanlegum framförum á milli mælinga og að skólinn í heild 
sinni bæti árangur sinn þegar 3 til 5 ára meðaltöl eru skoðuð. Þetta á við um lesferil og  
samræmd próf og önnur stöðluð próf sem kunna að bætast við.  
https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi 
  

Skimunaráætlun 
Markmið – að standa við skimunaráætlun skólans og bregðast strax við um leið og grunur 
vaknar um þörf fyrir stuðning. Koma formlegum greiningum í farveg um leið og þurfa þykir. 
Snemmtæk íhlutun er meginmarkmið skimana.  
https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi 

 

Kennsluhættir 
 

Leiðsagnarnám 
Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leggja skuli áherslu á leiðsagnarmat sem byggist á 
því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast eigin 
markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Leiðsagnarmat þýðir að fylgst er jafnt og þétt 
með stöðu og framförum nemenda og á grundvelli þess tekin ákvörðun um næstu skref. Það 
er ferli við að afla upplýsinga um hvar nemandinn er staddur í námi sínu og túlka þær. 
Leiðsagnarmat þjónar þeim tilgangi að nota niðurstöðurnar til að gera nauðsynlegar 
breytingar á námi og kennslu. Leiðsagnarmat miðar ekki að því að fella dóm um 
frammistöðu, heldur að hjálpa nemanda að bæta sig, með uppbyggjandi endurgjöf og 
leiðsögn. 
 

Fimm grunnstoðir þurfa að vera undir þaki leiðsagnarnáms til að fullur árangur náist; 
námsmenning, skipulag, áhugi, náms markmið, viðmið og fyrirmyndir, samræður og 
spurningatækni og síðast en ekki síst endurgjöf. 
Þessar grunnstoðir leiðsagnarnáms eru áhersluþættir í námi og kennslu Bíldudalsskóla. 
 

Áframhaldandi áherslur næsta skólaár eru eftirfarandi sem einnig var unnið með síðasta 
skólaár; Kennslufræðileg stefna, mat á starfsháttum og starfendarannsóknir. Markmiðið er 
að innleiða kennslufræðilega stefnu skólans og gera kennurum og starfsfólki skólans kleift að 
sýna fram á gæðastarf í Bíldudalsskóla sem er í sífelldri framþróun. Ennfremur höldum við 
áfram að leggja áherslu á vaxtarhugarfar og leiðsagnarnám.  

Vaxtarhugarfar 
Við stefnum í þá átt að efla vaxtar hugarfar og vinna okkur frá fastmótuðu hugarfari. Við 
ræktum hæfileika, viljum að nemendur hugsi: Ég get þetta ekki NÚNA, í stað þess að hugsa 
ég get þetta EKKI. Að nemendur fagni áskorunum, leiti leiða til að bæta, rannsaki mistök og 
leiti skýringa. Að þeir líti á endurgjöf sem tækifæri til að læra en ekki sem neikvæða 
gagnrýni. Vaxtahugarfar fjallar í stuttu máli um hvernig við hugsum um möguleika okkar til 
að bæta við okkur færni og hæfni í því sem tökum okkur fyrir hendur. Skólafólk sem tekur 
mið af þessari sýn setur sig í þær stellingar að allir geti bætt við sig þekkingu og færni. 
 
Í stuttu máli snýst þetta um að trúa því að við getum vaxið með því að leggja okkur fram eða 
við teljum að hæfileikar okkar og greind sé meitluð í stein og verði ekki breytt. Sú mynd sem 
við höfum í huganum getur því ýmist leitt okkur til vaxtar eða komið í veg fyrir að við 
reynum að bæta árangur okkar. 

https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi
https://www.bildudalsskoli.is/lesfimi
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Kennarar í Bíldudalsskóla leggja sig fram um að vera meðvitaðir um sitt eigið hugarfar því 
hugarfar þeirra hefur áhrif á hugmyndir þeirra um nám og kennslu. 
  
Þeir sem einkennast af hugarfari vaxtar líta þannig á að með markvissri vinnu geti allir bætt 
árangur sinn, allir geti bætt greind sína og hæfni með því að vinna af þrautseigju, með 
góðum stuðningi og aðferðum sem henta. Sá sem einkennist af hugarfari vaxtar spyr aldrei 
hvort hægt sé að kenna tilteknum einstaklingi eða hópi heldur spyr hann hvernig hann geti 
kennt þeim svo þeir nái árangri. Framkoma og athafnir okkar hafa áhrif á hvort nemendur 
þróa með sér fastmótað hugarfar eða hugarfar vaxtar. 

Foreldrafélag 
Samkvæmt 9. gr. Grunnskólalaga stendur eftirfarandi um foreldrafélag. Við grunnskóla skal 
starfa foreldrafélag. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð 
eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og 
efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu 
í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð. Foreldrafélagið heldur aðalfund á hverju 
hausti þar sem farið er yfir áherslur vetrarins. Foreldrar skipta með sér verkum í þeim 
verkefnum sem þeir vinna í samráði við skólana sem og að fara yfir þau mál sem eiga við hverju 
sinni. 

