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Formáli 

Að ósk skóladeildar Akureyrarbæjar tók skólaþróunarsvið kennaradeildar HA það að sér að 
annast úttekt á skólanámskrám grunnskóla Akureyrar. Við úttektina var stuðst við gátlista 
fyrir greiningu og mat á skólanámskrá er unninn var árið 2002 af hálfu skólaþróunarsviðs og 
skóladeildar. Í listanum eru ýmsar spurningar og athugunarefni sem mikilvæg eru þegar 
skólanámskrá er metin. 

Til að tryggja að úttektaraðili hefði þá skólanámskrá í höndum sem nýjust var og gilti fyrir 
síðasta skólaár, 2005–2006 voru Grunnskólar Akureyrar beðnir um að senda inn 
skólanámskrár sínar. Nokkrir skólanna vísuðu á námskrár sínar á vefsíðum skólanna og voru 
þær þangað sóttar en aðrir sendu námskrá sína á prenti.  

Í samantekt þessari er gerð grein fyrir meginniðurstöðum úttektarinnar. Úttektinni er á engan 
hátt beint að því hvernig þau áform og útfærslur sem sett eru fram í námskránum birtast í 
skólastarfi. Að því hlýtur innra mat skólanna sjálfra að beinast. Samkvæmt lögum um 
grunnskóla hafa bæði skólanefnd og foreldraráð umsagnarrétt um skólanámskrár. Úttektinni 
var fyrst og fremst beint að því að skoða hvað fram kemur í námskránum og koma 
upplýsingum á framfæri um það við skólana hvað betur mætti fara við gerð skólanámskrár. 
Ekki ber að líta á þær athugsemdir sem gerðar eru sem fyrirmæli um breytingar miklu fremur 
ábendingar til faglegrar ígrundunar í skólunum. Endanlega er það í ábyrgðarvaldi skólastjóra 
hvað skólanámskrá hefur að innibera og ekki á valdi skólanefndar að gefa nein fyrirmæli þar 
að lútandi. 

Guðmundur Engilbertsson annaðist úttektina fyrir hönd skólaþróunarsviðs kennaradeildar. Í 
skýrslu hans er í fyrsta kafla gerð grein fyrir hlutverki skólanámskráa og gátlistanum sem 
lagður var til grundvallar úttektinni. Jafnframt er þar gerð grein fyrir meginniðurstöðum 
úttektarinnar. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir skólanámskrám grunnskóla Akureyrar og hver 
skóli tekinn fyrir sig. Úttekt á skólanámskrá hvers skóla er skipt niður í 18 undirkafla í 
samræmi við þá þætti sem gátlisti tekur til. Vonast  er til að úttekt þessi geti orðið til faglegrar 
umræðu í skólunum um innihald og gerð skólanámskrár. 

 

Akureyri desember 2006 

 

Trausti Þorsteinsson 
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1. Inngangur 

Með lögum um grunnskóla nr. 66/1995 voru sett ákvæði þess efnis að sérhver grunnskóli 
skyldi árlega gera skólanámskrá. Slík námskrá er stjórntæki skólans en í lögunum segir enn-
fremur: „Skólanámskrá er starfsáætlun skólans þar sem m.a. skal gerð grein fyrir skólatíma, 
skóladagatali, kennsluskipan, markmiðum og inntaki náms, námsmati, mati á  skólastarfi, 
slysavörnum, félagslífi í skólanum og öðru því er varðar starfsemi skólans. Skólanámskrá skal 
lögð fyrir skólanefnd og foreldraráð til umsagnar ár hvert.“ Með skólanámskrá er reynt að 
tryggja þekkingu allra viðkomandi aðila á skólastarfinu, skapa grundvöll til mats og innra og 
ytra eftirlits með því. Sambærileg ákvæði gilda fyrir leikskóla og framhaldsskóla. 

Til að leggja mat á gerð skólanámskrár og innihald þeirra er stuðst við Gátlista fyrir greiningu 
og mat á skólanámskrá.1 Listinn er tekinn saman í samvinnu skólaþróunarsviðs HA og 
Gunnars Gíslasonar skólafulltrúa Akureyrarbæjar, með hliðsjón af gátlista Ingvars 
Sigurgeirssonar prófessors við KHÍ. Við gerð listans var tekið mið af ákvæðum aðalnámskrár 
um skólanámskrár en þar segir m.a.: 

Skólanámskrá skal vera nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla en jafnframt gefur hún 
kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum 
aðstæðum, draga þessi sérkenni fram og nýta þau til eflingar námi og kennslu. Í 
aðalnámskrá grunnskóla er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu sett fram á skýran 
hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur eru 
gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Aðalnámskrá 
setur skólum almenn viðmið en það er hins vegar hvers skóla að útfæra þau nánar í 
skólanámskrá bæði með tilliti til þess nemendahóps sem stundar nám í skólanum sem og 
þeirra kennsluhátta sem skólinn aðhyllist. Í skólanámskrá útfærir skólinn til dæmis ýmis 
almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár og birtir þær verklagsreglur sem í gildi eru í 
skólanum.  

 

Gátlistinn er hugsaður sem hjálpargagn við skoðun eða mat á skólanámskrá. Í listanum eru 
ýmsar spurningar og athugunarefni sem mikilvæg eru þegar slík skólanámskrá er metin. 
Gátlistanum er ætlað að geta komið að gagni fyrir skólastjóra, kennara, foreldraráð og 
skólanefndir. Áríðandi er að líta ekki á þessar viðmiðanir sem forskrift að skólanámskrá. 
Góðar skólanámskrár geta verið með ýmsu móti og eiga að vera það. Gátlistinn þjónar þeim 
tilgangi að stuðla að gagnrýnni og uppbyggjandi umræðu um þær.  

Listinn er byggður upp á sama hátt og listi Ingvars. Honum er skipt niður í 18 athugunaratriði. 
Fyrst er lykilspurning fyrir hvert atriði, þá kvarði til að svara lykilspurningu, og loks 
spurningar til viðmiðunar og hliðsjónar til ákvörðunar einkunnar á kvarðann. Jafnframt er 
gefinn kostur á koma á framfæri sérstökum athugasemdum. 

Kvarðann er hægt að nota ýmist sem talnakvarða, t.d. frá 1-5, eða sem orðakvarða: mjög skýrt 
/í mjög góðu lagi - skýrt - viðunandi - óljóst / vantar. 

Hér á eftir er mati á skólanámskrám í grunnskólum Akureyrar 2005-2006 lýst. Matið er eins 
og áður segir hugsað sem hjálpargagn til að bæta skólanámskrár en er ekki dómur um 
starfsemi skólanna.  

 
1 Skólaþróunarsvið kennaradeildar HA 2002. 
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1.1 Samantekt um kosti og takmarkanir  
Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:26) segir að vönduð skólanámskrá sé ein 
forsenda þess að markmiðum aðalnámskrár verði náð og skólar njóti trausts foreldra og 
almennings. Vanda þarf vel til námskrárgerðarinnar svo námskráin nýtist sem skyldi.  

Segja má að skólanámskrár í grunnskólum á Akureyri svipi saman. Þær eru líkar að mörgu 
leyti og taka yfirleitt til sömu þátta en þó er stigsmunur á þeim. Þær eru mismunandi ítarlegar 
og gegnsæjar og uppfylla því misjafnlega kröfur sem gerðar eru til þeirra. Matið leiðir líka í 
ljós mismunandi skýr tengsl við ákvæði aðalnámskrár um skólanámskrár. 

Ef taka á saman í heildina kosti og takmarkanir námskránna er upplýsingagildi þeirra efst í 
huga. Í flestum tilvikum veita þær góðar upplýsingar um helstu þætti í skólastarfinu og eru því 
prýðilegar heimildir um skólastarfið sem slíkt. Yfirleitt er að finna greinagóðar og hagnýtar 
upplýsingar um starfið, starfslið, skipulag og húsakynni. Þá eru yfirleitt veittar góðar 
upplýsingar um skólareglur, skóladagvist, skólasöfn, stoðþjónustu og heilsugæslu. Að þessu 
leyti er yfirleitt um gegnsæi að ræða. 

Í Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera nánari útfærsla á 
aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu sett fram á skýran 
hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur eru 
gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í skólanámskrá á 
skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti til kennsluhátta 
og skipulags kennslu, eða eins og segir í aðalnámskrá (almennum hluta 1999:26): 

 
Í skólanámskrám þarf m.a. að gera grein fyrir: 

-stefnumiðum skólans og starfsáætlun ... 

-kennsluskipan, röðun þrepamarkmiða, samfellu í náminu ... 

-kennslufræðilegri stefnu skólans, sérkennsluúrræðum, kennslu langveikra barna. 
 

Almennt séð skortir stefnu og umfjöllun um þetta í námskránum. Á það oft við um 
námsmarkmið, kennsluaðferðir og kennsluskipan, námsreynslu og námsmat – þessa samofnu 
þætti. Það er í heildina tekið helsti ágalli skólanámskránna, þó ekki allra.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Á þetta 
skortir oft í skólanámskránum. Yfirleitt er heldur ekki greint frá lífsleikniáætlun skólanna 
þrátt fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá (almennur hluti 1999:26).  

Þetta þýðir alls ekki að starfi skólanna sé ábótavant, aðeins að umfjöllun um þessi atriði 
skortir í námskránum – skólarnir þurfa að skrá stefnu sína í þessum efnum. 

Að lokum er vert að velta fyrir sér aðgengi að námskránum. Þeirrar tilhneigingar gætir í 
nokkrum skólum að hluti námskrár sé fyrir almenning (almennur hluti), hluti fyrir foreldra og 
nemendur (bekkjarnámskrár) og hluti fyrir starfsfólk (starfsmannahandbækur). Gegnsæi 
skapar traust og væntanlega vönduð vinnubrögð og því spurning hvort öll námskráin ætti ekki 
að vera opin og aðgengileg almenningi? 
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2. Skólanámskrár grunnskóla Akureyrar 

2.1 Brekkuskóli 
Á vefsíðu skólans (http://www.skolatorg.is/kerfi/brekkuskoli/skoli/) er að finna helstu 
upplýsingar um skólann. Ekki er að finna námsvísa bekkjardeilda en skólanámskráin sem ber 
heitið Snigillinn – skólanámskrá Brekkuskóla er aðgengileg á vefsíðunni undir heitinu 
Snigillinn. Almennur hluti skólanámskrár Brekkuskóla 2005-2006. Hér verður útprentað, 
blaðsíðusett eintak af því eintaki Snigilsins tekið til umfjöllunar.  

Skólanámskráin í heild raðast á 3. stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu. Hér á eftir verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin 
tekin fyrir. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá 
skuli vera nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að 
námsmarkmið séu sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar 
velkist í vafa um hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til 
skólanámskrár. Í skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið 
aðalnámskrár m.a. með tilliti til kennsluhátta og skipulags kennslu en á það skortir í 
námskránni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Þessar 
kröfur uppfyllir skólanámskrá Brekkuskóla ekki. Ekki er heldur greint frá lífsleikniáætlun 
skólans þrátt fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá (almennur hluti 1999:26).  

