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Inngangur 
Ársskýrsla Bíldudalsskóla eftir að Grunnskóla Vesturbyggðar var skipt upp í tvo sjálfstæða skóla 

kemur nú út í fyrsta sinn. Markmiðið með útgáfu skýrslunnar er að gera grein fyrir því fjölbreytta 

starfi sem unnið er í Bíldudalsskóla. Ýmsar frekari upplýsingar um daglegt starf í skólanum er að finna 

á heimasíðu skólans, http://www.bildudalsskoli.is. Skýrslan er gefin út á rafrænu formi og er vistuð á 

vef skólans. 

Annáll skólaársins 
Skólastarfið hófst 16. ágúst með  fimm starfsdögum kennara og starfsfólks, en þetta var fyrsta árið 

okkar sem sjálfstæður skóli. Frá og með 1. ágúst var Grunnskóla Vesturbyggðar skipt upp í tvo skóla, 

Bíldudalsskóla og Patreksskóla. Það voru 37 nemendur sem hófu nám á þessu skólaári. Skólasetningin 

var haldin úti í blíðskaparveðri að viðstöddum nemendum og foreldrum/forráðamönnum þeirra þann 

23. ágúst en skólastarf hófst samkvæmt stundaskrá 24. ágúst.  

Í ágúst var einnig kosið í nemandaráð, í nemandaráði sitja Veronika Karen formaður, Svanur Þór ritari 

og Magnús Hringur meðstjórnandi. 

Í september fengum við skemmtilega heimsókn frá Elfari Loga Hannessyni og Jóni Sigurði Eyjólfssyni, 

en voru þeir að kynna bókina sína Bíldudals Bingó, lásu þeir fyrir okkur hluta úr bókinni. Höfðu allir 

mjög gaman af því enda oft sögur af fólki sem nemendur tengjast með einum eða öðrum hætti. 

Valgreinar hafa aldrei verið eins fjölbreyttar og í ár en nemendur hafa úr u.þ.b. sextán valgreinum að 

velja úr. Fimm valtímar voru á viku en, valmöguleikarnir voru meðal annars að fara og hjálpa til á 

leikskólanum, spila með gamla fólkinu í selinu, púsla, kvikmyndaval, yndislestur og fleira. 

Þorgrímur Þráinsson kom í heimsókn með verkefnið Verum ástfangin af lífinu, fyrir unglingastig og 

Sterk liðsheild fyrir miðstig. Hann spjallaði við nemendur á mið-og unglingastigi um að leggja sig fram 

og bera ábyrgð á sinni vegferð í lífinu og séu flottir karakterar. Á miðstigi fjallaði Þorgrímur um sterka 

liðsheild — hvað getum við lært af landsliðinu í fótbolta. Nemendur fengu að skyggnast á bak við 

tjöldin hjá íslenska landsliðinu en Þorgrímur hefur unnið með liðinu í 10 ár. Hann rökstuddi það að 

hver bekkur eigi að vera sterk liðsheild og tala um þjálfara eða kennara og fyrirliða eða leiðtoga og 

nefndi dæmi þess að nemendur geti náð frábærum árangri með því að hjálpast að og sýna samstöðu.  

Árlega norræna skólahlaupið var haldið í september. Þá tók 5. og 7. bekkur samræmdu prófin og eru 

þau nú orðin rafræn. Fyrirlögnin á rafrænum prófum gekk nánast hnökralaust fyrir sig. 

Í október fengum við afar ánægjulega heimsókn frá forsetahjónunum, voru allir mjög spenntir að 

forsetinn væri að koma í litla skólann okkar á Bíldudal. Þá fengu nemendur að spyrja hann allskyns 

spurninga og tók hann þátt í svokallaðri „dabhreyfingu“ og sjálfumyndum. 

Danskennsla var í október og íþróttadagur á Patreksfirði fyrir miðdeildina. Þá fékk elsta stigið einnig 

fjármálafræðslu frá samtökum fjármálafyrirtækja. 

Í nóvember var nemendum boðið  að skoða varðskipið Týr, fengum þau svala og kex og fóru öll í litla 

ferð á hraðbátnum þeirra. 

Við héldum vinaviku, en markmið hennar er að berjast gegn einelti. Vinavikan fór þannig fram að 

hver nemandi fékk einn leynivin. Nemendur senda síðan fallega kveðju til síns vinar eða skiptast á 

litlum gjöfum. Á lokadeginum í vinavikunni heldum við vinastund og var þá uppljóstrað hvaða leynivin 

allir voru með. 
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Við héldum uppá 50 ára afmæli skólans en þar var gestum boðið uppá súkkulaðiköku og kaffi, þá var í 

boði að skoða skólann, skólastarf nemanda, gamlar myndir og Vorboða sem eru gömlu skólablöðin 

sem nemendur gáfu út á árum áður.  

Þá flutti Jörundur Garðarsson kveðju frá fyrsta skólastjóra í núverandi byggingu Pétri Bjarnasyni og 

fór stuttlega yfir sögu skólahalda á Bíldudal. Bæjarstjóri Vesturbyggðar flutti einnig kveðju og færði 

Bíldudalsskóla fh. Vesturbyggðar afmælisgjöf sem við keyptum ræðupúlt fyrir. Þá færði Guðbjörg 

Theódórs skólanum gjafabréf að upphæð 50.000.- kr. fyrir hönd Slysavarnardeildarinnar Gyðu á 

Bíldudal og Kvenfélagið Framsókn gaf einnig peningagjöf. En búið er að panta eðlisfræðivagn og 

eðlisfræði kennslugögn fyrir peninginn. Að þessu loknu spilaði lúðrasveit Tónlistarskóla 

Vesturbyggðar undir stjórn Marte Engelsen Strandbakken. Bíldudalsskóli þakkar öllum sem komu fyrir 

hlýhug í garð skólans, góðar kveðjur og stundir. 

Í desember héldum við svo Litlu jólin okkar þar sem við borðuðum smákökur og drukkum heitt 

súkkulaði, lásum jólakort, dönsuðum í kringum jólatréð, fengum jólasvein í heimsókn og skemmtum 

okkur mjög vel. Að því loknu tók hið langþráða jólafrí við. Mættum svo aftur á nýju ári og byrjuðum 

nýja önn í skólanum. 

Hið árlega þorraþema var svo á sínum stað þar sem við unnum verkefni tengd þorranum og íslenskri 

sögu. Við enduðum svo á að halda þorrablótið okkar þar sem við buðum foreldrum að koma og 

smakka með okkur þorramat og skoða og sjá verkefnin sem við höfðum verið að vinna að. 

Þá tók við bolludagur, sprengidagur og öskudagur með sínum hefðum en inná milli hefðbundna daga 

er brotið upp með alla konar öðrum dögum, dagur einhverfunnar, dagur Downs, dagur gegn 

kynbundnu ofbeldi og svo mætti lengi telja. 

Stóra upplestrarkeppnin var haldin hátíðleg á Patreksfirði fyrir 7. bekk en þar vann Bíldudalsskóli 1. 

og 2. sætið. Þóroddur Víkingsson var í 1. sæti og Katrín Una Garðarsdóttir hreppti annað sætið. 

Óskum við þeim innilega til hamingju með árangurinn. 

Þá var aftur komið að samræmdum prófum og í þetta sinn tóku 9. og 10. bekkur prófin rafrænt og 

gekk fyrirlögnin snuðrulaust fyrir sig. 

Þýskubíllinn heimsótti okkur í mars og fræddu okkur um þýska tungu og land. Þetta var mjög 

áhugavert og skemmtilegt. Það vakti áhuga nemenda að læra þýsku í framhaldsskóla svo skemmtilegt 

var þetta. Við vorum einnig með íþróttadag fyrir 8. - 10. bekk á Tálknafirði sem var mjög gaman og 

það er skemmst frá því að segja að síðast liðinn þriðjudag var Blár dagur, dagur einhverfunnar. 