Foreldra- og skólaráð 
Við grunnskóla skal starfa skólaráð (skv. 9.gr. laga nr. 91 frá 2008) sem er samráðsvettvangur 
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 endaleg 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. 
Sveitarstjórn getur ákveðið að skólaráð grunnskóla og foreldraráð leikskóla starfi 
sameiginlega í einu ráði í samreknum leik- og grunnskóla, skv. 45. gr. laga um grunnskóla. 
Miða skal við að fulltrúar nemenda komi úr efstu bekkjum grunnskólans og að fulltrúar 
foreldra og kennara komi frá báðum skólastigum. Ákvæði þetta gildir einnig um skóla þar sem 
tvö eða fleiri sveitarfélög hafa samvinnu um rekstur hans, sbr. 1. mgr. 45. gr. laga nr. 91/2008 
um grunnskóla. 
Við Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku starfar skóla- og foreldraráð sem er samráðsvettvangur 
skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann 
og mótun sérkenna hans í samræmi við stefnu sveitarfélags um skólahald. 
Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skóla- og foreldraráðs. Hann situr í ráðinu og stýrir 
starfi þess. Auk skólastjóra sitja í skóla- og foreldraráði: 
 

● Einn fulltrúi foreldra frá báðum skólastigum  
● Einn fulltrúi kennara frá báðum skólastigum 

● Einn fulltrúi annars starfsfólks 

● Tveir fulltrúar nemenda 
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● Einn fulltrúi grenndarsamfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum 
fulltrúum skólaráðs. 

 
Skólaráð er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt 
einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, 
auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki 
einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk 
þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að 
lágmarki einu sinni á ári. Upplýsingar um fulltrúa, starfsáætlun og fundargerðir skólaráðs er 
að finna á heimasíðu skólans https://www.bildudalsskoli.is/skolarad Kjósa þarf í nýtt skólaráð 

veturinn 2021-2022. 

Starfsáætlun foreldra- og skólaráðs 
 

Haustfundir 
● Funda- og starfsáætlun skólaráðs rædd og uppfærð ef þörf þykir. Starfsáætlun skólans 

yfirfarin og athugasemdir teknar fyrir. Fyrirkomulag haustfunda og viðtala kennara, 
foreldra og nemenda yfirfarið og rætt. Mötuneytismál.  

● Skólanámskrá yfirfarin og rædd. Foreldrafélag, samstarf heimila og skóla, 
upplýsingamiðlun. Tilhögun námsmats.  

● Heimanám, starfshættir nemendaverndarráðs, fjárhagsáætlun. Framkvæmdamál.   
● Námsmarkmið skólans m.t.t. aðalnámskrár, framkvæmd agastefnu, nemendafélag, 

hagsmunamál nemenda.   
Vorfundur  

● Sérfræðiþjónusta, námsaðlögun, kennsluaðferðir, niðurstöður samræmdra prófa og 
læsisprófa. Námsmat.   

● Staða list- og verkgreinakennslu, starfsþróunaráætlun, starfsmannastefna. Staða 
framkvæmda við skólann. 

● Stundaskrár rammi næsta vetrar, valgreinar, starfsmannaauglýsingar skóladagatal 
næsta vetrar.  

● Viðmiðunarstundaskrá, niðurstöður starfsmannasamtala. Námsmat. Samstarf heimila 
og skóla.  

● Innritun nemenda, ráðningar starfsmanna, forvarnaráætlun, skólareglur, 
umhverfisstefna, niðurstöður kannana.   

● Skipan starfsmannateyma næsta vetrar, skólahúsnæði og skólalóð, öryggi og 
aðbúnaður, innkaup námsgagna, matsvinna.  

● Mat á starfsáætlun, drög að starfsáætlun næsta árs.  
 

Skólareglur 
Grunnskóli 
Samkvæmt reglugerð nr. 1040/20011 skal hver grunnskóli setja sér skólareglur þar sem fram 
koma skýr viðbrögð við brotum á reglunum. Stuðlað sé að jákvæðri hegðun og miðað sé að 
því að rækta persónuþroska og hæfni nemenda. Skólareglur varða allt skólasamfélagið, þ.e. 
starfsfólk skólans og stjórn hans, nemendur og foreldra. Skólareglur eru settar í samráði við 
skólaráð og leitast við að ná sem víðtækastri sátt um þær. Á hverju ári eru skólareglur kynntar 
nemendum og foreldrum þeirra og þær eru birtar á vef skólans. Umsjónarkennarar fjalla um 

https://www.bildudalsskoli.is/skolarad
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reglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk með nemendum eins oft og þurfa þykir. Í skólareglum 
er kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, ástundun náms, hollustu 
og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð og skyldur. 
 