Hér neðar er greint frá helstu matsþáttum.  

 

2.1.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Efnisskipan og framsetning skólanámskrár er skýr. Efnisyfirlitið er formlegt og blaðsíðusett 
og upplýsingar birtast í texta og töflum með læsilegu letri. Þá er málfar gott og lítið um 
stafsetningarvillur. Uppsetningin ber með sér að einfalt er að vinna að uppfærslu einstakra 
hluta námskrárinnar. Almennur hluti námskrárinnar er aðgengilegur á vefsíðu skólans en ekki 
sá hluti hennar sem fjallar um skipulag náms og kennslu námsgreina hvers árgangs. Sá hluti er 
aðeins aðgengilegur starfsmönnum. 

Hvergi er vísað í aðalnámskrá grunnskóla en vitnað er í lög um grunnskóla í skólanámskránni 
í tengslum við foreldraráð. Tilvísun er í reglugerð um sérkennslu frá 1996 (bls. 12) og vitnað 
er í reglugerð um skólareglur og aga í grunnskólum.

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.2 Stefna og sérstaða skólans 
Í skólanámskránni er gerð grein fyrir stefnu skólans. Stefnan er ítarleg og nær til þátta eins og 
þjónustu, hlutverks, fjármála, innra starfs og starfsmenn. Í áherslum eru einkennisorð skólans 
sögð menntun, gleði, umhyggja og framfarir. Einkunnarorðin eru nánar skýrð og 
meginmarkmið eru sett fram. Greint er að nokkru leyti frá leiðum að settu marki. Dæmi um 
leiðir eru að skólinn leitist við að hafa námsmat víðtækt og lýsandi, áhersla er lögð á að gera 
nemendum ljóst hvaða kröfur eru gerðar til þeirra, að gefa nemendum á mismunandi aldri 
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tækifæri til að vinna saman, að mæta einstaklingum þar sem þeir eru staddur þannig að allir 
stefni að raunhæfum en persónulega krefjandi markmiðum. Ein af leiðum er áhersla á virk 
samskipti við heimilin og markmiðssetningu fyrir hvern og einn nemanda. Þá segir að 
umsjónarkennarar standi fyrir starfi innan bekkjar með það að markmiði að skapa samkennd, 
öryggi og velllíðan í nemendahópnum og efla lífsleikni nemenda. Þetta eru nokkur dæmi um 
tengsl markmiða og leiða. 

Þótt stefna skólans sé sýnileg er ekki gerð sérstök grein fyrir sérstöðu skólans. Framtíðarsýn 
skólans (til ársins 2010) er sett fram og þá er einnig gerð grein fyrir félagssáttmála skólans 
sem gildir fyrir allt skólasamfélagið. Í félagssáttmála segir að Brekkuskóli sé samfélag 
nemenda, foreldrar og starfsmanna skólans. Framtíðarsýn skólans er m.a. að vera í fararbroddi 
grunnskóla á Íslandi hvað varðar þjónustu og samstarf við nemendur; að sníða nám að þörfum 
hvers og eins; að foreldrar verði virkir þátttakendur í skólastarfinu; að samstarf verði við 
stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök í bænum og að skólinn verði miðstöð menningar í 
skólahverfinu. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Ekkert er fjallað um sjálfsmat, skólaþróun og áætlanagerð í skólanámskránni. Ekki er greint 
frá sérstakri þróunar- eða umbótaáætlun, engin árangursviðmið eru kynnt (utan framtíðarsýnar 
um að verða í fararbroddi skóla) og sama er að segja um sjálfsmatsáætlun skólans sem er ekki 
kynnt. Ekki er greint frá endurmenntunaráætlun skólans og því eru engin sýnileg tengsl 
þessara áætlana innbyrðis. Í ljósi þess að Brekkuskóli er leiðtogaskóli á Akureyri í þróun 
kennsluhátta (einstaklingsmiðað nám) vekur athygli að ekki skuli vera greint frá hvernig 
stefnu og starfi í sambandi við það sé háttað.   

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi (af fimm mögulegum stigum) á matskvarðanum. 

 

2.1.4 Stefna um nám og kennslu 
Ekki er skýr stefna varðandi kennsluaðferðir, utan hvað segir að þær skuli fjölbreyttar, og ekki 
koma fram neinar upplýsingar um skipulag kennslu í skólanámskránni. Sama má segja um 
kennsluskipan og kennsluhætti. Skólinn gerir ágæta grein fyrir mikilvægi heimanáms en ekki 
kemur skýrt fram hvernig því er háttað. Tekið er fram að nemendur séu misjafnlega í stakk 
búnir til að sinna heimanáminu og gefinn er sá möguleiki að heimanámið geti verið 
sveigjanlegt en það sé á ábyrgð kennara og foreldra.  Starfsáætlun kemur fram í skóladagatali 
og skýringum við það (bls. 7 og 8). Þar er greint frá skólasetningu og skólaslitum, 
foreldradögum, skipulagsdögum kennara, jóla- og páskaleyfi og vetrarfríi. Gerð er grein fyrir 
viðburðum eins og norræna skólahlaupinu, degi stærðfræðinnar, íslenskrar tungu og 
umhverfisins, vorferðum, árshátíð og samræmdum prófum. Ekki kemur fram í 
skólanámskránni að viðburðir í skólanum séu kynntir jafnóðum, t.d. með vikuáætlunum 
nemenda, fréttabréfum eða á vefsíðu. Þá kemur heldur ekki fram með hvað hætti almennar 
upplýsingar frá skóla eru birtar ef undan er skilið að ef skólahaldi er aflýst verði það auglýst í 
útvarpi. Á vefsíðu er þó að finna upplýsandi fréttabréf þar sem greint er frá viðburðum í 
skólastarfi og upplýsingum um starfið. Ef skóladagafjöldi nemenda er reiknaður út samkvæmt 
skóladagatali eru skóladagar, það er dagar sem nemendur koma í skólann, 180.  

Vitnað er í reglugerð um sérkennslu og útlistað hvað felst í sérkennslu: gerð er markmiðsett 
námsáætlun fyrir hópa eða einstaklinga, kennslan er samkvæmt námsáætlun og áætlanir 
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reglulega endurskoðaðar. Gerð er grein fyrir skipulagi sérkennslu og sagt að af öðru jöfnu séu 
nemendur sem annars vegar víkja verulega frá jafnöldrum sínum hvað varðar eðlilegan 
þroska, hegðun og tilfinningalegra og hins vegar nemendur yngstu bekkja skólans í 
forvarnarskyni í forgangi hvað sérkennslu varðar. Þá segir að móðurmál og stærðfræði séu 
forgangsgreinar í sér- og stuðningskennslu.  

Erfitt er að átta sig á hvort viðmiðunarstundaskrá samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár 
grunnskóla (1999:29) er haldin í heiðri þar sem upplýsingar um slíkt er ekki að finna í 
skólanámskránni. Ekki er heldur unnt að skoða stundaskrár bekkjardeilda á vefsíðu.   

Í skólanum er starfandi námsráðgjafi sem veitir ráðgjöf um nám, námstækni og námsvenjur 
(bls. 14) en ekki koma fram upplýsingar um hvernig skólinn stendur að starfsfræðslu og 
kynningu á atvinnulífi. Ekki er greint frá vali í 9.-10. bekk.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.5 Markmið 
Í skólanámskránni er stefnu og sýn skólans lýst. Einnig eru yfirmarkmið sem tengjast 
stefnunni sett fram og að nokkru leyti er getið leiða til að ná settu marki. Segja má að 
markmiðin mótist að einhverju leyti af menntunarmarkmiðum aðalnámskrár þótt það komi 
ekki fram, en eiginlega er ekki um hefðbundin námsmarkmið að ræða. Erfitt er að draga fram 
hversu fjölbreytt hvort þau eru (þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýna tengsl skóla 
við umhverfið eða feli í sér samþættingu náms.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Sagt er að kennsluaðferðir þurfi að vera fjölbreyttar (það sé leið að settum markmiðum) en 
ekki er beint gerð grein fyrir þeim í skólanámskrá. Þeim er ekki lýst og vekur það nokkra 
athygli ef haft er í huga leiðtogahlutverk skólans í þeim efnum. Viðfangsefnum er heldur ekki 
lýst og því ekki unnt að meta hvort þau reyni á skilning, sköpun og gagnrýna og sjálfstæða 
hugsun. Þá er ekki gerð grein fyrir hvort eða hvernig tekið er mið af einstaklingsmun ef undan 
er skilin sérkennsla. Fjallað er um tilgang heimanáms og framkvæmd að nokkru leyti. Ekki 
kemur fram áhersla á ábyrgð nemenda á námi sínu en orðuð er lauslega ábyrgð foreldra 
gagnvart heimanámi barna sinna.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau eigi að vera fjölbreytt. Námsvísar eru ekki aðgengilegir en í 
þeim kynni að finnast áhersluorð hvað það varðar auk þess sem búast má við að námsefni í 
helstu námsgreinum sé lýst. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.1.8 Námsmat 
Greint er frá samræmdum prófum en ekki koma fram upplýsingar um reglur, frávik eða 
hvernig staðið er að kynningu þeirra eða kynningu niðurstaðna. Ekki kemur fram hvernig 
námsmat er kynnt en á skóladagatali eru foreldradagar/viðtalsdagar og má telja líklegt að þar 
sé farið yfir námsmatið.  