Danskennslan var einnig um daginn og þá buðum við foreldrum á sýningu í íþróttahúsinu Byltu og var 

húsfyllir. 

Í apríl fór 7. bekkur í skólabúðirnar að Reykjum í samstarfi við Patreksskóla en fararstjóri var Kristín 

Pálsdóttir. Þá fór unglingastigið á listsýningu á Patreksfirði sem kallast FUBAR FUBAR er 

dansleikhúsverk unnið út frá tíma. Hvernig klukkutími getur liðið eins og mínúta þegar þú upplifir 

eitthvað frábært og hvernig tíminn virðist stoppa þegar upplifunin er hræðileg. Dansarinn líkamnar 

huglæga upplifun. Jónas Sen tónskáld frumsemur tónlistina við verkið en tónlist og dans hafa fæðst 

saman í spunum á vinnuferlinu þar sem listamennirnir vinna báðir út frá sama efninu og þannig 

myndast djúp tenging tónlistar og hreyfinga. 

Í maí fór 5. bekkur í sveitaferð á Barðaströnd í samstarfi við Tálknafjarðar- og Patreksskóla. Fyrst var 

stoppað í Breiðalæk og fjósið heimsótt. Þar var vel tekið á móti okkur og gaman að sjá kýrnar 

mjólkaðar.  Næst var keyrt að Gíslahelli og hann skoðaður í krók og kima. Við fórum þar á eftir á 

Brjánslæk og sáum öll litlu nýbornu lömbin. Við enduðum daginn í Birkimel, þar voru grillaðar pylsur 
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og krakkarnir nutu sín við leik í fallegu umhverfi. Frábær dagur og fróðlegur. Í lok maí voru 

þemadagar þar sem yfirskriftin var útivera og hreyfing. Skólaslit voru svo 2. Júní kl. 17:00 í 

Bíldudalskirkju. 

Ýmsar upplýsingar 

Nefndir og ráð 
Skólaráð:  

Ásdís Snót Guðmundsdóttir, skólastjóri. 

Anna Vilborg Rúnarsdóttir, fulltrúi foreldra. 

Kristian Matthíasson, fulltrúi foreldra. 

Ragna Jenný Friðriksdóttir, fulltrúi kennara. 

Signý Sverrisdóttir, fulltrúi kennara. 

Margrét Hjartardóttir, fulltrúi annarsstarfsfólks. 

Veronika Karen Jónsdóttir, fulltrúi nemenda. 

Svanur Þór Jónsson, fulltrúi nemenda. 

Jörundur Garðarsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

 

Nemendaráð:  

Veronika Karen formaður  

Svanur Þór Jónsson ritari  

Magnús Hringur meðstjórnandi 

Skóladagatal 
Skóladagatal er að finna á forsíðu heimasíðu Bíldudalsskóla eða á eftirfarandi slóð: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_380b86d2ccde4055b27f83d5a28a86fc.pdf  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_380b86d2ccde4055b27f83d5a28a86fc.pdf
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Nemendur Bíldudalsskóla 
Haustið 2017 voru 37 nemendur skráðir í skólann, einn nemandi flutti á vorönn svo það voru 36 

nemendur sem útskrifuðust á skólaslitum. Skipting á kynjum þann 15. október 2016 voru 16 drengir 

og 21 stúlka.  

Nemendaþróun síðustu 6 ár 
Á eftirfarandi töflu má sjá nemendaþróun Bíldudalsskóla síðustu 6 árin en miðað er við 15. október ár 

hvert. 

 

Skóladagur nemenda 
Í stundatöflu Bíldudalsskóla var hver kennslustund 40 mínútur. Fyrsta kennslustund hófst kl. 8:10 og 

síðustu kennslustundum er lokið kl. 14:45. Hádegishlé var 30 mínútur og hófst kl. 12:05 hjá 

nemendum. Á morgnana voru tvennar frímínútur, kl. 9:30 hófst 20 mínútna hlé og kl. 11:10 hófst 15 

mínútna hlé. Eftir hádegi var hlé kl. 13:55-14:05. Þetta hlé var notað til næringar, útiveru, hreyfingar 

og slökunar. Oftast var kennt í hléinu, með samþykki nemenda og farið fyrr heim sem því munaði. Í 

eða eftir fyrra nesti snæddu nemendur nesti að heiman. 1.-7. bekkur voru úti í frímínútum en 8.-10. 

bekkur fékk að vera inni. Í frímínútum sinntu skólaliðar og stuðningsfulltrúar gæslu, stofur voru 

stundum læstar og kennarar opna þær í upphafi hverrar kennslustundar.  

Nemendur mið- og unglingastigs fara á Patreksfjörð á föstudögum en þeir sóttu tíma í tónmennt 

(unglingastig) fyrir áramót, sundi, heimilisfræði og hönnun og smíði. Farið var á Patreksfjörð kl. 8:10 

og komið til baka um kl. 14:00.  

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, m.a. um kosningu í 

stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.  

Nemendur kusu í stjórn félagsins og ákváðu þær starfsreglur að formaður kæmi úr 10. bekk, ritari úr 

9. bekk og meðstjórnandi úr 8. bekk. Ráðið fundaði reglulega með skólastjóra og héldu fundargerðir 

sem er birtar eru á heimasíðu skólans.  
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Nemendafélag Bíldudalsskóla skólaárið 2016-2017 

1. Veronika Karen Jónsdóttir, 10. b. formaður  

2. Svanur Þór Jónsson, 9. b. ritari  

3. Magnús Hringur Guðmundsson, 8. b. meðstjórnandi 

Starfsmenn Bíldudalsskóla 
Starfsmenn skólans voru í allt 7 sem störfuðu í Bíldudalsskóla, kennarar, skólaliði og stuðningsfulltrúi. 

Þá eru einnig stundakennarar og kennarar sem kenndu nemendum á Patreksfirði. Þær breytingar 

urðu að Katarina Bilkovic tók við starfi Margrétar Hjartardóttur á áramótum vegna veikinda. 

Eftirtaldir starfsmenn störfuðu við Bíldudalsskóla skólaárið 2016-2017: 

Nafn Staður Netfang 

Ásdís Snót Guðmundsdóttir Skólastjóri asdissnot@vesturbyggd.is 

Einar Páll Pálsson Skólasund 5.-10. bekk  einarpall@vesturbyggd.is 

Einar Skarphéðinsson Hönnun og smíði  einar@vesturbyggd.is 

Guðrún Valdimarsdóttir Stuðningsfulltrúi gudrunvaldimars@simnet.is 

Heiðdís Lind Kristinsdóttir Umsjónakennari 1.-4. bekk heiddis@vesturbyggd.is 

Helga Gísladóttir Sérkennsluráðgjafi helgag@vesturbyggd.is 

Katarina Bilkovic Skólaliði/húsvörður  

Klara Berglind Hjálmarsdóttir Leyfi klaraberglind@vesturbyggd.is 

Lilja Rut Rúnarsdóttir Leyfi liljarut@vesturbyggd.is 

Margrét S Hjartardóttir Skólaliði/húsvörður ottovald@simnet.is 

María Ósk Óskarsdóttir Heimilisfræði mariaosk@vesturbyggd.is 

Marte Engelsen Strandbakken Kennari marte@vesturbyggd.is 

Páll Vilhjálmsson Skólaíþróttir palli@hhf.is 

Ragna Jenny Friðriksdóttir Umsjónakennari 5.-7. bekk ragnajenny@vesturbyggd.is 

Sara Björg Pétursdóttir Skólasund 1.-4. bekk saraogeinar@simnet.is 

Signý Sverrisdóttir Umsjónakennari 8.-10. bekk signy@vesturbyggd.is 

 

Þróunarstarf og starfsþróun Bíldudalsskóla 

Áherslur skólaársins 
Bíldudalsskóli leggur áherslu á að skapa jákvæðan skólabrag og að góður vinnuandi sé ríkjandi. Allir í 

skólanum stuðli að því að góðum starfsanda þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði eru í fyrirrúmi. Við 

viljum að gagnkvæmt traust, virðing, samábyrgð, tillitssemi og kurteisileg framkoma sé höfð að 

leiðarljósi. Námsagi einkennist af því að tillit sé tekið til þarfa nemenda, þroska þeirra og hæfni með 

áherslu á mannréttindi, jafnrétti, lýðræðisleg vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi.  