Samskipta- og umgengnisreglur þessar eru grundvallaðar á leiðarljósi Bíldudalsskóla en einnig 
hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar sem kennd er við Diane Gossen. Bekkirnir semja 
einnig eigin bekkjarsáttmála og hengja upp í stofunni sinni. Fjallað er um reglurnar á 
bekkjarfundum og í lífsleikni tímum. Reglurnar eru aðgengilegar á heimasíðu skólans og eru 
einnig kynntar á fyrsta foreldrafundi skólaársins. 
Ætlast er til að nemandi mæti stundvíslega og vel undirbúinn í skólann. Þar sem hann er, 
reiðubúinn til að takast á við krefjandi verkefni, þiggja leiðsögn og taka virkan þátt í 
viðfangsefnum skólastarfsins. 
Nemanda er einnig ætlað að ganga vel um skólann sinn og láta sér annt um að samskipti í 
skólanum séu vinsamleg og til þess fallin að auka samkennd og öryggi nemenda og annarra 
sem í skólanum starfa. 
Nemandi sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu með framkomu sinni, orðum og gjörðum. Til að 
ná þessum markmiðum þarf að skilgreina hvað telst æskileg hegðun og hvað ekki. 
Dæmi um æskilega hegðun nemanda. 
 
Nemandi: 

● Hefur stjórn á eigin hegðun, bæði orðum og gerðum 

● Sýnir sjálfum sér og öðrum virðingu, kurteisi og tillitsemi 
● Gerir sér far um að leysa úr ágreiningi sem upp kann að koma af skynsemi og án 

ofbeldis 

● Gerir sér far um að setja sig í spor annarra 

● Fer vel með þau verðmæti sem honum er trúað fyrir, gengur vel um skólann og 
umhverfi hans 

● Virðir eigur annarra 

● Fer að fyrirmælum kennara og annars starfsfólks 

● Leggur sig ávallt fram við námið og sýnir metnað í að gera sitt besta 

● Virðir verk sín og vandar frágang á verkefnum sínum 

● Mætir stundvíslega, undirbúin og með þau gögn sem nota þarf 
● Virðir bekkjarsáttmála 

 
Framangreind lýsing á æskilegri hegðun á að jafnaði við um hegðun langflestra nemenda í 
Bíldudalsskóla. Stuðlað er að æskilegri hegðun með verkfærum eineltisáætlunarinnar, s.s. 
gerð bekkjasáttmála, bekkjafunda, T-spjalda og Y-spjalda, en einnig með því að nemendur læri 
að þekkja þarfir sínar og annarra. 
 
Hvað er óásættanleg hegðun? 
Til að nemendur átti sig betur á því hvar mörkin milli æskilegrar og óásættanlegrar hegðunar 
liggja, verða nemendur að gera sér grein fyrir hvað telst óásættanleg hegðun. Með því móti 
spornum við enn frekar gegn óásættanlegri hegðun þeirra fáu sem getur skaðað hina mörgu. 
 
Við sættum okkur ekki við að nemandi: 

● Eyðileggi, hindri eða trufli skólastarf, vinnu nemenda, kennara eða annars starfsfólks 

● Láti sér ekki segjast við vinsamlegar ábendingar 
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● Gangi í eigur annarra, skemmi eða steli 
● Valdi öðrum kvíða og öryggisleysi 
● Ógni öryggi annarra einstaklinga sem starfa í skólanum, nemenda, kennara eða 

annarra starfsmanna 

● Noti eða hafi undir höndum tóbak eða aðra vímugjafa 

 
Dæmi um óásættanlega hegðun nemanda 
 

Lögbrot 
Við líðum ekki lögbrot, svo sem skemmdarverk, þjófnað, ofbeldi, vímuefnanotkun, alvarlegar 
hótanir eða annað ofbeldi. 
 
Að öllu jöfnu er haft samband við foreldra/forráðamenn ef nemandi sýnir óásættanlega 
hegðun eða brýtur lög.  Þá er leitað eftir samvinnu um úrvinnslu mála.  Þar kemur fram lýsing 
á aðdraganda og atburði og mat á þeirri hættu ef ekkert hefði verið aðhafst. Haldin er skráning 
á slíkum brotum. Þetta er gert samkvæmt 13. og 14. grein reglugerðar um ábyrgð og skyldur 
aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. 