Í kafla um námsmat (bls. 11-12) segir að skólinn kosti kapps um að fylgjast sem best með 
námi nemenda og árangri kennslunnar. Það sé aðallega gert með reglubundnu símati. Segir að 
megintilgangur námsmatsins sé að örva, aðstoða og hvetja nemendur til sjálfsmats um leið og 
þeim sem málið varðar eru veittar upplýsingar um gengi nemenda á hverjum tíma. Skólinn 
skilgreinir próf sem þekkingarmat og leggur þau fyrir tvisvar til þrisvar á ári. Segir í 
skólanámskránni að einkunnir ættu þó ekki eingöngu að byggjast á þekkingarmati heldur 
alhliða mati. Dæmi er gefið um samsetningu einkunnar þar sem vægi þekkingarmats (prófa) 
er 60% og vægi símats (verkefnavinna, vinnubrögð, heimavinna, áhugi og hegðun) er 40% af 
einkunn. Gefin eru viðmið um vægi hlutfalla milli þekkingarmats og símats eftir stigum. Fyrir 
yngsta stig er það 50% þekkingarmat og 50% símat, fyrir miðstig er það 60% þekkingarmat 
og 40% símat og á efsta stigi er 70% þekkingarmat og 30% símat. Þetta eru viðmið eins og 
fram kemur. Ólíklegt verður að telja að farið sé eftir þessum viðmiðum í öllum námsgreinum. 
Segir að gefnar séu umsagnir fyrir 1.-3. bekk í formi ábótavant (0-4), viðunandi (4-6), gott (6-
8) og mjög gott (8-10). Þótt þetta sé ekki hefðbundinn talnaeinkunnaskali er hann ígildi þess 
og varla hægt að kalla matið umsagnir nema í afmarkaðri merkingu. Í 4.-10. bekk eru 
einkunnir gefnar í heilum og hálfum tölum. Ekki er greint frá álitamálum sem tengjast 
námsmati (t.d. vanda við túlkun upplýsinga, að tillit þurfi að taka til mismunandi þroska, getu 
eða bakgrunns nemenda). Þá er ekki gerð grein fyrir hvort lögð séu fyrir skimunarpróf, t.d. 
teikniþroskapróf Tove Krogh, lesskimunarprófið Læsi, stærðfræðiprófið Talnalykill (eða 
lesskilningsprófið GRP 14. Þá er ekki unnt að greina hvort matsaðferðir eru fjölbreyttar, því 
nánari útlistun á þekkingar- og símati fylgir ekki. Þar segir t.d. ekki hvort próf og verkefni séu 
skrifleg, munnleg eða verkleg. Þá kemur t.d. ekki fram hvort lagðar eru fyrir 
viðhorfskannanir, stuðst sé við mats,- mark- eða gátlista, dagbækur eða leiðarbækur, 
persónumöppur, sjálfsmat eða úrval verkefna.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.9 Skólasafnið 
Bókasafns er getið í skólanámskrá (bls. 9) en ekki sagt hvar það. Segir að á safninu sé mikill 
fjöldi bóka af ýmsu tagi og að þar sé einnig að finna tímarit, veggspjöld, myndbönd, 
hljóðsnældur o.fl.  Ekki kemur fram hvernig þjónustu safnið veitir eða hvert sé aðgengi að 
því. Fram kemur hver hefur umsjón með safninu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Í skólanum er nemendaverndarráð eða fagráð sem fjallar um málefni einstakra nemenda eða 
nemendahópa. Segir að hlutverk þess sé að stuðla að því að kennslufræðileg og sálfræðileg 
þekking nýtist sem best í skólastarfinu, að vaka yfir velferð einstakra nemenda og taka fyrir 
mál sem er vísað þangað til meðferðar og afgreiðslu, og að tryggja sem best aðgengi foreldra 
að skólanum og efla samvinnu og samstöðu foreldra og skóla um velferð nemenda. Fagráðið 
fundar vikulega. Í því sitja skólastjórar, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur sérkennari og aðrir 



11

kennarar sem mál varða hverju sinni. Þá skipta fulltrúar skólateymis Fjölskyldudeildar með 
sér fundarsetu þrjá fundi í mánuði. Fagráðið leitar liðsinnis fagaðila utan skólans eftir því sem 
þurfa þykir. Skólateymi Fjölskyldudeildar sinnir sérfræðiþjónustu við skólann, verkefnum t.d. 
í tengslum við sértæka námserfiðleika, þroskafrávik, hegðunarvanda, einelti og tilfinningalega 
erfiðleika. Sagt er að samvinna sé við staði er bjóða sérúrræði, s.s. sérdeild Giljaskóla, 
Síðuskóla og Hlíðarskóla. Þá er nefnt samstarf við „Rannsóknar og þróunarsvið Háskólans á 
Akureyri“, en þar er greinilega átt við skólaþróunarsvið kennaradeildar HA. Þá er nefnd 
þjónusta BUGL og Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Fram kemur hverjir eru starfsmenn 
skólateymis og upplýsingar veittar um skólaskrifstofu Akureyrar, hlutverk, opnunartíma og 
starfsfólk. 

Ekki er gerð grein fyrir stefnu í sambandi við fyrirkomulag sérkennslu en greint er frá 
skipulagi sér- og stuðningskennslu sem fer ýmist fram inni í bekkjardeildum eða í sérstökum 
sérkennslustofum, eftir eðli námsvandans hverju sinni og hvað nemendum nýtist best, eins og 
segir í skólanámskrá (bls. 12). Ekkert er fjallað um skólagöngu alvarlega fatlaðra nemenda, 
hvorki undirbúning þess né framkvæmd. Ekki er heldur fjallað um nýbúakennslu eða kennslu 
tvítyngdra barna. Ekkert er greint frá starfsreglum um hvernig foreldrar/kennarar beri sig eftir 
þjónustu við nemendur með sérþarfir. 

Í skólanum starfar námsráðgjafi. Starfsvið hans ásamt viðtalstíma er kynnt og er hlutverk hans 
að vinna að ýmsum málum sem lúta að námi nemenda. Helstu atriði þjónustunnar eru 
persónuleg ráðgjöf, námsráðgjöf, námstækni, að undirbúa nemendur undir skólaskipti, 
skipuleggja starfsfræðslu og heimsóknir á vinnustaði, aðstoða nemendur 9. bekkjar með val á 
námsgreinum í 10. bekk og vinna að betri samskiptum nemenda innan skólans.  

Skólinn hefur eineltisáætlun Olweusar að leiðarljósi og vísað er í nánari umfjöllun um einelti 
á heimasíðu skólans. Ekki er þó hlaupið að því að finna eineltisáætlunina nema vita í hvaða 
undirsíðu hún er vistuð.  

Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd og hollum lífsháttum nemenda. 
Þó er forvarnaráætlun í mótun en samkvæmt henni er lögð áhersla á að fá nemendur til að taka 
ábyrga afstöðu og ákvarðanir varðandi lífstíl, fyrirbyggja neyslu vímuefna, stuðla að 
heilbrigði, eflingu sjálfstrausts og sjálfsmyndar og að hafa gott samstarf við aðila innan og 
utan skólans.  

Í skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af hjúkrunarfræðingum og 
læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er hjúkrunarfræðingur skólans 
og hvenær hann er við. Þá er skólalæknir nefndur. Greint er frá heilsugæslunni, hvað sé fólgið 
í henni og tafla með helstu ónæmisaðgerðum birt. Sagt er að áherslubreyting hafi orðið vegna 
flúorskolunar, flúorskolun sé nú hálfsmánaðarlega í skólanum hjá 6 ára, 12 ára og 15 ára 
nemendum og rökstutt er hvers vegna. 9. bekk er boðið í kynningar og fræðsluferð á 
heilsugæslustöð. Segir að ýmis fræðsla  verði fyrir bekkjardeildir og einstaka nemendur eftir 
því sem við verður komið. Sagt er að sjálfsmat varðandi heilbrigði verði lagt fyrir nemendur í 
6. og 9. bekk en ekki kemur fram hvað gert verði í kjölfarið eða til hvers það er. Ýmsar 
ábendingar eru til foreldra um ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna sinna, svefntíma, nesti, 
lyf og lús og þeir beðnir um að setja sig í samband við hjúkrunarfræðing skólans og 
skólalækni heilsugæslunnar. 

Hvergi koma fram áherslur skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum og ekki 
kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. 
Ekki er greint frá jafnréttisáætlun (kyn, þjóðerni, námshæfni, félagsleg staða o. fl.). 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.1.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er ekki sýnt í námskránni og ekki kemur fram hverjir stjórnendur skólans eru 
ef undan er skilið ávarp skólastjóra í upphafi skólanámskrár. Ekki kemur fram hvort í 
skólanum séu fagstjórnendur, deildarstjórar eða stigstjórar. Upplýsingar eru um hlutverk 
nemendaverndarráðs og foreldraráðs en ekki kennara- eða nemendaráðs. Lýsandi kafli er um 
Skóladeild og Fjölskyldudeild og getið um deildarstjóra Skóladeildar. Einnig er getið um 
framkvæmdastjóra fræðslu- og menningarsviðs og fræðslufulltrúa. Upplýsingar eru veittar um 
hlutverk nemendaverndarráðs, nemendaráðs og foreldraráðs.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.12 Skólareglur 
Í skólanámskrá segir að skólareglur séu settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í 
grunnskólum. Gerð er grein fyrir skólareglum í 8 liðum og viðbrögðum (ferli) við brotum á 
þeim er vel lýst. Fylgir í umfjölluninni viðmiðanir um meðferð við nokkrum brotum, s.s. að 
mæta seint, óheimilli fjarvist, brottvísun úr kennslustund, umgengni og hegðun á göngum og 
skólalóð, mæting án gagna eða heimavinnu, tóbaks- og vímuefnanotkun og brotum á 
ferðalögum á vegum skólans. Auk þess er greint er frá reglum um skólasóknareinkunn í  5.-
10. Skólasóknareinkunn er 10 í upphafi en frá þeirri einkunn er dregið fyrir hvert brot, vægi 
brotanna eru reiknuð í punktum og er sýnt í töflu (bls. 26) hversu mikið einkunnin lækkar við 
punktafrádrátt. Ekki er greint frá slíkum starfsreglum í 1.-4. bekk en sömu skólareglur gilda 
fyrir alla nemendur. Fram kemur að skólayfirvöld umbuni nemendum sem fái minna en 6 
punkta í frádrátt á öllu skólaárinu en ekki kemur fram með hvaða hætti er umbunað.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.13 Samstarf heimila og skóla 
Ekki er að finna formlega stefnu um samstarf heimila og skóla en samstarfið virðist vera með 
ýmsum hætti. Segir í skólanámskránni að á skólaárinu séu gerðar tilraunir til að breyta 
nokkrum áherslum varðandi samskipti. Fastir liðir eru m.a viðtöl umsjónarkennara við 
foreldra og nemendur í skólabyrjun þar sem rætt er um markmið, ábyrgð og þátttöku foreldra, 
fyrirkomulag heimanáms o.fl. Umsjónarkennari hefur samband við hvert heimili símleiðis eða 
með tölvupósti a.m.k. einu sinni á önn. Viðtöl eru í upphafi vorannar; samskipti þar fyrir utan 
eru með símtölum, tölvupósti og fundum þar sem ástæða þykir til. Boðaður er fundur 
umsjónarkennara með öllum foreldrum bekkjarins í byrjun skólaárs. Tilnefndir eru 
bekkjarfulltrúar úr hópi foreldra og gerð er áætlun um félagsstarf yfir veturinn, gert er ráð 
fyrir að hvert foreldri mæti í skólann u.þ.b. tvær klst. yfir veturinn, fylgist með 
bekkjarstarfinu, frímínútum/hádegi, hitti umsjónarkennara o.s.frv. Umsjónarkennarar nýta 
viðtalstíma til að hafa samband að fyrra bragði; vikuáætlanir/heimanámsáætlanir birtar á 
Mentor.is sem foreldrar hafa aðgang að. Mánaðarlega eru send fréttabréf og dreifibréf eftir 
föngum og heimasíða skólans er notuð til upplýsingamiðlunar. Þá eru ýmsir fastir 
kynningarfundir á dagskrá, m.a. kynningarfundur nýnema í 1. bekk í maí ár hvert, 
skólafærninámskeið fyrir foreldra, valgreinakynning, opinn foreldrafundur og fundir 
skólastjórnenda með foreldraráði og stjórn Foreldrafélags.  
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Skólinn hvetur eindregið til góðra samskipta og tímanlega þegar eitthvað bjátar á. Við skólann 
er foreldraráð skv. lögum um grunnskóla og er hlutverki þess lýst ítarlega í skólanámskrá. 
Skólinn telur lög um foreldraráð vera tækifæri fyrir foreldra til að hafa áhrif á starfsemi 
skólans. Foreldraráð hefur einkum þann tilgang að vera umsagnaraðili og fylgjast með að 
áætlunum skólans sé framfylgt. Fram kemur hverjir sitja í foreldraráði. Starfandi er 
Foreldrafélag. Stjórn þess er skipuð einu foreldri barns úr hverjum námsárgangi (10 fulltrúar) 
og eru gefnar upplýsingar um hverjir stjórnarmeðlimir eru, heimilisföng þeirra og símanúmer. 
Auk Foreldrafélags eru starfandi bekkjarráð og snýst starfsemi þeirra um starf með börnunum.  