Bíldudalsskóli leggur áherslu á að vera fremst meðal jafningja varðandi upplýsingatækni í skólastarfi. Í 

samskiptum er byggt á áherslum úr hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar auk þeirra félagslegu 

markmiða sem sett eru á oddinn á hverju aldursstigi. 

Þróunarverkefni og símenntun starfsmanna 
Ákvörðun um námskeið eða fræðslufundi Bíldudalsskóla byggir á stefnu skólans, áherslum hans. 

Starfsmenn gerðu skólastjóra grein fyrir þeim símenntunarþáttum sem þeir höfðu áhuga á að sinna til 

að halda sér við í starfi og bæta þekkingu sína. Skólastjóri greindi starfsmanni frá þeim markmiðum 

sem hann vill að starfsmaðurinn nái. 
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Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlunin sé ávallt í endurskoðun og geti breyst eftir aðstæðum, 

tækifærum og verkefnum hverju sinni. Starfsmenn eru hvattir til þátttöku í fræðslu og námskeiðum. 

Starfsmenn skrá sjálfir menntun sína á þar til gert eyðublað og skila til skólastjóra að vori. Farið er yfir 

símenntunaráætlunina með starfsfólki að hausti. 

Áherslur í starfsþróun kennara í Bíldudalsskóla skólaárið 2016-2017: 

• Innleiðing aðalnámskrár 

• Námsumsjónarkerfið Mentor, nýtt námsmat 

• Námsumsjónarkerfið Google Education, innleiðing 

• Heilsueflandi skóli 

• Nám og kennsluhluti skólanámskrár 

• Forritun 

Kennarar hafa allir skilað símenntunareyðublaði þar sem viðeigandi tímafjölda er náð. 

Heilsueflandi skóli 
Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) er Heilbrigði og velferð nú einn af sex grunnþáttum 

menntunar. Þátttaka í Heilsueflandi grunnskóla styður skóla í að innleiða þennan grunnþátt í öllu sínu 

starfi. Heilsueflandi grunnskóla er ætlað að styðja skóla í að vinna markvisst að heilsueflingu í starfi 

sínu. Í því felst að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og 

vellíðan nemenda og starfsfólks í samvinnu við heimili og nærsamfélag. Skólar koma sér upp 

heildrænni og vel skipulagðri heilsustefnu þar sem horft er á allt skólasamfélagið í heild. Þetta er 

fyrsta skólaárið sem Bíldudalsskóli tekur þátt í verkefninu. 

Þann 19. september 2016 sótti Bíldudalsskóli um að vera þáttakandi í þróunarstarfi um Heilsueflandi 

grunnskóla.  Umsóknin var samþykkt. Þátttaka felur m.a. í sér að skólinn tilnefnir tengilið við Embætti 

landlæknis, skipar stýrihóp sem er ábyrgur fyrir framgangi starfsins og að Heilsueflandi grunnskóli eigi 

sér sess í námsskrá skólans. Ragna Jenný Friðriksdóttir er tengiliður Bíldudalsskóla við Embætti 

landlæknis. Þetta verkefni er langtímaverkefni.  Tengiliður nýtti tímann í vetur til að kynna sér 

verkefnið og innleiðingarferlið og prufukeyra eitt markmið.   

Næsta vetur er markmiðið að koma á fót stýrihópi, gera þarfagreiningu og ákveða forgangsatriði og 

forgangsröðun og flétta markmiðunum inn í námskrár.  

Heilsueflandi grunnskóli:  

• Stuðlar að heilsu og líðan nemenda og starfsfólks skólans.  

• Bætir námsárangur nemenda.  

• Örvar til þátttöku og ábyrgðar með virðingu fyrir lýðræðislegum vinnubrögðum og 

mannréttindum.  

• Sér til þess að skólaumhverfið sé öruggt og hlúi að nemendum og starfsfólki skólans.  

• Eflir nemendur í námi og félagslífi og til að vera virkir þátttakendur í hvoru tveggja.  

• Tengir saman heilbrigðis- og menntamál.  

• Tekur á heilsu og vellíðan alls starfsfólks skólans.  

• Vinnur með foreldrum og sveitarstjórn.  

• Fléttar heilsu og velferð saman við daglegt skólastarf, námskrá og árangursmat.  

• Setur sér raunhæf markmið sem byggjast á nákvæmum upplýsingum og gögnum.  

• Leitast við að gera æ betur með því að fylgjast sífellt með, meta stöðuna og endurmeta 

aðgerðaráætlanir  
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 Langtímamarkmið með verkefninu er að Bíldudalsskóli verði með heildræna stefnu um heilsueflandi 

skólastarf sem fléttast saman við stefnu aðalnámskrá grunnskóla um heilbrigði og velferð sem er einn 

af grunnþáttum menntunar. 

Grænfáninn 
Grænfáninn er umhverfisviðurkenning sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka 

fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Skrefin sjö eru ákveðin verkefni sem efla vitund nemenda, 

kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Bíldudalsskóli hefur tvisvar sinnum 

flaggað grænfánanum. 

Sjálfsmatsskýrsla 

Nám og kennsla (vor 2017) 

Gagnaöflun og greining gagna 
Við mat á námi og kennslu var stuðst við ýmis gögn, oftast eru þau að finna á heimasíðu skólans en 

stundum er ekki hægt að birta þau opinberlega sökum persónuverndar og fæðar. Hér verður gerð 

grein fyrir helstu gögnum sem nýtt voru við sjálfsmat Bíldudalsskóla og töluleg greining á gögnum eða 

lýsing á niðurstöðum án þess að leggja mat á þær. 

Inntak, árangur og framfarir 

Skólanámskrá er að finna á heimasíðu skólans og verður hún endurskoðuð í september ár hvert með 

matslista þar sem farið verður yfir hvert atriði á fundi, niðurstöður ræddar og þær bornar saman við 

viðmið. Námsvísa er einnig að finna á heimasíðu skólans. Grunnþætti menntunar eru í vinnslu í 

skólavísum og verða tilbúnir haustið 2017 sem hluti af skólanámskrá. 

Lesfimi niðurstöður frá skólagáttinni. Rýnt í lesfimi niðurstöður, september, janúar og maí. 
Safnniðurstöður verða birtar eftir þrjú ár eða 2020. Lesfimi samkvæmt gögnum sjáum við aukinn 
árangur frá septemberprófum til maíprófa. Í september náði enginn 50% viðmiðum, í janúar náðu 
tveir árgangar 50% viðmiðunum en í maí náði einn árgangur 25% viðmiðum. Af þessu má sjá stíganda 
í einkunum. 

Farið yfir gátlistann á kennslustundum á kennarafundi, skoðað hvað má laga og hvað er vel gert. 