Skólaþjónusta 
Samkvæmt Lögum um grunnskóla nr. 91/2008 á skólinn „að haga störfum sínum í sem fyllstu 
samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers 
og eins.“ Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 er áréttað að allir nemendur 
eigi að fá „jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án 
aðgreiningar þannig að komið sé til móts við náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegar þarfir 
þeirra.“  
Skóli án aðgreiningar er byggður hugmyndum um jafnræði og réttlæti en ekki á því að allir séu 
á sama stað á sama tíma að gera það sama. Stundum hentar nemanda að vera með 
samnemendum í bekknum að vinna verkefni, stundum hentar að fara annað í minni hóp. Stutt 
er við kennara og búið til lærdómsumhverfi þar sem sérkennarar og kennarar nýta og deila 
betur þekkingu sinni sín á milli með hæfni nemandans að leiðarljósi. 
Veita skal túlkaþjónustu í almennum foreldraviðtölum (tvisvar á ári) ef foreldrar nemanda tala 
ekki íslensku eða takmarkaða íslensku. Einnig er hægt að kalla til símatúlk ef nauðsynlegt er 
að koma upplýsingum til foreldra, t.d. ef barn meiðist eða ef eitthvað alvarlegt kemur upp á í 
skólanum. Hvetja skal báða foreldra nemanda til mæta í viðtölin og ekki er æskilegt að annað 
foreldrið túlki fyrir hitt, frekar skal nýta sér þjónustu túlks. Í sumum tilfellum afþakka foreldrar 
túlkaþjónustu af hálfu skóla en benda skal á að túlkur er ekki eingöngu kallaður til foreldranna 
vegna heldur líka til að túlka fyrir starfsfólk skóla. Því þurfa foreldrar og starfsfólk að vera 
sammála um að ekki þurfi túlks við. 
 

Sálfræðingur 
Sálfræðingur Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku er Sturla Brynjólfsson sem starfar hjá Litlu-
kvíðamiðstöðinni. Til hans er hægt að leita ef upp koma erfið mál, einnig eru í boði símafundir 
ef á þarf að halda. Heimsóknirnar eru skipulagðar í samráði við umsjónarmann sérkennslu, 
deildarstjóra og skólastjóra. Gert er ráð fyrir reglulegum heimsóknum sálfræðingsins veturinn 
2021-2022 eða mánaðarlega. 
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Sálfræðingur vinnur að forvarnarstarfi í samvinnu við starfsmenn skóla meðal annars með 
kennslufræðilegum og sálfræðilegum athugunum og greiningu á nemendum sem eiga í 
erfiðleikum sem hafa áhrif á nám þeirra. Sálfræðingur situr fundi í nemendaverndarráði þegar 
hentugt er og hittir stjórnendur og kennara í skólanum eftir þörfum. Hann skipuleggur og 
stjórnar skilafundum með nemendum, foreldrum og starfsmönnum skólans.  
 
Verksvið sálfræðings:  
 

• Athugun og greining á nemendum sem geta ekki nýtt hæfileika sína í námi og starfi 
og eiga í sálrænum, félagslegum eða námslegum erfiðleikum.  

• Skipulagning á meðferðarúrræðum fyrir nemendur.  
• Ráðgjöf og leiðbeiningar til foreldra og starfsmanna skóla um uppeldi og kennslu 

nemenda.  
• Samvinna við einstaklinga og stofnanir sem fara með fjölskyldumál.  
• Tengsl við félags- og heilbrigðissvið vegna barnaverndarmála.  
• Öflun og miðlun upplýsinga.  

 

Talmeinafræðingur 
Talmeinafræðingur á vegum Ásgarðs, sinnir talþjálfun í Bíldudalsskóla. Þessir tímar eru einu 
sinni í viku að jafnaði. Trappa býður upp á talþjálfun fyrir börn í gegnum fjarbúnað. 
Einstaklingar setjast niður í skóla en talmeinafræðingur er staðsettur á skrifstofu Tröppu í 
Aðalstræti í Reykjavík. Aðgengi eykst til muna og tími talmeinafræðinga og aðstandenda nýtist 
betur auk þess sem þekking yfirfærist til sérfræðinga í skólum eða heilbrigðisstofnunum.  
 

Sérfræðiþjónusta við starfsfólk Bíldudalsskóla 
Ásgarður veitir starfsfólki sérfræðiaðstoð og skólinn er í þróunarvinnu með öðrum 
sérfræðingum að auki. 
 

Heilsugæsla 

Skólaheilsugæsla er á vegum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. 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. Nánari upplýsingar um starfsemi skóla heilsugæslunnar má 
nálgast á Heilsuvefnum. Starfandi skólahjúkrunarfræðingur í Bíldudalsskóla í vetur verður 
Soffía Hlynsdóttir. 

 

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, 
kennara og aðra sem veita skólabarninu þjónustu. Starfsfólk heilsugæslunnar er bundið 
þagnarskyldu. Starfsfólk veitir fyrstu hjálp ef slys ber að höndum. Ef barn veikist í skólanum 
eða meiðist alvarlega er haft samband við forráðamenn.  

Iðjuþjálfi 
Lilja Björk Hauksdóttir starfar sem iðjuþjálfi hjá Vesturbyggð. Lilja Björk er í fæðingarorlofi í 
vetur. 
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Námsráðgjafi 
Katrín Vignisdóttir starfar sem  náms- og starfsráðgjafi í 50% starfi. Hún er í fæðingarorlofi í 
vetur. 
Helstu verkefni námsráðgjafa eru:  

• Veita nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og fræða þá um nám, störf og 
atvinnulíf.  