Ekki kemur fram hvort gert sé ráð fyrir þátttöku foreldra í starfi skólans (s.s. skólaferðir, 
heimsóknir í kennslustundir, kynning á eigin starfi, fræðslufundir, skemmtifundir eða önnur 
þátttaka). Foreldrar eru hvattir til að leiðbeina um heimanám, hvetja og örva börnin og taka 
ábyrgð á heimanáminu með börnunum. Þá eru leiðbeiningar um skipulag heimanámsins. 
Nokkur nýbreytni í foreldrasamstarfi kemur fram eins og áður segir en ekki er að finna 
upplýsingar um leiðir sem foreldrar geta farið eftir þegar upp koma erfiðleikar aðrir en að hafa 
samband við umsjónarkennara. Skólinn virðist heldur ekki hafa nein áform um fræðslu til 
foreldra. 

Foreldrar fá upplýsingar um skólastarfið og gefa umsögn um einstaka liði en virðast þó ekki 
taka þátt í stefnumörkun eða starfi skólans að öðru leyti. Samstarf skólans við heimili virðist 
að þessu leyti formlegt en þó má merkja vilja skólans um gagnvirkt samstarf.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Ekkert kemur fram um samstarf við leik- og framhaldsskóla.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi á matskvarðanum. 

 

2.1.15 Félagsstarf 
Skipulagi og umfangi félagsstarfs er lýst. Upplýsingar um sérstaka viðburði í félagsstarfi er þó 
ekki að finna en greint er frá fjáröflunum í tengslum við vorferð nemenda og ferð á Reyki í 
Hrútafirði. Fram kemur að árshátíð sé tvískipt og að allir nemendur taki þátt í undirbúningi og 
framkvæmd. Ekki er lögð áhersla á þátttöku og ábyrgð nemenda í félagslífi. Segir að í yngstu 
bekkjum sé lítið um formlegt félagslíf nema það sem foreldrar eða bekkjarkennarar sjá um. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.16 Öryggismál 
Yfirumsjón með öryggismálum hafa skólastjórnendur ásamt öryggisnefnd sem starfar innan 
skólans. Fram kemur að í öllum skólastofum séu teikningar af skólanum sem sýna 
útgönguleiðir ef yfirgefa þarf húsnæðið í skyndi. Öryggisnefnd vinnur í samstarfi við 
slökkvilið og aðra aðila er koma að öryggismálum almennt. Skipulagðar eru æfingar sem 
miða að því að rýma skólann á sem fljótlegastan og öruggastan hátt. Fastir starfsmenn skólans 
hafa lokið námskeiði í skyndihjálp og stefnt er að allir starfsmenn skólans ljúki slíku 
námskeiði. Skólinn hefur útbúið neyðarkort til að auðvelda starfsfólki að ná til foreldra ef 
eitthvað fer úrskeiðis. Þar kemur m.a. fram hverja á að hringja í ef ekki næst í foreldra. Einnig 
kemur fram hvort barn hafi sjúkdóma sem þurfi að taka tillit til. 
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Ekki er fjallað um umferðaröryggi eða gefnar upplýsingar um viðbrögð við slysum 
(skyndihjálparáætlun) og náttúruhamförum. Greint er frá að Akureyrarbær tryggi öll börn í 
grunnskólum bæjarins og gildir tryggingin í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum. 

Ekki koma fram upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í 
ferðalögum eða öðru skólastarfi.   

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.17 Skóladagvist 
Í skólanámskrá er lýsandi greinargerð um starfsemi skólavistunar. Lögð er áhersla á að 
foreldrar geri verið öruggir um börn sín. Þar dvelja börn að loknum skóladegi við ýmis 
verkefni og útiveru. Lögð er áhersla á vináttu og verkefni í tengslum við hana. Einnig er boðið  
upp á heimanámsaðstoð.   

Fram kemur hvar vistunin er staðsett, vistunartími auglýstur og hvað þjónustan kostar. Þá eru 
upplýsingar um forstöðumann vistunar og beina síma skólavistunar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.1.18 Hagnýtar upplýsingar 
Ýmsar hagnýtar upplýsingar koma fram í skólanámskránni. Birtur er starfsmannalisti og 
símanúmer skólans og sími skólavistunar eru gefin upp (ekki fax, netfang skóla eða vefsíða). 
Ekki eru birt netföng kennara en þau er að finna á heimasíðu skólans. Opnunartími skrifstofu 
er auglýstur (bls. 29) og skóladagatal er birt í skólanámskrá. Mötuneyti er í skólanum þar sem 
nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Ekki er greint frá hvers kyns skólamáltíðir 
er um að ræða né hvað það kostar að nýta þjónustuna. Um hollustu segir í greinargerð um 
heilsugæslu (bls. 23) að lögð sé áhersla á gildi þess að börnin komi með hollt nesti í skólann. 
Gefnar eru lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum.  

Ekki eru upplýsingar um skólaakstur og ferðalög. Engar teikningar af skólahúsnæði eða 
skólalóð (leiksvæði) eru í skólanámskránni og ekki er fjallað um móttöku (innritun) nýnema. 
Þá er ekki greint frá aðstöðu nemenda. Þá er ekki að finna neinar upplýsingar um hvort boðið 
sé upp á heimanámsaðstoð fyrir eldri nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.2 Giljaskóli 
Skólanámskrá Giljaskóla er tvískipt, annars vegar er almennur hluti og hins vegar námsvísar 
fyrir hvern árgang. Námskráin var sótt á heimasíðu skólans: http://www.giljaskoli.akureyri.is 
en núverandi veffang skólans er http://www.giljaskoli.is/. Á vefsíðu er að finna flest er varðar 
skólastarfið og nýjar upplýsingar eru færðar inn reglulega. 

Í inngangi skólanámskrár segir að skólinn sé fullbyggður að undanskildu íþróttahúsi. 
Íþróttakennsla fer fram í íþróttahúsum Glerárskóla og Síðuskóla og sundkennsla fer fram í 
Sundlaug Akureyrar og Glerárlaug. Tónlistarskóli Akureyrar kennir nokkrum nemendum á 
hljóðfæri í húsakynnum skólans og sér einnig um forskólakennslu í tónlist í 1. og 2. bekk. 
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Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera 
nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu 
sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um 
hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í 
skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti 
til kennsluhátta og skipulags kennslu og skortir verulega bæði á umfjöllun um markmið og 
kennsluhætti í skólanámskránni.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Þessar 
kröfur uppfyllir skólanámskrá Giljaskóla heldur ekki.   

Í mörgum tilvikum raðast námskráin á 4.-5. stig (af fimm) á kvarðanum sem lagður er til 
grundvallar mati á námskrá og er heildarmat á kvarðanum 4. 

 

2.2.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Í skólanámskránni kemur fram að hún taki til skólaársins 2005-2006. Efnisskipan og 
framsetning er skýr. Efnisyfirlit er formlegt og blaðsíðusett og upplýsingar birtast í texta og 
töflum með læsilegu letri. Þá er málfar gott og lítið um stafsetningarvillur. Uppsetningin ber 
með sér að fremur einfalt er að vinna að einstökum hlutum námskrárinnar, uppfæra þá og 
breyta eftir því sem þurfa þykir. Námskráin er aðgengileg á vefsíðu skólans. Vísað er í 
aðalnámskrá grunnskóla, lög um grunnskóla og sérkennslureglugerð, jafnréttislög og 
jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.2 Stefna og sérstaða skólans 
Í skólanámskrá (bls.15) segir að sýn Giljaskóla taki mið af því hvað komi einstaklingi best að 
tileinka sér til að ná árangri í lífinu. Skólinn vill, í samstarfi við foreldra, stuðla að því að 
nemendur hans nái árangri í námi á öllum skólastigum, efli siðferðilegan styrk og metnað, eigi 
farsæl samskipti við samferðamenn, vini og fjölskyldumeðlimi.  

Í inngangi (bls. 3) sem skólastjóri skrifar segir að stefnt sé að framúrskarandi starfi í 
Giljaskóla þar sem nemendum líði vel og allir nái að eflast og þroskast á eigin forsendum. Í 
sýn skólans felast megináherslur varðandi nám og samskipti. Sýninni er ætlað að vera 
áminning um lífsgildi sem stuðla að árangri allra sem skólanum tengjast. Nefnd eru 
hvatningarorð eins og „gerum okkar besta“, nefnd er lífsgildi sem stuðla að góðum árangri 
(ábyrgð, metnaður og víðsýni) og lífsgildi sem leggja grunn að farsælum samskiptum og 
félagsþroska (kærleikur, virðing og lífsgleði). Sýn skólans er fylgt eftir með rökstuðningi og í 
skólanámskrá segir að með því að hafa þessi lífsgildi að leiðarljósi í starfinu verði skólinn 
góður og framsækinn skóli. Fram kemur að leitað sé margvíslegra leiða sem stuðli að bættum 
árangri.  

Í kafla um stefnu Giljaskóla er m.a. greint frá starfsviðmiðum í 12 liðum sem er ætlað að auka 
líkur á góðu samstarfi starfsmanna. Í þessum viðmiðunum koma fram ýmsar kröfur, t.d. um 
að vera hreinskilin, tillitssöm, gagnorð, vera einbeitt við að fylgja eftir sameiginlegum 
ákvörðunum, vera hvetjandi, ekki ásakandi gagnvart nemendum, foreldrum og stjórnendum, 
vera gefandi og hrósgjörn, jákvæð og bjartsýn þegar rætt er um starfsmenn og skóla við aðra, 
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hafa þarfir nemenda í fyrirrúmi, vera einstaklingar sem læra og skólinn þar af leiðandi skóli 
sem lærir. 