Skipulag náms og námsumhverfis 
Námsvísa er að finna á Mentor og heimasíðu Bíldudalsskóla en kennarar hvers stigs vinna námsvísa í 
samvinnu til þess að það sé stigvaxandi samfella í þeim. Samstarf milli skólastiga er skrá og virkt og er 
að finna á heimasíðunni undir heitinu Brúum bilið. Mikil ánægja er með samstarf milli leik- og 
grunnskóla á báðum skólastigum. 

Unglingastig hefur 5 kennslustundir í vali en hægt er að sjá úrvalið á bildudalsskoli.is 

Stöðumatsviðtöl einu sinni á önn og einstaklingsviðtöl gagna er aflað með gátlista, a.m.k. tvisvar á 
önn. Gagna er aflað með því að skoða viku- og verkáætlanir. 

Jafningjamat kennara á námi og kennslu, gátlisti byggður á Leiðbeiningum um innra mat grunnskóla, 
unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016 (Sigríður Sigurðardóttir, 2016). Kennarar fóru 
inn í kennslustund með gátlistann og mátu, þá ræddu kennarar niðurstöðuna úr matinu strax á eftir 
með endurgjöf og niðurstaða fengin og rýnd á kennarafundi. 

 

Kennsluhættir og gæði kennslu 

Mat á kennslustundum er hægt að sjá með því að skoða m.a. matslista. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PJ3Z1Zvq8LjI4IqufUKaerSL--Ap5k8f3GdK0u1MFB4/edit
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Námshættir og námsvitund 

Gagna var aflað með því að skoða valgreinar og áhugasviðs verkefni, ásamt vettvangsathuganna. 

Niðurstöður 

A - Fullnægjandi og í samræmi við lýsingar skólans 

B - Gott verklag, styrkleikar fleiri en veikleikar  

C - Óviðunandi - þarfnast endurbóta og fer í úrbótaferli 

 

Inntak, árangur og framfarir 

❏ Skólanámskrá er skýrt fram sett, birt opinberlega og aðgengileg. A 

❏ Skólanámskrá er endurskoðuð reglulega og virk í notkun í skólanum. B 

❏ Námsvísar/markmið náms eru greinargóð og byggja á aðalnámskrá. A 

❏ Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í námsvísum og sjást í starfi skólans og 
athöfnum og námi nemenda. 

B 

❏ Stefna sveitarfélagsins endurspeglast í námi nemenda. A 

❏ Nemendur og foreldrar þekkja til og nýta sér námsvísa. B 

❏ Námsmat er fjölbreytt A 

❏ Unnið er úr og með niðurstöður námsmats, samræmdra prófa og annars mats með það 
að markmiði að efla árangur sérhvers nemanda. 

A 

Skipulag náms og námsumhverfis 

❏ Áætlanir um nám og kennslu eru skráðar og birtast í námsvísum skólanámskrár. A 

❏ Námsvísar sýna stigvaxandi kröfur og samfellu í námi nemenda. A 

❏ Gerð er grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvörðum í skólanámskrá. A 

❏ Samstarf um nám milli skólastiga, frá leikskóla í grunnskóla og úr grunnskóla í 
framhaldsskóla er skráð og virkt. 

A 

❏ Nemendur á öllum aldri hafa val um viðfangsefni, námsaðferðir og námsgreinar hluta 
námstímans. 

A 

❏ Nemendur á unglingastigi hafa val um námsgreinar og námssvið í um fimmtungi 
námstímans. 

A 

❏ Fjölbreyttar leiðir og/eða margvísleg námsgögn styðja við nám og kennslu. A 

http://www.bildudalsskoli.is/
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
http://www.bildudalsskoli.is/skolastefna
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://www.bildudalsskoli.is/skolanamskra
https://media.wix.com/ugd/3f0519_e9fcb9cbd06148ef806ff5a9328c934a.pdf
https://www.bildudalsskoli.is/samstarf-vid-leik-og-framhaldsskola
https://www.bildudalsskoli.is/samstarf-vid-leik-og-framhaldsskola
https://www.bildudalsskoli.is/valgreinar-i-8-10-bekk
https://www.bildudalsskoli.is/valgreinar-i-8-10-bekk
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❏ Námsumhverfi og aðbúnaður styður við nám og þarfir allra nemenda og fjölbreytta 
kennsluhætti. 

A 

❏ Nemendasamtöl eru reglulega, minnst tvö á ári, þar sem umsjónarkennari ræðir 
skipulega við hvern nemanda sinn um nám og líðan. 

A 

❏ Nemendur og foreldrar vita hver er tilgangur og markmið heimanáms. A 

❏ Samráð er haft við foreldra og nemendur um umfang og skipulag, m.a. hvernig 
heimanám dreifist á tímabil. Hugað að hvernig heimanám, sé um það að ræða, dreifist 
á vikudaga eða tímabil. 

A 

Kennsluhættir og gæði kennslu 

❏ Kennarar leitast við að vekja og viðhalda áhuga nemenda á náminu. A 

❏ Kennarar sýna fagþekkingu á námssviðum sem þeir kenna og sérfræði þeirra nýtist í 
starfi. 

A 

❏ Kennarar sýna kennslufræðilega hæfni í vettvangsathugunum A 

❏ Kennarar tengja kennslu við fyrra nám nemenda. A 

❏ Kennarar skipuleggja kennslu með tilliti til námsmarkmiða og þarfa nemenda. A 

❏ Nemendur vinna að heildstæðum og samþættum verkefnum. A 

❏ Fjölbreyttir kennsluhættir sjást í vettvangsathugunum og í námsaðstæðum nemenda. A 

❏ Nemendur vinna raunhæf verkefni tengd daglegu lífi þeirra. A 

❏ Umræður, ígrundun og skoðanaskipti eru hluti af námi og kennslu. A 

❏ Markmið kennslustundarinnar eru skýr og sýnileg og vinnubrögð og verkefni valin út 
frá þeim. 

A 

❏ Námsumhverfi er nýtt á fjölbreyttan hátt. A 

❏ Samvinna og samstarf nemenda er markvisst notað til náms og kennslu. A 

❏ Nemendur læra að vinna sjálfstætt og fá þjálfun í samvinnu og samstarfi. A 

❏ Lögð er rækt við sköpunarþörf og gagnrýna hugsun nemenda. A 

❏ Kennarar bera að öllu jöfnu ábyrgð á hópaskiptingu nemenda. A 

https://www.bildudalsskoli.is/heimanam
https://docs.google.com/document/d/1g8cRFwzghGcIvhL0U6U-LykWISsqmE0EToGSzAKqsW8/edit
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❏ Nemendum er skipt í hópa á markvissan en jafnframt fjölbreyttan hátt. A 

❏ Kennslustundir eru vel skipulagðar, vel uppbyggðar og tími vel nýttur. A 

❏ Kennarar gera nemendum grein fyrir markmiðum kennslustunda. A 

❏ Nemendur fást við krefjandi viðfangsefni í samræmi við námsmarkmið hvers og eins. A 

❏ Endurgjöf kennara á vinnu nemenda er leiðbeinandi, regluleg, markviss og leiðir til 
framfara í námi. 

A 

❏ Námsmat er leiðbeinandi, byggir á markmiðum náms og hæfniviðmiðum, er fjölbreytt, 
tengist markmiðum náms, og tekur mið af kennsluháttum. 

A 

❏ Kennsla er löguð að mati á stöðu nemenda. A 

Námshættir og námsvitund 

❏ Nám nemenda tekur að hluta mið af áhugasviði þeirra. A 

❏ Nemendur fá markvissa þjálfun í fjölbreyttum námsaðferðum og leiðum. A 

❏ Nemendahópar vinna að mismunandi verkefnum og með fjölbreyttum aðferðum. A 

❏ Nemendur þekkja og nýta eigin styrkleika í námi. A 

❏ Nemendur gera sér grein fyrir og nýta sér mismunandi leiðir til að afla sér þekkingar 
og leikni í námi. 