• Veita nemendum ráðgjöf í einkamálum þannig að þeir eigi auðveldara að ná settum 
markmiðum í námi.  

• Aðstoða nemendur við að setja sér markmið og gera sér grein fyrir eigin 
áhugasviðum  

• Veita foreldrum ráð varðandi nám og hegðun barna þeirra. 
• Hópráðgjöf og einstaklingsviðtöl í samskiptamálum og líðan.  
• Námstækni 
• Tilfinningavinna, viðtöl og námskeið vegna kvíða. 
• Sjálfstyrking. 

 

Símenntunaráætlun - starfsþróunaráætlun  
Starfsmaður ber ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku á ráðstefnum, sí- 
og starfsþróunar námskeiðum, viðurkenndu framhaldsnámi og með eigin 
starfsþróunaráætlun. Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu 
og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Símenntun kennara skal vera í samræmi við 
starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Að 
frumkvæði skólastjóra mótar hver skóli áætlun til ákveðins tíma um hvernig símenntun 
starfsfólks hans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur skólans, 
sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Áherslur Bíldudalsskóla birtast hér fyrir neðan.  
 

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann 
annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til 
að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Í þeim tilfellum sem 
kennari sækir sér nám á háskólastigi sem nýtist í starfi er æskilegt að skólastjóri heimili 
kennara að nota hluta þeirra 150 klst. sem ætlaðar eru til starfsþróunar / undirbúnings 
kennara til námsins. 
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Starfsþróunaráætlun 2019-2021– Bíldudalsskóli og Tjarnarbrekka 
Starfsmaður heldur utan um sína eigin símenntun/starfsþróun og skráir. Í upphafi skólaárs fara kennarar og skólastjóri yfir skráningu og áform 

um starfsþróun. Í starfsmannaviðtali vorannar afhendir starfsmaður skólastjóra blaðið og heldur eftir afriti. Skólastjóri staðfestir hvern þátt fyrir 

sig. Heildartími skv. kjarasamningi kennara Kennarar >30 ára skrá 150 klst., 30-37 ára skrá 126 klst. og þeir sem eru 38 ára og eldri skrá 102 klst. 

Starfsmaður Kennitala Starfsheiti 

   

 
Dags./tími Tegund símenntunar / starfsþróunar Útreikningur 

sbr. að neðan 

Skil (staðfesting eða kynning) Staðfesting yfirmanns 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Útreikningur á tímum í endur- og 

símenntun: 

Á starfstíma skóla innan 

vinnuramma  Stuðul 1 

Á starfstíma skóla utan 

vinnuramma  

 Stuðull 1,33 

Á starfstíma skóla utan 

vinnuramma (helgar)

 Stuðull 1,45 

Utan starfstíma skóla 

   Stuðull 1 

Kynning eða kennsla sem 

starfsm. sér um Stuðull 4 

Til starfsþróunar telst m.a. þróunarverkefni, námskeið, ráðstefnur, 

fræðslufundir, kynningar, skólaheimsóknir, faglegur lestur o.fl. Annað er 

samkomulag við skólastjóra. 



 
 

Áherslur 2021-2022 
Áherslur í starfsþróun kennara í Bíldudalsskóla skólaárið 2021 - 2022: Við höldum áfram með 

þá starfsþróun sem lagt var af stað í árið 2019 um að leggja áherslu á að Bíldudalsskóli verði 

framúrskarandi skóli sem uppfyllir 95% af öllum ytra mats skilyrðum MMS.  

● Náms- og kennslu hluti skólanámskrár 

● Kennslufræðileg stefna: Fjölbreyttir kennsluhættir og fjölbreytt námsmat 

● Leiðsagnarmat 

● Vaxtarhugarfar 

● Mat á starfsháttum og gæðaviðmið um “Nám og kennslu”.  

Áherslur úr starfsþróunaráætlun birtast í fundaáætlun starfsfólks á hverju skólaári. Sjá hér 

fyrir ofan. Allir kennarar skólans koma að öllum áherslumálum og vinna saman að 

stefnumótun og áætlanagerð, endurbótum og innleiðingu.  

Kennarar fylla út eyðublaðið og halda þar með utan um sína starfsþróun sjálfir. 
Kennarar taka samt sem áður þátt í þeim námskeiðum sem skólastjóri leggur til í samræmi við 
áherslur skólans. 
 
Starfsþróunarsamtöl eru haldin að vori. Skólastjóri afhendir starfsmönnum eyðublað til að 
undirbúa viðtalið og skráir síðan niðurstöður samtalsins niður og geymir á skrifstofu 
skólastjóra. Gögn hvers og eins eru tekin fram árlega.  
 