Merkja má að sýn skólans tengist umfjöllun um ýmis atriði. Í kaflanum um foreldrasamstarf 
(bls. 22) segir að í samvinnu við heimilin skuli skólinn leggja áherslu á að efla siðferðisvitund 
og ábyrga hegðun nemenda. Þá er lögð mikil áhersla á samskipti og samstarf við foreldra, 
m.a. með fræðslufundum.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Gerð er grein fyrir starfsáætlun 2005-2006 og þar koma fram helstu áhersluatriði er varða 
foreldrasamstarf, stjórnun, skólareglur, nemendur, skólaþróun, starfsmenn og sjálfsmat. 
Skólinn birtir símenntunar-/endurmenntunaráætlun sína og lýsir vel markmiðum skólans hvað 
hana varðar og þeim áformum sem hann hefur uppi um símenntun, framboð símenntunar og 
áherslur. Segir að símenntunaráætlunin sé liður í að ná markmiðum skólans, hún sé gerð með 
hliðsjón af veikleikum, styrkleikum og áherslum skólans. Fram kemur að hún sé m.a. byggð á 
starfsmanna-, umhverfis- og jafnréttisstefnu Akureyrar. Í áætluninni er gert ráð fyrir að tengja 
saman formlega og óformlega fræðslu, m.a. með námskeiðum, ráðstefnum, kynnisferðum og 
málþingum, kynningum, jafningjaráðgjöf, lestri fræðilegs efnis og formlegu viðbótarnámi. 

Segja má að ákveðin árangursviðmið komi fram í sýn skólans (framúrskarandi starf), en að 
öðru leyti eru þau ekki tíunduð. Þó kemur fram í kaflanum um námsmat að stuðst er við 
viðmið Fluglæsis (Rósa Eggertsdóttir o.fl.) um radd- og hljóðlestur (atkvæði á mínútu í lestri).  

Gerð er grein fyrir sjálfsmatsáætlun skólans. Á skólaárinu er lögð áhersla á að meta þættina 
námsárangur, sýn skóla, aga og líðan, foreldrasamstarf, lestrarkennslu og útiskóla.  

Gerð er grein fyrir jafnréttisáætlun sem er í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og rétt 
kvenna og karla og jafnréttisstefnu Akureyrarbæjar 2004-2007. 

Skólinn hefur væntingar um að leggja meiri áherslu á umhverfismál en tekur fram að byrjað 
verði á nánasta umhverfi en síðar fikrað sig áfram á alþjóðavísu. Stefnt er að því að koma á 
tengslum við fyrirtæki í bænum sem standa framarlega í umhverfismálum um kynningar fyrir 
nemendur. Þá segir að lögð sé nú þegar áhersla á umhverfið í náttúrufræði og í fleiri 
námsgreinum.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.4 Stefna um nám og kennslu 
Engin stefna er birt varðandi kennsluaðferðir og ekki koma fram neinar upplýsingar um 
skipulag kennslu í skólanámskránni. Sama má segja um kennsluskipan og kennsluhætti.  

Skólinn minnir á að nauðsynlegt sé að foreldrar veiti stuðning og taki þátt í menntun barna 
sinna. Kennarar útskýra væntingar sínar til heimanáms og kynna foreldrum námsefni og 
námsleiðir og gefa upplýsingar um heimanám s.s. í vikuáætlunum, með tölvusamskiptum 
(mentor) og á heimasíðu bekkja. Ekki er greint frá stefnu skólans varðandi heimanám. 

Tveggja anna kerfi er í skólanum, eins og víðast á Akureyri. Skóladagar eru 180 og 
starfsdagar kennara eru fimm á starfstíma nemenda og sex utan starfstíma. Starfsáætlun kemur 
fram í sérstökum kafla og þar er gerð grein fyrir helstu viðburðum á skólaárinu og gefnar 
skýringar á viðburðum á skóladagatali er varða skólasetningu og skólaslit, foreldradaga, 
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skipulagsdaga kennara, jóla- og páskaleyfi og vetrarfríi. Viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár 
grunnskóla er birt í skólanámskrá.  

Í skólanum er starfandi námsráðgjafi sem veitir ráðgjöf um nám, námstækni og námsvenjur en 
ekki koma fram upplýsingar um hvernig skólinn stendur að starfsfræðslu og kynningu á 
atvinnulífi.  

Greint frá vali í 9.-10. bekk. Hluti valgreinanna er kenndur í skólanum en hluti er 
sameiginlegur með öðrum skólum á Akureyri. Með ákveðnum skilyrðum eiga nemendur þess 
kost að fá metið félagsstarf eða nám utan skólans, sem valgrein/ar.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.5 Markmið 
Í skólanámskrá eru markmið ekki sett fram og þar af leiðandi ekki rökstudd. Ekki er því unnt 
að skoða hvort þau mótist af menntunarmarkmiðum aðalnámskrár, hvort þau séu fjölbreytt 
(þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýni tengsl skóla og umhverfi sitt eða feli í sér 
samþættingu náms.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.2.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Í skólanámskránni er gerð grein fyrir sérkennslu og sérdeild skólans. Engin grein er gerð fyrir 
kennsluaðferðum eða kennsluskipan og ekki er heldur fjallað um tilgang eða framkvæmd 
heimanáms. Þá er ekki fjallað um námsaðlögun eða hvernig tekið er á einstaklingsmun hvað 
varðar getu, áhuga og færni. Ekki er heldur greint frá viðfangsefnum og námsreynslu 
nemenda, eða hvort lögð er áhersla á námsaðlögun, sveigjanleika, misstóra námshópa, val 
(utan valgreina í 9. og 10. bekk) eða samstarf nemenda.   

 Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau eigi að vera fjölbreytt.  

Í skólanámskrá segir að skólinn hafi ákveðið fjármagn til námsbóka- og forritakaupa og það 
skipti máli að farið sé vel með bækur skólans svo þær endist í nokkur ár. Kostnaður getur 
fallið á nemanda ef hann týnir bók, námsgögn eða búnað í eigu skólans. Tapi nemandi einnota 
bók, greiðir hann fyrir nýja. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fyrsta til annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.8 Námsmat 
Um námsmat segir að til þess að það sé örvandi og uppbyggilegt þurfi að gera nemanda grein 
fyrir hvar hann stendur sig vel og hvað námsmarkmið hann hefur tileinkað sér. Segir að 
námsmat feli m.a. í sér hvatningu frá kennara og uppbyggingu sjálfstrausts en einnig að finna 
leiðir til úrbóta þegar vandamál steðja að í náminu. Grundvallarþættir við námsmat eru sagðir 
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námsárangur, leikni, framfarir, virkni í kennslustundum, hegðun, vinnubrögð og samskipti. 
Ætlast er til símats og formlegra athugana á heildarþekkingu nemenda og við matið eru hafðir 
í huga ólíkir möguleikar nemenda, t.d. í lestri og skrift.  

Gerð er grein fyrir námsmati í einstökum námsgreinum og á einstökum aldursstigum. Greint 
er frá samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk og fram koma upplýsingar um reglur og frávik 
en ekki hvernig staðið er að kynningu þeirra eða kynningu niðurstaðna. Vísað er í reglugerð 
um innritun nemenda í framhaldsskóla á vef menntamálaráðuneytisins en að öðru leyti ekki 
fjallað um inntöku í framhaldsskóla. Fram kemur að nemendum 10. bekkjar gefist kostur á að 
taka samræmd próf, en ekki beint sagt að prófin séu valkvæð.  

Viðmið eru sett um lestrarfærni (leshraða) og veittar eru viðurkenningar fyrir góðan árangur í 
lestri 1.-4. bekk. Auk þess eru ýmsar viðurkenningar veittar fyrir framfarir og námsárangur. 

Námsmat í 1.-4. bekk er gefið í bókstöfum en í eldri bekkjum í tölum, heilum og hálfum. 
Viðmið eru gefin um námsmatið (einkunnir/umsagnir). Í lok haustannar er formlegt mat 
námsmat afhent í öllum bekkjum í bóklegum greinum og á vorönn er formlegt námsmat í 
öllum greinum. Námsmat í 1. bekk er að mestu í orðum og umsögnum um almennt gengi í 
skólanum.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.9 Skólasafnið 
Við skólann er skólasafn. Engin markmið um starfsemi safnsins eru orðuð í skólanámskránni 
en safnkosti er lýst og gerð grein fyrir aðgengi að safninu og útlánstíma. Safnið er opið fyrir 
margvíslega starfsemi, t.d. heimildaleitar, náms, lesturs eða til að spila saman spil. Segir að 
kostur safnsins hafi verið skráður í Gegni sem er svokallað landskerfi bókasafna. Fram kemur 
hver hefur umsjón með safninu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Í skólanum er nemendaverndarráð sem fjallar um tilvísanir varðandi sérúrræði og framkvæmd 
þeirra og aðstoðar skólastjórnendur við áætlanagerð um sérkennslu. Fundað er að jafnaði 
vikulega Í skólanum starfar námsráðgjafi og er greint frá verksviði hans.  

Í skólanámskránni er umfjöllun um það hvert foreldrar geta leitað ef þeir hafa áhyggjur vegna 
barna sinna. Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar veitir ráðgjöf og sálfræðiþjónustu í skólanum og 
eru foreldrar hvattir til að ræða við umsjónarkennara ef þeir hafa áhuga á að leita aðstoðar hjá 
ráðgjöfum Fjölskyldudeildar.  

Umsjónarkennarar fylgjast með námsframvindu og sérkennarar leggja reglulega fyrir ákveðin 
greiningarpróf til að fylgjast með gengi allra nemenda. Sérkennari metur stöðu, túlkar 
niðurstöður og leggur fram námsáætlun. Bekkjarkennari hefur í öllum tilvikum meginábyrgð 
á nemanda með sértækar námsþarfir eins og öðrum nemendum í bekknum. Ef foreldrar óska 
eftir sérkennslu leita þeir til umsjónarkennara, sérkennari metur stöðu nemandans og á þeim 
grundvelli eru teknar ákvarðanir, t.d. um að sækja um frekari aðstoð til Fjölskyldudeildar. Ef 
foreldrar og umsjónarkennarar eru ekki sammála um þjónustu geta foreldrar leitað beint til 
fagstjóra (sérkennslu) eða skólastjórnenda. Ekki kemur fram til hvaða námsúrræða er gripið 
eða hvernig sérkennsla fer fram. Þá kemur ekki fram hvernig undirbúningi fatlaðra barna er 
háttað. 
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Umfjöllun er um nýbúakennslu og samskipti við nýbúadeild Oddeyrarskóla. 

Í skólanum starfar sérdeild sem hefur það hlutverk að sinna kennslu og þjálfun barna með 
alvarlega greindar- og hreyfifötlun og veita ráðgjöf til kennara, foreldra og annarra sem 
tengjast þessum hópi nemenda. 

Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd og hollum lífsháttum nemenda. Í 
skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af hjúkrunarfræðingum og 
læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er hjúkrunarfræðingur skólans. 
Ýmsar ábendingar eru til foreldra um ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna sinna, svefntíma, 
nesti, lyf og lús og þeir beðnir um að setja sig í samband við hjúkrunarfræðing skólans og 
skólalækni heilsugæslunnar. Umfjöllun um heilsugæslu er upplýsandi. 