A 

❏ Nemendur fá tækifæri til að velja sér námsaðferð eftir viðfangsefni eða eigin námsstíl. A 

❏ Nemendur bera stigvaxandi ábyrgð á að velja viðfangsefni og eigin námsaðferðir. A 

❏ Nemendur nýta upplýsinga- og samskiptatækni við að afla sér þekkingar og leikni. A 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að heilt yfir er matsþátturinn Nám og kennsla er í góðu lagi og fyllir fest öll 

box með A. Ekki er talin ástæða til að gera umbótaáætlun þar sem engin þáttur fer í C viðmið. Allir 

þættir sem lenda í C þarfnast úrbóta. 

Umbætur 
Ekki er þörf á að gera umbótaáætlun þar sem enginn þáttur fellur undir C lið.  

 



Ársskýrsla Bíldudalsskóla 2016-2017   

 

 12 

Samstarf heimilis og skóla 

Haustfundir foreldra 
Haustfundur og námsgagnakynning 2016 var haldinn 15. september en á þeim fundi var farið yfir 

helstu áherslur skólaársins, s.s. valgreinar í 8.-10. bekk, skólabókasafn, heima- og facebooksíðu 

skólans, Mentor, skólaráð, foreldrafélag, heilsueflandi skóla og grænfánann. Að lokum var 

námsefniskynning og fundur með foreldrum unglingastigs þar sem farið var yfir nýtt námsmatskerfi. 

Nemenda- og foreldraviðtöl 
Einu sinni á önn voru formlegir stöðumatsfundir með foreldrum og nemendum. Á þeim fundum er 

farið yfir stöðu nemandans í formi leiðsagnarmats og ýmiss önnur mál rædd. 

Opinn fundur með skólastjórnendum 
Ekki var haldinn opinn fundur með skólastjóra á þessu skólaári en gert er ráð fyrir honum á því næsta. 

Skólaráð Bíldudalsskóla 
Við Bíldudalsskóla starfaði skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um 

skólahald. Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi þess. 

Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars 

starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndarsamfélags eða viðbótarfulltrúi úr 

hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum skólaráðs. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja 

ára í senn. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans í samræmi við 

stefnu sveitarfélags um skólahald. 

Reglugerð fyrir skólaráð er að finna hér. 

Starfsáætlun skólaráðs er að finna hér. 

Fundagerðir skólaráðs er að finna hér. 

Fulltrúar skólaráðs voru: 

Ásdís Snót Guðmundsdóttir, skólastjóri. 

Anna Vilborg Rúnarsdóttir, fulltrúi foreldra. 

Kristian Matthíasson, fulltrúi foreldra. 

Ragna Jenný Friðriksdóttir, fulltrúi kennara. 

Signý Sverrisdóttir, fulltrúi kennara. 

Margrét Hjartardóttir, fulltrúi annarsstarfsfólks. 

Veronika Karen Jónsdóttir, fulltrúi nemenda. 

Svanur Þór Jónsson, fulltrúi nemenda. 

Jörundur Garðarsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins. 

 

Foreldrafélag Bíldudalsskóla 
Við Bíldudalsskóla starfaði foreldrafélag en á aðalfundi þess þann 6. október 2016 var kosið í stjórn 

félagsins. 

Stjórnina skipa: 

Formaður: Anna Vilborg Rúnarsdóttir 

Gjaldkeri: Þóra Dögg Jörundsdóttir 

Meðstjórnandi: Arnar Þór Arnarsson 

Fulltrúar skólaráðs: Anna Vilborg Rúnarsdóttir og Kristian Matthíasson 

Fulltrúi grænfánanefndar: Guðbjörg J. Theódórs 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_90b1af33912744d499e204e077877c89.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3f0519_2e19da2a01f044dc80b838700675b8f2.pdf
https://www.bildudalsskoli.is/skolarad
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Foreldrafélagið skipti með sér umsjón með einstaka viðburðum á vegum félagsins. 

Tvær nýjungar bættust við en það er menningarnefnd og bekkjafulltrúar. Menningarnefnd er ætlað 

að skipuleggja menningarferð fyrir skólann, t.d. ferð á Ísafjörð og nágrenni eða ferð til Reykjavíkur 

þar sem farið er á söfn eða menningartengda viðburði. Nefndin finnur tíma, gistiaðstöðu, 

ferðatilhögun og afþreyingu í ferðinni. Bekkjafulltrúum er ætlað að skipuleggja hópeflisviðburði eða 

uppákomur fyrir hvert stig. Fulltrúarnir skipuleggja sín á milli hvað skemmtilegt væri að gera saman. 

Hefðbundnir viðburðir 

Jólasúkkulaði: Tendrun jólatrés, kaup á efni, sem er styrkt af Vesturbyggð og halda viðburð í samráði 

við Vesturbyggð.  

Grímuball: Fá pizzaofn, panta pizzubotna, álegg, gos, svalar og nammi. Tunna, miðar og pennar, 

tónlist og marsering. Kaupa verðlaun. Ákveða tíma og panta húsið. 

Páskabingó: Leita eftir styrkjum eða gjöfum til vinninga, kaupa nokkur páskaegg í verðlaun og 

aukaverðlaun. Panta húsið tímanlega, athuga með aukaspjöld. Ágóði fer í sjóð foreldrafélagsins. 

Árshátíð Grunnskólans: Fá foreldra til að baka, rukka inn aðgangseyrir sem fer í sjóð 

foreldrafélagsins.  

Skólaslit: Skipta foreldrum með bakstur eða panta einfalt bakkelsi. Haldið utan um kaffisamsæti í 

skólanum eftir skólaslit.  

Bekkjarfulltrúar 
Bekkjarfulltrúar fyrir hvert stig 

Unglingastig: Ásdís Snót Guðmundsdóttir og Valdimar B. Ottósson, Sólrún B. Aradóttir og Jón Páll 

Jakobsson. 

Miðstig: Ragna Jenný Friðriksdóttir, Garðar Sigþórsson og Þóra Dögg Jörundsdóttir. 

Yngsta stig: Kristian Matthíasson og Marte Engelsen Strandbakken 

Skýrslur umsjónakennara og sérkennara 

Yngsta stig 
Kennari: Heiðdís Lind Kristinsdóttir 

Bekkur: 1. – 4. bekkur  

Nemendur í 1. – 4. bekk voru alls 15. Umsjónarkennari frá ágúst til september var Lilja Rut 

Rúnarsdóttir. Heiðdís Lind Kristinsdóttir tók við frá 1. október. Aðrir kennarar voru Marte Engelsen 

Strandbakken sem sá um stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði, textílmennt og lífsleikni. Páll 

Vilhjálmsson kenndi íþróttir. Sara Björg Pétursdóttir sá um sundnámskeið fyrir nemendur fyrir áramót 

og Einar Páll ásamt Söru Björg um námskeiðið eftir áramót. Jón Pétur Úlfarsson sá um danskennslu.  

 

Kennslustundir 

Nemendur fengu alls 30 kennslustundir sem skiptist í íslensku, stærðfræði, samfélagsgreinar, 

náttúrugreinar, list- og verkgreinar, skólaíþróttir, upplýsinga- og tæknimennt, enska, tónmennt, val 

og sund.  