Viðfangsefni innra mats 
Mati á skólastarfi er yfirleitt skipt í innra og ytra mat. Með innra mati er átt við sjálfsmat 
stofnunar, unnið af starfsmönnum hennar. Markmið innra mats er að tryggja að starfsemi 
skólans sé í samræmi við lög, reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla. Grundvallaratriði innra 
mats er að það stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skólaþróun. Með ytra mati er 
átt við úttekt á starfsemi stofnunar sem unnin er af utanaðkomandi aðilum. Í gildandi lögum 
um grunnskóla er að finna ákvæði um mat á skólastarfi. Þar er megináhersla lögð á sjálfsmat 
skóla en jafnframt ber menntamálaráðuneytinu að sjá til þess að fram fari ytra mat á starfsemi 
einstakra skóla eða á einstökum þáttum skólastarfs og jafnframt að úttekt sé gerð á 
sjálfsmatsaðferðum skóla. Hér fyrir neðan gefur að líta niðurstöður ytra matsins frá árinu 2017 
þegar fyrst var farið í þessa vinnu. Í skýrslu innra mats frá síðastliðnu vori má svo sjá hvernig 
gengið hefur að vinna að umbótum þessa þrjá þætti.  

Innra mat á skólastarfi  
Innra mat er fagleg ígrundun og greining á gögnum um starfið í Bíldudalsskóla þar sem mat er 
lagt á hversu vel tekst að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt er að út frá fyrirfram 
ákveðnum viðmiðum. Leitast er við að greina styrkleika í starfi skólans, hvaða þætti þurfi að 
bæta og hvað þurfi að gera til að skólinn verði enn betri. 
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Innra mats teymi skólans skipa  skólastjóri ásamt kennurum og starfsfólki skólans. Teymið 
vinnur í nánu samstarfi við skólaráð um skipulag og framkvæmd innra matsins. Ráðgjafar 
Ásgarðs munu sjá um að styðja starfsfólk skólans við að tileinka sér nýja starfshætti við innra 
mat, setja viðmið og meta hvern þátt fyrir sig þar til nýir starfshættir verða orðnir fastir í 
sessi. 
Langtímaáætlun til fimm ára hefur verið unnin en hana má finna hér 
https://docs.google.com/document/d/1rSEEfkAOjXS-zNp_qFfj7Ox28bAZZ3YBbC-
u9MxPsbQ/edit 
 
Starfsmenn Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku undir stjórn skólastjóra, skipuleggur innra mat og 
semur sjálfsmatsáætlun. Sjálfsmatsáætlunin sem er í gildi gerir ráð fyrir að matsþátturinn 
“Nám og kennsla” verði tekinn fyrir veturinn 2020-2021 en síðastliðinn vetur var sérstaklega 
unnið að umbótaáætlun varðandi þann þátt sem og að vinna að umbótum í faglegri forystu 
og stjórnun og innra mati.  
 
Árið 2019 var unnið að ítarlegri áætlun um mat á mat þættinum “Nám og kennsla” ásamt því 
að setja markmið og ítarleg viðmið um gæði eins og fram kemur í innra mats skýrslu 
Bíldudalsskóla sem sett var fram vorið 2019-2020:  
 
Árlega er gert mat á skólabrag og mat á gæðum og árangri náms og kennslu. 
Gögn úr skólastarfinu sem nýtt eru við innra mat eru meðal annars:  
 

● Spurninga- og viðhorfskannanir: nemendur, foreldrar, starfsfólk. Helst tvisvar 
sinnum yfir veturinn, að  hausti og svo aftur að vori. 

● Niðurstöður ýmis konar námsmats sem fer fram jafnt og þétt allan veturinn. 
● Framfarir nemenda (t.d. út frá læsis athugunum, samræmd prófum, námsmati 

skólans o.fl). 
● Starfsáætlun og mat á henni. 
● Fundargerðir. 
● Ýmis konar skýrslur t.d. vorskýrslur kennara og sérkennara, skýrslur um 

smiðjuverkefni o.fl. 

 
Spurningalistar sem lagðir eru fyrir foreldra, kennara og nemendur hefur Bíldudalsskóli 
þróað á nokkrum árum. Með þeim er leitað eftir viðhorfum og skoðunum á starfsemi 
skólans sem og könnuð líðan og starfsánægja. Þegar úrvinnsla listanna liggur fyrir eru 
niðurstöður kynntar hlutaðeigandi. Allar kannanirnar eru nafnlausar og fá hlutaðeigandi 
sendar læsta slóð á vefsvæði sitt til að svara könnuninni. 
 