Ekki er gerð grein fyrir áherslum skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum og ekki 
kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. 
Greint frá jafnréttisáætlun skólans (varðandi stöðu kynja) og skólinn lýsir eineltisáætlun sinni 
vel og skilmerkilega. Forvarnaráætlun hefur það að markmiði að stuðla að hollum lífsháttum 
og jákvæðri lífsýn nemenda og vinna gegn sjálfseyðingu. Forvarnarfulltrúi skipuleggur 
forvarnarstarf og hefur yfirumsjón með því. Hann vinnur með aðilum sem vinna gegn áfengis- 
og vímuefnaneyslu, er í sambandi við tengiliði félagsmiðstöðva og grípur inn í mál nemenda 
þar sem íhlutunar er þörf. Hann stýrir forvarnarneti sem er myndað af kennurum, 
skólastjórnendum, foreldrum, hjúkrunarfræðingi, félagsþjónustu, forvarnarfulltrúa 
Akureyrarbæjar, lögreglu, skólaskrifstofu og kirkju.  

Mjög góð grein er gerð fyrir stoðþjónustu við skólann, m.a. þjónustu skóla- og 
barnaverndarteymis (bls. 24). 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er að finna í skólanámskrá. Upplýsingar um stjórnendur koma fram og 
starfslýsingar allra starfsmanna: skólastjórnenda, deildarstjóra, kennara, sérkennara, 
starfsmanna í sérdeild, stuðningsfulltrúa, skólaliða, ritara, umsjónarmanns skóla, matráðs og 
verkefnastjóra/fagstjóra.  

Upplýsingar eru um hlutverk nemendaverndarráðs, foreldraráðs og kennararáðs en ekki 
nemendaráðs. Gerð er grein fyrir stjórn skólamála, skólanefnd Akureyrarbæjar og starfsemi 
skóladeildar og getið bæði formanns skólanefndar og deildarstóra skóladeildar.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.12 Skólareglur 
Í skólanámskrá segir að skólareglur séu settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í 
grunnskólum. Gerð er grein fyrir skólareglum og viðbrögðum við brotum á þeim er lýst. 
Fylgir umfjöllun um vísanir mála og úrvinnsluleiðir. Greint er frá reglum um 
ástundunareinkunn í  7.-10. bekk. Skólasóknareinkunn er 10 í upphafi en frá þeirri einkunn er 
dregið fyrir hvert brot, vægi brotanna eru reiknuð í punktum og er sýnt í töflu (bls. 21) hversu 
mikið einkunnin lækkar við punktafrádrátt. Ekki er greint frá slíkum starfsreglum í 1.-4. bekk 
en sömu skólareglur gilda fyrir alla nemendur. Engin umfjöllun er um útivistarreglur.  
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Gerð er grein fyrir reglum varðandi forföll, leyfi og veikindi og vakin athygli á ábyrgð 
forráðamanna varðandi þá þætti.   

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.13 Samstarf heimila og skóla 
Í kaflanum um foreldrasamstarf er vísað til þeirra greina grunnskólalaga sem kveða á um 
samstarf heimila og skóla. Í umfjöllun um foreldrastarf er væntingum til þess lýst og rætt um 
sameiginlega ábyrgð, jákvæðan starfsanda, gagnkvæma virðingu og traust. Þá er vísað í 
rannsóknir sem sýna fylgni góðs gengis nemenda í skóla og samstarfs heimilis og skóla. Lögð 
er áhersla á að góða upplýsingaöflun og að foreldrar kynnist vel innviðum skólans svo þeir 
verði betur í stakk búnir að taka virkan þátt í námi barnanna.  

Í kaflanum um foreldrasamstarf er lýst fræðslu til foreldra barna, fjallað um heimanám, 
samskipti, foreldrafélagið, foreldraráð og ágreiningsmál sem kunna að koma upp. Ítrekað er 
að hverju barni sé nauðsynlegt að foreldrar veiti stuðning og taki þátt í menntun þess. Með 
stuðningi er t.d. átt við að tryggja börnunum næði til náms, nauðsynlega hvíld, hollt fæði og 
hvetja það til stundvísi. Skólinn býður upp á aðstoð við heimanám í 5.-10. bekk. Hlutverki 
foreldraráðs er lýst og þá er einnig rakinn tilgangur og hlutverk foreldrafélagsins. Fram kemur 
að foreldrar skipa bekkjarráð í hverri bekkjardeild.  

Samskipti fara fram með ýmsum hætti, s.s. á mentor.is, með foreldrafundum, bekkjarfundum, 
viðtölum, símtölum, tölvusamskiptum, með heimasíðu, fréttabréfum, vikuáætlun og með 
samskiptabókum. Kveðið er á um að kennarar hafi samband við foreldra a.m.k. einu sinni á 
önn og þá eru hefðbundin foreldraviðtöl reglulega á dagskrá. Segir í skólanámskrá að skólinn 
sé ætíð opinn foreldrum til að fylgjast með kennslu.   

Fram kemur að skólinn vinnur að fræðslu og kynningarstarfsemi fyrir foreldra og 
aðstandendur barna í tengslum við forvarnir.  Koma mætti fram með skýrari hætti hvort og 
hvernig gert er ráð fyrir þátttöku foreldra í starfi skólans (s.s. skólaferðir, heimsóknir í 
kennslustundir, kynning á eigin starfi, aðstoð við heimanám, fræðslufundir, skemmtifundir 
eða önnur þátttaka).  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Samstarf við framhaldsskóla miðast við að kynna nemendum námstilboð, skipulag og 
inntökuskilyrði framhaldsskólans. 9. bekkingum sem skara framúr í námi er kynntur sá 
möguleiki að taka samræmd próf í 9. bekk og hefja fyrr framhaldsskólagöngu. Nemendur 9. 
og 10. bekkjar heimsækja framhaldsskólana og fá kynningu á námsbrautum og –sviðum.  

Formlegt samstarf er milli 1. bekkjar Giljaskóla og Leikskólans Kiðagils með það að 
markmiði að brúa bilið milli skólastiganna. Skipst er á heimsóknum allt skólaárið og m.a. 
lögð áhersla á að elstu börn leikskólans kynnist reglum, húsnæði, nemendum og starfsfólki 
grunnskólans áður en eiginleg skólaganga hefst. Greinagóðar upplýsingar eru um móttöku 
nemenda í 1. bekk. Nemendunum er boðið í skólann að vori ásamt foreldrum sínum og 
fulltrúar skólans og leikskólakennarar hittast til að skiptast á upplýsingum. Starfsemi skólans 
og frístundaheimilis er kynnt. Þá hefur þeim sið verið komið á að umsjónarkennarar fyrstu 
bekkjar heimsækja alla nemendur áður en þeir hefja skólagönguna. Skólaganga nemenda með 
fötlun er undirbúin með starfsmönnum skólateymis og foreldrum nemenda. Þá er 
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bekkjarfélögum viðkomandi nemanda gerð grein fyrir fötluninni í samráði við foreldra 
barnsins. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.15 Félagsstarf 
Félagsstarf í skólanum virðist í föstum skorðum. Á vegum skólans eru bekkjarkvöld og opið 
hús og árshátíð. Einnig eru þemadagar og skáknámskeið. Farið er í skólaferðir og skipulagðar 
eru vettvangsferðir í tengslum við ákveðin verkefni. Skipulagðir eru útivistar- og íþróttadagar. 
Að öðru leyti er félagsstarfið á vegum félagsmiðstöðva Íþrótta og tómstundadeildar bæjarins. 
Hlutverk félagsmiðstöðvanna er að sinna unglingum með fjölbreyttu starfi. 
Félagsmiðstöðvarnar eru fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. Gera þyrfti betur grein fyrir 
félagsstarfi yngri nemenda, hvernig staðið er að því, hver sé aðkoma kennara og foreldra að 
því. 

Í skólanámskránni er ekki gerð grein fyrir hlutverki nemendaráðs og þá er ekki sýnilega lögð 
áhersla á þátttöku og ábyrgð nemenda í félagsstarfi.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.2.16 Öryggismál 
Fjallað er um umferðaröryggi í skólanámskránni. Varað er við öngþveiti og hættum varðandi 
akstur og umferð og hvatt til varúðar. Veittar eru ráðleggingar um hvernig skuli ekið að og frá 
skóla.  Gerð er grein fyrir viðbrögðum við slysum og þess getið að Akureyrarbær slysatryggir 
börn í skólanum. Skólinn er ekki tryggður fyrir þjófnaði, skemmdum á fatnaði, fjármunum 
eða munum nemenda. Ef slík mál koma upp ber tjónþola að snúa sér til tryggingarfélags síns.  

Ekki eru leiðbeiningar til foreldra um viðbrögð við óveðri eða ófærð. Veittar eru fremur 
takmarkaðar upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í ferðalögum og 
öðru skólastarfi.  

Fjórir starfsmenn sinna almennri gæslu í frímínútum og tveir starfsmenn sinna gæslu vegna 
sérdeildar.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum.

2.2.17 Skóladagvist 
Vistun nemenda er starfrækt alla virka daga frá kl. 12:30-17:00. Skólavistunin, sem heitir 
Frístund, er fyrir börn í 1.-4. bekk. Í Frístund eru bæði fötluð og ófötluð börn. Meginmarkmið 
Frístundar er að sameina uppeldi og menntun við hæfi þeirra barna sem vistunar njóta, örva 
alhliða þroska, efla með þeim virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, efla sjálafstæði, ábyrgð, 
umburðarlyndi og vináttu. Góðar upplýsingar eru veittar um starfið. 

Upplýsingar um skráningu í skólavistun og hvað þjónustan kostar eru fullnægjandi. Þá eru 
upplýsingar um hver sé forstöðumaður vistunar og vísað til hans varðandi skráningar og 
upplýsingar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.2.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er birtur starfsmannalisti. Símanúmer skólans, fax og sími skólavistunar og 
símanúmer kennara eru gefin upp svo og netfang skóla og starfsmanna og vefsíða skólans. 
Þótt engar teikningar af skólahúsnæði eða skólalóð (leiksvæði) séu í skólanámskránni er 
húsnæði lýst. Opnunartími skrifstofu er auglýstur og vísað er í skóladagatal sem er birt á 
vefsíðu skólans.  

Mötuneyti er í skólanum þar sem nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Veittar 
eru upplýsingar um hvað það kostar að nýta sér þjónustuna. Um hollustu segir að lögð sé 
áhersla á gildi þess að börnin komi með hollt nesti í skólann. Í skólanum er seld léttmjólk í 
áskrift í tengslum við nestistíma. Gefnar eru lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum.  