Helstu áherslur árgangsins 
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Meginmarkmið í starfi 1. bekkjar var að nemendur: 

• Geti nefnt heiti og hljóð íslenska 

stafrófsins 

• Geti dregið rétt til stafs 

• Geti umskráð og hljóðað einfaldan texta  

• Átt góð samskipti, sýnt kurteisi og virðingu 

• Efli og styrki talnaskilning með fjölbreyttri 

talnavinnu 

• Unnið með tölur upp í 50 og samlagningu 

• Þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum  

• Auki orðaforða sinn á enskri tungu 

 

Meginmarkmið í starfi 2. bekkjar var að nemendur: 

• Átt góð samskipti, sýnt kurteisi og virðingu 

• Auki orðaforða sinn og lesskilning 

• Riti hástafi og lágstafi þar sem við á  

• Nýti orðaforða sinn í sögugerð 

• Vandi frágang verkefna 

• Þjálfist í samlagningu og frádrætti 

• Geti unnið með tölur upp í 100 

• Geti notað tugakerfisrithátt 

• Auki orðaforða sinn á enskri tungu 

Meginmarkmið í starfi 3. bekkjar var að nemendur: 

• Auki lestrarhraða sinn 

• Geti aflað sér upplýsinga bæði á bókum og á rafrænu formi 

• Beiti einföldum stafsetningarreglum  

• Geri sér grein fyrir ólíkum hlutverkum 

nafnorða, lýsingarorða og sagnorða.  

• Geti unnið með mælingar: lengd og vigt.  

• Þjálfist í reikniaðgerðunum margföldun 

og deilingu 

• Læri margföldunatöflurnar frá 2 til 5.  

• Auki orðaforða sinn á enskri tungu 

Meginmarkmið í starfi 4. bekkjar var að 

nemendur: 

• Auki lestrarhraða sinn 

• Geti lesið sér til yndisauka og valið sé 

lesefni eftir áhuga og þörfum 

• Samið texta frá eigin brjósti 

• Skrifað texta og flutt hann fyrir aðra 

• Geri sér grein fyrir ólíkum hlutverkum nafnorða, lýsingarorða og sagnorða 

• Þjálfist í reikniaðgerðunum margföldun og deilingu 

• Læri margföldunartöflurnar frá 2 til 10 
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• Geri greinamun á jákvæðum og neikvæðum 

tölum 

• Auki orðaforða sinn á enskri tungu 

Þemaverkefni árganga 

• Fjaran og hafið 

• Dýrin á sveitabænum 

• Fuglar 

• Hvalir 

• Hringrásir í náttúrunni (3. – 4. bekkur) 

• Tunglið (3. – 4. bekkur) 

• Líkaminn (1. – 2. bekkur) 

• Samstarf leik- og grunnskóla 

• Umhverfisvernd 

Skipulag kennslunnar 

Í stærðfræði og íslensku er nemendum skipt upp í 

tvo hópa, 1. og 2. bekkur er saman og 3. og 4. bekkur. Mikið hefur verið um samkennslu í náttúru- og 

samfélagsgreinum frá síðari hluta haustannar. Á haustönn voru nemendur í 1. og 2. bekk í sjónlistum 

og 3. – 4. bekkur í textílmennt skipt var við lok annar. 1. – 4. bekkur er saman í lífsleikni, ensku, 

tónmennt, upplýsinga- og tæknimennt og valgreinum. 

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk vel. Foreldrafulltrúar yngsta stigs voru tveir. 

Foreldrum var boðið á viðburði í skólanum svo sem námsgagnakynningu, þorrablót og Google 

Education kynningu. Í vinnu við þemaverkefni um hafið kom foreldri í heimsókn sem starfar sem 

sjómaður og hélt fræðslu fyrir nemendur um viðfangsefnið. 

Ferðir 

• Vettvangsferð í fyrirtæki 

• Leiksýning á Patreksfjörð – Lofthræddi 

örninn Örvar (1. bekkur) 

• Sundferð á Tálknafjörð 

• Hjóla- og gönguferðir tengt þemaverkefni 

• Ferð í skógrækt  

Ástundun nemenda 

▪ Veikindadagar samtals á stiginu voru 34 

dagar og 21 stundir.  

▪ Leyfisveitingar voru samtals 119 dagar og7 stundir.  

▪ Seinkomur voru samtals 37 stundir.  

▪ Fjarvistir voru 0 samtals 0 dagar og 0 stundir. 

Námsmat 
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1. bekkur: Stafakannanir eru lagðar reglulega fyrir yfir skólaárið. Lesferill – lesskimun Leið til læsis lagt 

fyrir í september. Lesfimipróf Menntamálastofnunar lagt fyrir í september, janúar og maí fyrir þá 

nemendur sem höfðu náð tökum á lestri. Próf í nefnuhraða, orðleysupróf og sjónrænn orðaforði lagt 

fyrir í september og janúar.  

2. – 4. bekkur: Lesferill – lesskimun Leið til læsis lagt fyrir í september. Lesfimipróf 

Menntamálastofnunar lagt fyrir í september, janúar og maí fyrir þá nemendur sem höfðu náð tökum 

á lestri. Próf í nefnuhraða, orðleysupróf og sjónrænn orðaforði lagt fyrir í september og janúar. 

Mat á vetrinum 

Veturinn gekk mjög vel. Mikið var um samvinnu milli árganga og mörg verkefni unnin í sameiningu. 

Aukin upplýsingatækni var í námi hjá 3. og 4. bekk með innleiðingu Google Education. 

Miðstig 
Kennari: Ragna Jenný Friðriksdóttir 

Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Ásdís Snót Guðmundsdóttir samfélagsgreinar, Signý 

Sverrisdóttir enska, Marte Engelsen Strandbakken tónmennt, Heiðdís Lind Kristinsdóttir 

náttúrugreinar, Páll Vilhjálmsson íþróttir, Einar Páll Einarsson sund, Einar Skarphéðinsson smíði og 

María Ósk Óskarsdóttir heimilisfræði. 

Bekkur: 5-7. bekkur 

Í 5. bekk voru 2 nemendur, 2 drengir. Í 6. bekk voru 3 nemendur, þrjár stúlkur. Í 7. bekk voru 6 

nemendur, 5 drengir og 1. stúlka 

Kennslustundir 

Nemendur fengu alls 35 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, samfélagsgreinar, 

náttúrufræðigreinar, list og verkgreinar, skólaíþróttir, upplýsinga og tæknimennt, val, dönsku og 

ensku. 

Helstu áherslur árgangsins 

5. bekkur: Meginmarkmið vetrarins var að 

þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum 

og frumkvæði, auka ábyrgðarkennd gagnvart 

eigin námi og svo var sérleg áhersla á 

lestrarhæfni og lesskilning. Nemendur byrjuðu 

að nota upplýsinga og tæknimennt í auknum 

mæli.  

6. bekkur: Meginmarkmið vetrarins var að 

þjálfa nemendur enn betur í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun. 

Nemendur voru hvattir til að huga að eigin 

hæfileikum og finna leiðir til að rækta þá.  

Sérleg áhersla var lögð á aukna færni í stærðfræði sem og lestri og lesskilningi. Unnið var með 

upplýsinga og tæknimennt á margvíslegan hátt og henni fléttað inn í flestar námsgreinar.  

7. bekkur: Meginmarkmið vetrarins var að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum þar sem 

nemendur bera ábyrgð á eigin námi. Lögð var áhersla á sjálfsmat og gagnrýna hugsun. Mikil áhersla 

var lögð á lestrarhæfni, lesskilning og stærðfræði. Upplýsinga og tæknimennt var fléttað inn í flestar 

námsgreinar og lögð áhersla á að gera nemendur meðvitaða um gæði og gildi heimilda. 
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Þemaverkefni árgangsins 

• Náttúrufræði- Fjaran.  Unnin voru verkefni og farið í vettvangsferðir.  