Endurskoðuð verður öryggisáætlun, móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn, rýmingaráætlun 
og unnið verður að starfsmannastefnu skólans. Aukin verður aðkoma nemenda að námi sínu 
með lýðræðislegum hætti og reynt að auka þátttöku foreldra að námi og kennslu. 
Nemendaráð verður virkjað og leitast við að þjálfa nemendur í að koma sjónarmiðum sínum 
á framfæri og hafa áhrif á nám og fyrirkomulag. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1rSEEfkAOjXS-zNp_qFfj7Ox28bAZZ3YBbC-u9MxPsbQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1rSEEfkAOjXS-zNp_qFfj7Ox28bAZZ3YBbC-u9MxPsbQ/edit
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_9da6ea258f6b4b81bc1f751096e6bc75.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_9da6ea258f6b4b81bc1f751096e6bc75.pdf


  Starfsáætlun Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku 2021- 2022 

26 

 

Skóli án aðgreiningar 
Menning og viðhorf 
Í skólanum ríkir sameiginlegur skilningur og sátt um hugmyndafræði skólasamfélags án 
aðgreiningar þar sem gildi lýðræðis, jafnréttis, mannréttinda og virðingar eru ráðandi. Þessi 
hugmyndafræði birtist í stefnu skólans og starfsfólk, nemendur og foreldrar/forsjáraðilar taka 
ábyrgð á og sýna vilja til að framfylgja henni. Allir aðilar skólasamfélagsins, nemendur, 
starfsfólk og foreldrar eru velkomnir og virtir í skólanum. Jákvæð viðhorf ríkja til 
margbreytileikans, áhersla er á viðurkenningu og þátttöku allra nemanda og styrkleika hvers 
og eins. Ríkjandi er viðhorf og væntingar til þess að allir nemendur geti lært, nái bestu 
mögulegum framförum í námi og að hver nemandi upplifi árangur í námi sínu. Skólastarfið 
einkennist af jákvæðum skólabrag og jákvæðum starfs- og vinnuanda. Mikilvægi styðjandi 
skólasamfélags og árangurs í námi er lagt að jöfnu. 
 
Námskrár og áætlanir 
Skólanámskrá nær til allra nemenda. Heildaráætlun um skipulag sérstaks stuðnings við 
nemendur nær til allra þátta skólastarfs. Nemendur sem þess þurfa fá sérstakan stuðning og 
gripið er skjótt til aðgerða þegar þarf. Stuðningur við einstaka nemendur byggir á rökstuddri 
einstaklingsnámskrá sem tekur mið af heildar aðstæðum nemandans. Hver 
kennari/kennarateymi ber ábyrgð á skipulagi náms allra nemenda í sínum námshópi/-hópum. 
Nemendur eru virkir þátttakendur í skipulagi náms síns. Áherslur foreldra eru sýnilegar í 
einstaklingsnámskrám. 
 
Skólinn nýtir þjónustu og ráðgjöf frá sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins. Móttaka og útskrift 
allra nemenda er með skipulögðum hætti. Samfella er í námi milli skólastiga. Starfsmenn búa 
yfir þekkingu og reynslu til að mæta náms- og félagslegum þörfum í fjölbreytilegum hópi 
nemenda. Stjórnendur sjá til þess að þekkingar sé aflað og viðhaldið og reynsla nýtist í 
starfsmannahópnum. Öll meðferð upplýsinga um einstaklinga fer að lögum um persónuvernd 
og í samráði við viðkomandi nemanda og foreldra. Heimasíða skólans hefur að geyma 
leiðbeinandi upplýsingar um skólastarf, þar með talið heildaráætlun. Upplýsingar um 
skólastarfið eru birtar á sem flestum tungumálum nemenda skólans.  
 
Starfshættir 
Starfshættir taka mið af hugmyndafræði náms án aðgreiningar. Litið er á margbreytileika sem 
auðlegð og hann nýttur til að hagsbóta fyrir alla nemendur. Unnið er markvisst að því að koma 
auga á og ryðja úr vegi hindrunum sem takmarka möguleika nemenda til náms, aukins þroska 
og virkrar þátttöku. Væntingar eru gerðar til náms allra nemenda. Þeir eru hvattir til árangurs 
í jákvæðu og sveigjanlegu námsumhverfi sem einkennist af öryggi, vellíðan og viðurkenningu. 
Nemendur læra á fjölbreyttan hátt og fá viðeigandi stuðning sem fyrst og fremst er veittur 
innan þess bekkjar/námshópa sem nemandi tilheyrir. Námskrá tekur mið af námslegum, 
líkamlegum og félagslegum þörfum nemenda. 
 
Skólabragur 
Samstarf heimilis og skóla 
Allt samstarf heimila og skóla hefur það yfirlýsta markmið að stuðla að betri skóla og aukinni 
velferð nemenda. Lögð er rækt við að byggja upp traust foreldra á skólastarfinu. Stjórnendur 
og umsjónarkennarar halda uppi virku samstarfi við foreldra með aðstoð annarra kennara 
skólans, meðal annars með því að kynna námsmarkmið og leiðir að þeim. Allir foreldrar fá þau 
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skilaboð frá skólanum að hlutverk þeirra í námi barnanna sé mikilvægt og samstarfið við þá 
skipti velferð barns þeirra afar miklu máli. Foreldrar eru velkomnir í skólann, þeir fá tækifæri 
til að taka þátt í námi barnsins, svo og í skólastarfinu almennt. Samskipti við foreldra eru á 
jafnréttisgrundvelli og einkennast af gagnkvæmri virðingu. Foreldrar eru vel upplýstir um líðan 
og stöðu barna sinna og hafa góðan aðgang að upplýsingum um skólastarfið. Foreldrar sýna 
námi barna sinna áhuga og taka virkan þátt í því. Þeir fylgjast með og styðja við skólagöngu 
barna sinna og stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og fylgi skólareglum. 
 