Gefnar eru upplýsingar um skólaakstur og ferðalög. Fjallað er um móttöku (innritun) nýnema 
og gefnar góðar upplýsingar um heimanámsaðstoð fyrir eldri nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.3 Glerárskóli 
Á vefsíðu skólans (http://www.gler.akureyri.is/) er að finna helstu upplýsingar um skólann, 
m.a. skólanámskrá. Þess má geta að námsvísar árganga nefnast á vefsíðunni skólanámskrá, en 
hin eiginlega skólanámskrá kallast Glerbrot. Hér verður Glerbrot sem skólanámskrá tekið til 
umfjöllunar. Stuðst er við prentað blaðsíðusett eintak af vefsíðu skólans. 

Skólanámskráin í heild raðast á 2.-3. stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu. Hér á eftir verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin 
tekin fyrir.  

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera 
nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu 
sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um 
hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í 
skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti 
til kennsluhátta og skipulags kennslu. Á það skortir í námskránni sem skoðuð var.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Þessar 
kröfur uppfyllir skólanámskrá Glerárskóla ekki. Ekki er heldur greint frá lífsleikniáætlun 
skólans þrátt fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá (almennur hluti 1999:26).  

Hér neðar er greint frá helstu matsþáttum.  

 

2.3.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Efnisskipan og framsetning skólanámskrár er skýr. Efnisyfirlit er formlegt og blaðsíðusett og 
upplýsingar birtast í texta og töflum með læsilegu letri. Þá er málfar gott og lítið um 
stafsetningarvillur. Uppsetningin ber með sér að fremur einfalt er að vinna að einstökum 
hlutum námskrárinnar, uppfæra þá og breyta eftir því sem þurfa þykir. Ekki kemur fram 
útgáfuár en skóladagatal 2005-2006 er birt og reikna má með að námskráin sé nýlega 
yfirfarin, m.a. er þess getið í henni að verið sé að vinna að umhverfisstefnu skólans og þróun 
námsmats. Gefur það vísbendingar um að námskráin sé í virkri endurskoðun. Námskráin er 
aðgengileg á vefsíðu skólans og einnig námsvísar (nefndir skólanámskrá á vefsíðu skólans), 
þar sem fjallað er um skipulag náms og kennslu námsgreina hvers árgangs. 
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Hvergi er í Glerbroti vísað í aðalnámskrá grunnskóla en vísað er í ýmis lög er varða 
skólastarf, t.d. lög um grunnskóla, reglugerð um aga, reglugerð um fyrirkomulag og 
framkvæmd samræmdra prófa, reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla og 
barnaverndarlög. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.2 Stefna og sérstaða skólans 
Ekki er að finna að skólinn hafi skapað sér sérstöðu til að halda á lofti og því er ekki um að 
ræða að tengja saman sýn, stefnu og sérstöðu hans. Stefna skólans er hins vegar orðuð 
sérstaklega á bls. 2 í Glerbroti.

Stefna Glerárskóla er að leitast við að haga skólastarfinu í sem fyllstu samræmi við eðli 
og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Áhersla er lögð á að nýta 
námstímann vel og að allir nýti hæfileika sína til fulls. Þessi stefna felur í sér að skólinn 
vinni markvisst að því: að nemendur öðlist jákvæða sjálfsmynd með aukinni 
sjálfsvirðingu og sjálfstrausti, [...] tileinki sér heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, 
náungakærleik og tillitssemi, [...] þroski með sér ábyrgð gagnvart sjálfum sér, skólanum 
og umhverfi sínu og [...] temji sér holla lífshætti og geri sér grein fyrir mikilvægi góðrar 
heilsu. 

 

Þessi stefna eða sýn er ekki rökstudd og ekki er gerð grein fyrir leiðum til að framfylgja 
henni. Óljóst er t.d. hvernig skólinn vinnur að því að efla sjálfsmynd nemenda, að þeir tileinki 
sér dómgreind eða þroski með sér ábyrgð. Ef skólanámskráin er grannt skoðuð má greina 
stefnuatriði varðandi nokkra þætti í skólastarfinu. Segir m.a. að öllum nemendum sé ætluð 
hófleg heimavinna (bls. 5). Ekki er rökstutt hvers vegna svo sé en á það bent að það sé eitt af 
mikilvægustu samstarfsverkefnum heimila og skóla. Fram kemur að nemendum með miklar 
sérþarfir sé kennt samkvæmt markmiðum einstaklingsnámskrár (bls. 5). Nefnd er sérstök 
stefnuyfirlýsing starfsfólks Glerárskóla þess eðlis að hvorki einelti né annað ofbeldi verði 
liðið í skólanum (bls. 16). Þá stefnir Glerárskóli að því að sinna umhverfismennt frekar en 
gert hefur verið og segir í námskránni að unnið sé að umhverfisstefnu skólans (bls. 19). Í 
Glerbroti segir að lögð sé áhersla á að foreldrar tali jákvætt um skólann og starfsfólkið sem 
þar vinnur. Slagorðið er jákvæðir foreldrar, jákvæð börn.

Þar sem ekki er gerð grein fyrir sérstöðu skólans, og þar með tengslum milli sýnar skóla og 
sérstöðu; stefna eða sýn ekki rökstudd eða gerð grein fyrir leiðum til að framfylgja sýninni 
raðast þessi liður námskrárinnar á fyrsta til annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Lítið sem ekkert er fjallað um mat, skólaþróun og áætlanagerð í skólanámskránni. Ekki er 
greint frá sérstakri þróunar- eða umbótaáætlun, engin árangursviðmið eru kynnt og sama er að 
segja um sjálfsmatsáætlun skólans sem er ekki kynnt. Ekki er greint frá 
endurmenntunaráætlun skólans og því eru engin sýnileg tengsl þessara áætlana innbyrðis.  

Það sem kemur fram ef grannt er skoðað er að gerð er grein fyrir að þróunarvinna sé í gangi 
þar sem hugað er að námsmati og því sé allt sem lýtur að námsmati í skólanum í endurskoðun 
(bls. 6). Einnig segir á öðrum stað að Glerárskóli hafi unnið samkvæmt eineltisáætlun 
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Olweusar (bls. 17) en ekki er greint frá hvernig það gengur fyrir sig eða hvort og þá hvaða 
þróun eða umbætur eigi sér stað samkvæmt áætluninni. Þá er greint frá því að verið sé að 
vinna að umhverfisstefnu skólans (bls. 19), markmiðið sé að flokka og reyna að draga úr 
notkun einnota umbúða og endurnýta pappír.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.4 Stefna um nám og kennslu 
Engin stefna er varðandi kennsluaðferðir og ekki koma fram neinar upplýsingar um skipulag 
kennslu í skólanámskránni. Sama má segja um kennsluskipan og kennsluhætti. Í námsvísum 
sem finna má á heimasíðu skólans er fjallað um kennslu: markmið, kennsluhætti og mat en á 
óformlegan hátt. Segir yfirleitt í kennsluháttum hvað kennt er, hvaða námsgögn eru notuð og 
stundum að hvaða markmiðum er unnið en ekki beint hvernig það er kennt (útlistunaraðferðir, 
þulunám, leitarnám, samvinnunám...). Fram kemur að ætlast er til hóflegs heimanáms á 
hverjum degi en ekki kemur fram hvað hófleg heimavinna er eða hverju hún á að skila. 
Starfsáætlun kemur fram í sérstökum kafla (bls. 4). Þar er greint frá skólasetningu og 
skólaslitum, foreldradögum, skipulagsdögum kennara, jóla- og páskaleyfi og vetrarfríi. Fram 
kemur að starfið sé kynnt með vikuáætlunum nemenda, bréfum sem nemendur taka með sér 
heim og í fréttabréfum sem eru send heim og birt á vefsíðu. Vísað er í skóladagatal sem er að 
finna á vefsíðu. Þar koma þessi atriði starfsáætlunar fram og ef dagafjöldi nemenda er 
reiknaður út samkvæmt skóladagatalinu eru skóladagar, það er dagar sem nemendur koma í 
skólann, 185.  

Erfitt er að átta sig á hvort viðmiðunarstundaskrá samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár 
grunnskóla (1999:29) er haldin í heiðri þar sem upplýsingar um slíkt er ekki að finna í 
skólanámskránni. Það má hins vegar skoða stundaskrár bekkjardeilda á vefsíðu og ef litið er á 
nokkrar námsgreinar virðist kennslustundafjöldi vera í samræmi við viðmiðunarstundaskrá. 
Sérstaka athygli vekur þó að í stundaskrá 1. bekkjar eru merktar 11-12 kennslustundir í 
íslensku á viku (af 30 kennslustundum alls) þegar viðmiðunarstundaskrá gerir ráð fyrir sex 
bundnum stundum og að hámarki fjórum stundum í val. Í einni bekkjardeild 1. bekkjar eru 
skráðar 9 kennslustundir sérstaklega á íslensku, ein kennslustund skráð íslenska/handmennt 
og önnur skráð íslenska/stuðningur. Greinilegt er að valsvigrúm er nýtt  með íslenskukennslu. 
Þó kemur hvergi fram í skólanámskrá að það sé stefna skólans, þessi ráðstöfun er hvergi 
rökstudd í henni. 

Í skólanum er starfandi námsráðgjafi sem veitir ráðgjöf um nám, námstækni og námsvenjur 
(bls. 14) en ekki koma fram upplýsingar um hvernig skólinn stendur að starfsfræðslu og 
kynningu á atvinnulífi. Í Glerbroti er ekki greint frá vali í 9.-10. bekk.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.5 Markmið 
Í Glerbroti eru markmið ekki sett fram og þar af leiðandi hvergi rökstudd. Ekki er því unnt að 
skoða hvort þau mótist af menntunarmarkmiðum aðalnámskrár, hvort þau séu fjölbreytt 
(þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýni tengsl skóla og umhverfi sitt eða feli í sér 
samþættingu náms. Vísi að markmiðum má finna í námsvísum en markmiðin eru mjög 
óformlega sett fram sem áhersluatriði í kennslu fremur en markmið. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 
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2.3.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Ekki er gerð grein fyrir kennsluaðferðum í skólanámskrá og ekki í námsvísum bekkjardeilda. 
Eitt matsatriði er unnt að finna, því í stefnu Glerárskóla kemur fram að nemendur eigi að 
þroska með sér ábyrgð gagnvart sjálfum sér, skólanum og því umhverfi sem þeir eiga rætur í 
(bls. 2). Ekki kemur þó fram hvað átt sé við með ábyrgð eða hvort hún taki til námsins. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau eigi að vera fjölbreytt. Í námsvísum bekkjardeilda er í 
ýmsum tilvikum getið helstu námsgagna í hverri námsgrein, en oft er erfitt að átta sig á hvaða 
námsgögn er átt við þegar talin eru t.d. upp efnafræði, myndbönd, litskyggnur, efni frá 
kennara, valið efni frá kennara, efni af veraldarvef eða vefurinn. Í mörgum tilvikum er ekki 
vísað í neitt námsefni í námsvísum.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.8 Námsmat 
Eins og áður segir stendur yfir þróunarvinna í tengslum við námsmat í Glerárskóla og fram 
kemur að allt sem lýtur að námsmati sé í endurskoðun. Í námskránni  segir að megintilgangur 
námsmats sé að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til að 
leggja sig enn betur fram. Segir að námsmat eigi að veita nemendum, foreldrum, kennurum, 
viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda sem hafa megi að 
leiðarljósi við frekari skipulagningu náms (bls. 6). Tekið er fram að verði nemandi uppvís að 
prófsvindli sé honum vikið úr prófi og fái 0 í einkunn. Sama gildir um ritstuld t.d. af 
veraldarvef. Lögð eru fyrir nemendur skimunarpróf, þroskaathugun Tove Krogh (1. bekk), 
lesskimunarprófið Læsi (1. og 2. bekk), stærðfræðiprófið Talnalykill (3. og 6. bekk) og 
lesskilningsprófið GRP 14 (9. bekk).  