• Þorrablót. Unnið var með Þorrann. Nemendur unnu verkefni og settu upp sýningu og buðu 

aðstandendum í heimsókn þar sem þeim gafst kostur á að smakka þorramat og skoða og 

hlýða á verk nemenda.  

• Árshátíð- Nemendur héldu árshátíð og settu upp leikrit og var það þema í gangi í rúmar tvær 

vikur. 

• Íslenska- Benjamín dúfa-kjörbókarritgerð. Bókin var lesin og rædd. Skrifuð ritgerð og horft á 

myndina. 

• Lífsleikni- Skaðsemi reykinga. Horft á fræðsluefni, útbúin veggspjöld um skaðsemi reykinga-

gerður samningur um að vera reyklaus. 

Skipulag kennslunnar 

Skipulag kennslunnar og kennsluhættir voru fjölbreyttir. 

Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem 

nemendur fá að njóta sín í náminu á eigin forsendum. 

Mikil áhersla var lögð á að nýta tæknina til kennslu og 

var upplýsinga og tæknimennt fléttað inn í flestar 

námsgreinar. Nemendur unnu sjálfstætt í 

kennslubókum, unnu verkefni bæði á blaði og í tölvu á 

fjölbreyttan hátt sem og munnlega. 5. 6. og 7. bekkur 

voru í ensku en 7. bekkur fékk að auki dönskukennslu. 

Það var boðið upp á val 1 sinni í viku.  

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk vel 

á öllum sviðum. Foreldrafulltrúar miðstigsins voru þrír. 

Á vorönn var eitt bekkjarkvöld þar sem boðið var í bíó í 

skólanum. Einnig buðu foreldrar nemendum upp á 

flatbökuveislu á vordögum.  Samstarf heimila og skóla 

var aukið með því að auka aðgengi að upplýsingum og 

samskiptum með stofnun lokaðs facebook-hóps sem var fyrir foreldra og kennara.  

Ferðir 

• Sveitaferð á Barðaströnd 

• Reykir 

• Hjólaferð 

• Skógræktin 

• Sundferð í Tálknafjörð 

• Íþróttamót á Patreksfirði 

Ástundun nemenda 

▪ Veikindadagar samtals á stiginu voru 85 dagar og 53 stundir 

▪ Leyfisveitingar voru samtals 85 dagar og 22 stundir 

▪ Seinkomur voru samtals 48 stundir 

▪ Fjarvistir voru samtals 1 dagur og 4 stundir. 
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Námsmat 

Nemendur í 5. – 7. bekk, voru metnir í bókstöfum í 

ákveðnum námsgreinum en í öðrum greinum voru 

hæfniviðmið skilgreind í Mentor kerfinu þar sem 

matið var hæfni með fjórum táknum. 

Í lesskilningsprófum, eins og Orðarún, lesa 

nemendur texta og er skilningur þeirra á efni 

textans prófaður með spurningum. Þetta var gert 

tvisvar yfir veturinn. 

Skrifleg eða munnleg próf eru lögð fyrir við annarlok 

eða þegar meta þarf hvernig nemendur hafa 

tileinkað sér ákveðna kunnáttu eða færni sem kennd hefur verið enda símat allan veturinn. Einnig 

eftir átak í vissri þjálfun eins og t.d. leshraða eða lesskilningi. Lestrarfærni er prófuð með þeim hætti 

að metinn er leshraði, nákvæmni og skilningur. Hefðbundin lestrarpróf eru raddlestrarpróf, 

framsagnarpróf og lesskilnings-próf en símat er alltaf í gangi allan veturinn. Lestrarprófað var þrisvar 

sinnum yfir veturinn. Í september, janúar og í maí. 

Mat á vetrinum 

Starfið í vetur gekk vel. Nemendahópurinn var góður og vann almennt vel saman. Breyttir 

kennsluhættir í kjölfar breytts námsmats setti svip sinn á veturinn. Nemendum fer fram í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og voru duglegir og jákvæðir gagnvart nýjungum í kennsluháttum og vísa ég þar 

sérstaklega til notkunar á Google-classroom. Aukin kennsla í upplýsinga og tæknimennt skilaði sér í 

skilvirkara námi og ég tel að það eigi að halda áfram á þessari braut.  

Unglingastig 
Kennari: Signý Sverrisdóttir 

Aðrir kennarar sem kenndu í árganginum voru: Ragna Jenný Friðriksdóttir náttúrufræði og 

stærðfræði, Ásdís Snót Guðmundsdóttir valgreinar, Páll Vilhjálmsson íþróttir, Einar Páll Einarsson 

sund, Einar Skarphéðinsson smíði og María Ósk Óskarsdóttir heimilisfræði. 

Bekkur: 8.-10. bekkur 

Í 8. bekk voru 4 nemendur, 2 drengir og 2 stúlkur. Í 9. bekk voru 2 nemendur, 1 drengur og 1 stúlka. Í 

10. bekk voru 5 nemendur fyrir áramót, 4 stúlkur og 1 drengur en eftir áramót fækkaði um eina 

stúlku sem fluttist í annan skóla. 

Kennslustundir 

Nemendur fengu alls 37 kennslustundir á viku sem skiptust í íslensku, stærðfræði, samfélagsgreinar, 

náttúrufræðigreinar, list og verkgreinar, skólaíþróttir, upplýsinga og tæknimennt, ensku, dönsku og 

val. 

Helstu áherslur árganganna 

Meginmarkmið vetrarins var að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði, auka 

ábyrgðarkennd gagnvart eigin námi og svo var sérleg áhersla á lestrarhæfni og lesskilning. Nemendur 

byrjuðu að nota Google Drive í auknum mæli þar sem verkefnaskil fara fram í gegnum tölvu í stað 

þess að prenta út á pappír. Þá var einnig byrjað að þjálfa nemendur í að setja sér markmið og gera 

sínar eigin verkáætlanir t.d. í ensku. 

8. bekkur: Sérleg áhersla var á að þjálfa nemendur í verkefnaskilum stórra verkefna. Þjálfa grunn í 

ritgerðasmíð og skipulagi á eigin námi. 
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9. bekkur: Sérleg áhersla var lögð á undirbúning samræmdra prófa sem og að rifja upp grunnreglur 

ritgerðasmíða og þjálfa betur skipulag á eigin námi. 

10. bekkur: Sérleg áhersla var lögð á undirbúning samræmdra prófa sem og að þjálfa enn betur 

sjálfstæði og skipulag í eigin námi fyrir komandi framhaldsnám. Mikil áhersla var lögð á að nemendur 

skipulegðu námið sitt og settu niður markmið og skoðuðu hvað það væri helst sem hver og einn þyrfti 

að rifja upp og læra enn betur. 

Þemaverkefni árgangsins 

• Power Point kynningar og myndverk um frumkvöðla í mannréttindabaráttum um allan 

heiminn. Verkefnið var unnið á vorönninni í samfélagsfræði. 

• Þorrablót. Unnið var með Þorrann. Nemendur unnu verkefni og settu upp sýningu og buðu 

aðstandendum í heimsókn þar sem þeim gafst kostur á að smakka þorramat og skoða og 

hlýða á verk nemenda.  

• Árshátíð- Nemendur héldu árshátíð og settu upp leikrit og var það þema í gangi í rúmar tvær 

vikur. 

• Íslenska-kjörbókarritgerð að eigin vali. Farið var sérstaklega í uppsetningu ritgerða og 

ritgerðasmíð. Nemendur völdu sér svo eina bók sem þeir hafa lesið í vetur og skrifuðu 

ritgerð/bókmenntarýni. 

• Lífsleikni- Unnið var með Uppbyggingastefnuna þar sem nemendur gerðu verkefni sem fóru 

upp á vegg. 