Skólaráð og foreldrafélög 
Skólastjóri vinnur með skólaráði sem er virkur samráðsaðili í stjórnun skólans og 
stefnumörkun. Þeir sem sitja í skólaráði eru fulltrúar umbjóðenda sinna og nýta netið, fundi 
eða aðrar leiðir til að upplýsa þá um starfsemi ráðsins og leita eftir athugasemdum. 
Stjórnendur vinna með foreldrafélagi sem er virkur samstarfsaðili skólans, styður við 
skólastarfið og skipuleggur viðburði sem efla skólabrag og styrkja tengsl foreldra, nemenda 
og kennara/starfsfólks skólans. Bekkjarfulltrúar eru í hverjum námshópi sem vinna m.a. að því 
að efla félagsleg tengsl nemenda, foreldra og kennara. 
 

Áætlanir - Endurskoðun  
 

Allar áætlanir skólanna má nálgast inni á heimasíðu Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku 
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra en þær eru eftirfarandi: 
 
● Móttaka nýrra nemenda (verður endurskoðað í apríl 2022) 
● Áfengis- og fíknivarnir (Endurskoðað í mars 2017 verður endurskoðað haustið 2020) 
● Eineltisáætlun (Endurskoðað í mars 2017 verður endurskoðað haustið 2020) 
● Viðbrögð við áföllum (Verður endurskoðað 2020) 

● Rýmingaráætlun (Verður endurskoðað 2021-2022) 
● Jafnrétti og mannréttindi (Endurskoðað 2018, verður endurskoðað haustið 2021) 

● Öryggis- og slysavarnir (Verður endurskoðað haust 2021) 
● Agamál 
● Röskun á skólastarfi vegna óveðurs 
● Sérkennsla 
● Starfsmannastefna skólans.  
● Endurskoða áhersrslur námsmats - leiðsagnarmat v.s. námsmat með skólastjórum LÆRVEST.  
● Nemendaráð 

Nemendaverndarráð/Stoðþjónustu Teymi 
Vegna nýrra laga, svokallaðra reglugerð um Velferð barna munu breytingar eiga sér stað í 
allri stoðþjónustu eftir 1. janúar 2022, en þá munu lögin taka gildi. Of fljótt er að segja til um 
áhrif þessara breytinga en vænst er að breytingin komi nemendum til góða. 
 
Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við 
nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera 
skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. 
Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra nemenda og forvarnarstarfs. Allar nánari 
upplýsingar um nemendaverndarráð má finna inni á heimasíðu skólans: 
https://www.bildudalsskoli.is/nemendaverndarrad?fbclid=IwAR3paW340J-

mEDj4Ijs3T0PG13qmPg7JhcTQUskyX-sxss4J0aPnsOJLink 

https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_5e56886e4c544958b0399d443f362c23.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_a8c4b16ebad14f5f86ed109c5e403cb8.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_764bb4ef722d49d6aa898887bfba1c4c.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_0ed376b73ea0433582e4128a761176c2.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_7137355b9bab449a8907aac960428f6d.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_942fcf4ccfda47fa9f6895206e056d49.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_e526c14b31a943e69c0aee6959693100.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_cc67bb2be9cf48b19b7d2c41fd44b7c4.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_873ce1ffd0b147cfa41c9ca3ff1ee19d.pdf
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_05fb79144d6f4631ab945825564111d0.pdf
https://www.bildudalsskoli.is/nemendaverndarrad?fbclid=IwAR3paW340J-mEDj4Ijs3T0PG13qmPg7JhcTQUskyX-sxss4J0aPnsOJLink
https://www.bildudalsskoli.is/nemendaverndarrad?fbclid=IwAR3paW340J-mEDj4Ijs3T0PG13qmPg7JhcTQUskyX-sxss4J0aPnsOJLink
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Ákveðið var að stoð þjónustuteymi Vesturbyggðar tæki að sér hlutverk nemendaverndarráðs 
og mun funda sérstaklega ef upp koma mál sem þarf að taka fyrir. 
 

Starfsmannamál  
Í vetur verður starfsmannastefna skólans endurskoðuð ásamt því að endurskoða 
móttökuáætlanir nýrra starfsmanna og þörf fyrir starfsmannahandbók - starfslýsingar og 
hlutverk starfsfólks.  
 
 