Skipulag kennslunnar 

Skipulag kennslunnar og kennsluhættir voru fjölbreyttir.  Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar 

sem nemendur fá að njóta sín í náminu á eigin forsendum. Mikil áhersla var lögð á að nýta tæknina til 

kennslu og var upplýsinga og tæknimennt fléttað inn í flestar námsgreinar. Nemendur unnu sjálfstætt 

í kennslubókum, unnu verkefni bæði á blaði og í tölvu á fjölbreyttan hátt sem og munnlega. Boðið var 

upp á mjög fjölbreytt val á unglingastigi. Nemendur gátu valið um aukna færni í tungumálum og 

stærðfræði, spila- og leikjaval, myndbandagerð, að fara á leikskólann og til eldri borgara, Wasgji púsl, 

áhugasviðsverkefni, yndislestur, forritun, fingrasetningu, frímínútur, nemendaráð, tónlistarskólann, 

íþróttir og fleira.  

Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf og samstarf heimila og skóla gekk vel á öllum sviðum. Foreldrafulltrúar 

unglingastigs voru fjórir. Á vorönn var eitt bekkjarkvöld þar sem boðið var í bíó í skólanum. Einnig 

buðu foreldrar nemendum upp á flatbökuveislu á vordögum. Notuð hefur verið samskiptasíða á 

Facebook þar sem fram fara upplýsingar milli kennara og nemenda en þá  var einnig samstarf heimila 

og skóla aukið með því að bjóða foreldrum inn á síðuna svo þeir gætu fylgst með öllu sem þar fer 

fram og einnig komið með fyrirspurnir varðandi námið.  

Ferðir 

• Hjólaferð 

• Skógræktin 

• Sundferð í Tálknafjörð 

• Íþróttamót á Tálknafirði 

Ástundun nemenda 

▪ Veikindadagar samtals á stiginu voru 38 dagar og 23 stundir 

▪ Leyfisveitingar voru samtals 100 dagar og 31 stundir 

▪ Seinkomur voru samtals 30 stundir 
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▪ Fjarvistir voru samtals 11 dagar og 4 stundir 

Námsmat 

Nemendur í 8.-10. bekk, voru metnir í bókstöfum í flestum námsgreinum en í nokkrum greinum var 

matið skráð lokið/ólokið sem og að fyrir ákveðin verkefnaskil voru hæfniviðmið metin með fjórum 

táknum sem tákna framúrskarandi, hæfni náð, þarfnast þjálfunar og hæfni ekki náð. 

Í lesskilningsprófum, eins og Orðarún, lesa nemendur texta og er skilningur þeirra á efni textans 

prófaður með spurningum. Þetta var gert tvisvar yfir veturinn og var matið gefið í bókstöfum þar sem 

ekki er búið að hanna nýtt efni sem passar nýja matskerfinu sem tekið var upp í vetur. 

Skrifleg eða munnleg próf eru lögð fyrir jafnt og þétt yfir veturinn þegar meta þarf hvernig nemendur 

hafa tileinkað sér ákveðna kunnáttu eða færni sem kennd hefur verið, enda símat allan veturinn. 

Einnig eftir átak í vissri þjálfun eins og t.d. leshraða eða lesskilningi. Lestrarfærni er prófuð með þeim 

hætti að metinn er leshraði, nákvæmni og skilningur. Hefðbundin lestrarpróf eru raddlestrarpróf, 

framsagnarpróf og lesskilnings-próf en símat er alltaf í gangi allan veturinn. Lestrarprófað var þrisvar 

sinnum yfir veturinn.  Í september, janúar og í maí. 

Mat á vetrinum 

Starfið í vetur gekk mjög vel. Nemendahópurinn var góður og vann almennt vel saman. Breyttir 

kennsluhættir í kjölfar breytts námsmats setti svip sinn á veturinn. Nemendum gekk mjög vel að taka 

upp verkefnavinnu á Google Drive en einnig tókum við upp Google Classroom sem gekk mjög vel en 

verður haldið áfram að innleiða það kerfi næsta vetur. Upplýsinga-og tæknimennt var aukin töluvert 

þar sem nemendur notuðu tölvur og spjaldtölvur mikið í öllum greinum og kemur til með að verða 

ennþá meira notað í framtíðinni. 

Tveir nemendur notuðu tölvur og tiltekin tölvuforrit í öllu sínu námi og gekk það mjög vel. 

Umsjónarkennari tók upp þjálfun í eigin markmiðasetningu og námsskipulagi nemenda seint á 

vorönninni í einu fagi til reynslu og það gafst mjög vel. Stefnt verður að því að auka það næsta vetur. 

Að nemendur á unglingastigi taki meiri þátt í skipulagi á eigin námi og þar af leiðandi verði ennþá 

meðvitaðri um eigin ábyrgð og áherslur svo að henti hverjum og einum sem best. 

Eins og áður kom fram var mjög fjölbreytt val á unglingastigi í vetur þar sem nemendur fengu að velja 

sér greinar algjörlega eftir áhugasviði og hvað hentaði hverjum og einum sem er frábrugðið því sem 

verið hefur undanfarið ár en þá hefur valið verið bundið. Þessi háttur gafst einstaklega vel og verður 

stefnt að því að halda áfram með fjölbreyttar og skemmtilegar valgreinar næsta vetur þar sem boðið 

verður upp á bæði sama og var á þessu skólaári en einnig nýtt val sem ekki hefur verið í boði áður. 

Sérkennari 
Með sérkennslu er átt við stuðningskennslu eða sérkennslu sem fram fer hjá sérkennara eða kennara. 

Þar er unnið með afmarkaða námsþætti og/eða námsþætti árgangs í fámennum hópi eða 

einstaklingslega inni í heimastofu eða í öðru rými. Alls nutu tveir nemendur (5%) Bíldudalsskóla slíkrar 

kennslu.  

Signý Sverrisdóttir, kennari sem sá um sérkennslu fyrir mið- og unglingastig, hitti nemendur tvisvar í 

viku í 20 mínútur í senn. Unnið var sérstaklega með lestur, lestrarhraða og lesskilning þar sem 

framkvæmdar voru fjölbreyttar æfingar og verkefni sem reyndu á þessa þætti. Hraðlestrarpróf, 

yndislestur og umræður um lesefnið, æfingar í nefnuhraða, orðaforða og fleira. Þá var einnig unnið 

með að auka orðaforða. Tekin voru fjölbreytt verkefni eins og stafsetningarreglur, málfræðiæfingar, 

munnlegar og skriflegar á töflu, Íslenskuspilið og fleira til að þjálfa þann þátt.  
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Umsjónaaðili sérkennslu hafði yfirumsjón með sérkennslu sem felst m. a. í:  

• Umsjón á skipulagi sérkennslunnar innan skólans  

• Aðstoð og ráðgjöf við kennara  

• Að fylgjast með gengi nemenda í sérkennslu  

• Umsjón og stuðningi við starf stuðningsfulltrúa  

• Fundum með bekkjarkennurum, foreldrum, sérfræðingum o.fl.  

• Umsjón með tölvuskráningu allra upplýsinga um nemendur með sérkennsluþarfir  

• Að sjá til þess að niðurstöður sérfræðinga sé komið í skjalaskáp til varðveislu  

• Umsjón með kennslu íslensku sem annað tungumál  

• Skipulagningu fráviksþjónustu í prófum  

Próf og greiningar  

• Leið til læsis skimunarpróf var lagt fyrir alla nemendur í 1. bekk  

• Orðarún, lagt fyrir nemendur í október og apríl í 1. – 10. bekk 

• Lesfimipróf lagt fyrir 1.-10. bekk þrisvar á skólaárinu, í september, janúar og maí 