Að öðru leyti er ekki fjallað um námsmat fyrir allan skólann. Ekki er greint frá álitamálum 
sem tengjast námsmati (t.d. vanda við túlkun upplýsinga, að tillit þurfi að taka til mismunandi 
þroska, getu eða bakgrunns nemenda). 

Greint er frá samræmdum prófum en ekki koma fram upplýsingar um reglur, frávik eða 
hvernig staðið er að kynningu þeirra eða kynningu niðurstaðna. Gerð er grein fyrir reglum um 
inntöku í framhaldsskóla og taldar upp kröfur í stökum brautum um einkunnir í tilteknum 
greinum til samræmds prófs.  

Fram kemur að í námsvísum sé gerð grein fyrir námsmati í hverri námsgrein. Þegar námsvísar 
eru skoðaðir koma í ljós margs konar matshugmyndir og virðist námsmat lítið samræmt milli 
námsgreina eða árganga. Dæmi um matsatriði í 6. bekk eru skrifleg og munnleg próf, 
ritgerðir, skil á heimavinnu, ástundun, frágangur, áfangakannanir, verkefni metin, vinnubók 
yfirfarin, virkni, framfarir, símat, áhugi, framkoma, sjálfstæði í vinnubrögðum, hegðun, vinna 
í tímum, sjálfsmat, sundstig í sundi. Oftast eru próf og ástundun eða vinna nefnd. Í 10. bekk er 
námsmati háttað með svipuðu móti, það er sömu atriði koma yfirleitt fram, en örlítið fastar er 
kveðið á um reglulegar kannanir eða próf í hefðbundnum greinum. Í 10. bekk eru 
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námslýsingar fyrir valgreinar og virðist námsmat í þeim vera með svipuðu sniði og í bundnum 
námsgreinum. Í nokkrum tilfellum eru námsþættir eins og próf, ástundun, verkefnaskil... gefin 
upp prósentuhlutfalli en vægi þátta er ekki samræmt milli greina.   

Ekki kemur fram hvernig námsmat er birt eða kynnt. Samkvæmt skólanámskrá er gerð grein 
fyrir námsmati á foreldradögum þar sem kennarar hitta foreldra og nemendur. Hvort námsmat 
er birt í einkunnum, umsögnum eða með öðrum hætti, t.d. samræmdum hætti, kemur ekki 
fram. Miðað við fyrirkomulag námsmats samkvæmt námsvísum er hæpið að um samræmda 
framsetningu sé að ræða. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.9 Skólasafnið 
Skólasafnsins er getið í skólanámskrá (bls. 20-21). Sagt er hvar það er og gerð er grein fyrir 
helstu starfsemi þess, opnunartíma og útlánstíma og vísað í vefsíðu safnsins. Segir að 
safnkennsla sé í samvinnu við bekkjar- og fagkennara. Safnkosts er getið, bæði fjölda titla, og 
gerð safnkosts: skáldverk og fræðiefni, bækur, tímarit, myndbönd, hljóðbækur, spil, 
margmiðlunardiskar og tölvubúnaður. Nemendur hafa tækifæri til að vinna heimavinnu sína á 
safninu og þeir geta pantað tíma í tölvum fyrirfram. Fram kemur hver hefur umsjón með 
safninu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Í skólanum er nemendaverndarráð sem fjallar um málefni einstakra nemenda eða 
nemendahópa. Segir að hver nemandi sem eigi í andlegum, líkamlegum eða félagslegum 
erfiðleikum skuli eiga kost á stuðningsteymi. Nemendaverndarráð skipar teymin og hafa 
námsráðgjafi og hjúkrunarfræðingur umsjón með þeim. Umsjónarkennari nemanda er í 
teyminu. Starfsvið náms- og starfsráðgjafa ásamt viðtalstíma er kynnt og segir að ráðgjöf 
standi öllum nemendum til boða. Auk viðtalstíma sinnir námsráðgjafi verkefnum í kennslu, 
fjallar um námstækni, próftækni, námsval, framhaldsskóla, samræmd próf o.fl.  

Í skólanum starfar áfallaráð. Það kemur að áföllum er varða dauðsföll, slys, náttúruhamfarir 
og líkamlegt ofbeldi. Skólinn hefur eineltisáætlun Olweusar að leiðarljósi og vísað er í nánari 
umfjöllun um einelti á heimasíðu skólans. 

Ekkert er greint frá starfsreglum um hvernig foreldrar/kennarar beri sig eftir þjónustu við 
nemendur með sérþarfir. Fram kemur hver hefur yfirumsjón með sérkennslu og getið er 
samvinnu við skólaskrifstofu Akureyrar, Ferilþjónustu SVA, talmeinafræðinga og 
sjúkraþjálfara. Fram kemur að stefnt sé að sérkennsla fari að hluta til fram innan bekkja og að 
hluta til í séraðstöðu. Ekkert er fjallað um skólagöngu alvarlega fatlaðra nemenda, hvorki 
undirbúning þess né framkvæmd. Ekki er heldur fjallað um nýbúakennslu eða kennslu 
tvítyngdra barna.  

Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd og hollum lífsháttum nemenda. Í 
skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af hjúkrunarfræðingum og 
læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er hjúkrunarfræðingur skólans 
og hvenær hann er við. Þá er skólalæknir nefndur. Greint er frá heilsugæslunni, hvað sé fólgið 
í henni og tafla með helstu ónæmisaðgerðum birt. Sagt er að áherslubreyting hafi orðið vegna 
flúorskolunar, flúorskolun sé nú hálfsmánaðarlega í skólanum hjá 6 ára, 12 ára og 15 ára 
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nemendum og rökstutt er hvers vegna. 9. bekk er boðið í kynningar og fræðsluferð á 
heilsugæslustöð. Segir að ýmis fræðsla  verði fyrir bekkjardeildir og einstaka nemendur eftir 
því sem við verður komið. Sagt er að sjálfsmat varðandi heilbrigði verði lagt fyrir nemendur í 
6. og 9. bekk en ekki kemur fram hvað gert verði í kjölfarið eða til hvers það er. Ýmsar 
ábendingar eru til foreldra um ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna sinna, svefntíma, nesti, 
lyf og lús og þeir beðnir um að setja sig í samband við hjúkrunarfræðing skólans og 
skólalækni heilsugæslunnar. 

Hvergi koma fram áherslur skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum og ekki 
kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. 
Ekki er greint frá jafnréttisáætlun (kyn, þjóðerni, námshæfni, félagsleg staða o. fl.). 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er ekki sýnt í námskránni. Greint er frá stigstjórum, fagstjórum og 
umsjónarmönnum á ýmsum sviðum. Þá eru upplýsingar um hlutverk kennararáðs, 
nemendaverndarráðs og foreldraráðs en ekki nemendaráðs. Lýsandi kafli er um Skóladeild og 
Fjölskyldudeild og getið um deildarstjóra Skóladeildar. Einnig er getið um framkvæmdastjóra 
fræðslu- og menningarsviðs og fræðslufulltrúa. Upplýsingar eru veittar um hlutverk 
nemendaverndarráðs og foreldraráðs.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum.  

 

2.3.12 Skólareglur 
Í skólanámskrá segir að skólareglur séu settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í 
grunnskólum og að umsjónarkennarar skuli kynna nemendum og forráðamönnum þeirra 
skólareglur og viðurlög við þeim. Í skólanámskránni er gerð grein fyrir skólareglum í 12 
liðum og viðurlögum við þeim. Auk þess er greint er frá reglum um mætingar nemenda í 1.-7. 
bekk og 8.-10. bekk. Þá eru sérstakar reglur varðandi mætingar og fatnað í íþróttir og sund. 
Agabrot eru skráð í Mentor.is og ef mætingum er ábótavant dragast stig frá 
skólasóknareinkunn sem í upphafi er 10. Greint er frá til hvaða ráða er gripið í 8.-10. bekk 
þegar skólasóknareinkunn lækkar í áföngum (9,0 – 7,0 – 6,0 – 5,0 og neðar). Ekki er greint frá 
slíkum starfsreglum í 1.-7. bekk en sömu skólareglur gilda fyrir alla nemendur. Foreldrar hafa 
aðgang að ástundun barna sinna í Mentor.is. Fram kemur að umbun sé veitt vegna góðrar 
skólasóknareinkunnar í 8.-10. bekk en ekki kemur fram með hvaða hætti er umbunað.  

Gerð er lýsandi grein fyrir hvernig tilkynna eigi veikindi nemenda og sækja um leyfi fyrir þá 
úr skóla í styttri eða lengri tíma. Þá er einnig sagt að foreldrar eigi að meta hvort þeir treysti 
börnum í og úr skóla vegna veðurs. Starfsfólk tekur þá á móti nemendum og skóla er ekki 
aflýst nema í verstu veðrum og það er þá vel auglýst. Skólinn hvetur foreldra til að fara eftir 
landslögum hvað varðar útivistartíma barna og unglinga, vísað er í barnaverndarlög. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.13 Samstarf heimila og skóla 
Samstarf heimila og skóla virðist mjög formlegt en skólinn hefur að því er virðist ekki stefnu 
um samstarfið, slík stefna er alla vega ekki aðgengileg foreldrum. Samstarfi er lýst, 
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foreldraráð er skipað samkvæmt lögum um grunnskóla og vitnað í lögin hvað varðar hlutverk 
þess. Við skólann starfar auk þess foreldrafélag sem hefur þann tilgang að byggja upp gott 
samband skólans og foreldra og að stuðla að framkvæmd ýmissa mála í þágu skólans og 
nemenda hans (bls. 25).  Nöfn þeirra sem eru í stjórn er að finna á heimasíðu skólans. Auk 
foreldrafélags eru starfandi bekkjaráð og er starfsreglur þeirra birtar í skólanámskránni. 
Starfssemi bekkjarráða snýst um starf með börnunum en ekki samstarf við skólann.  

 Ekki kemur fram hvort gert sé ráð fyrir þátttöku foreldra í starfi skólans (s.s. 
skólaferðir, heimsóknir í kennslustundir, kynning á eigin starfi, aðstoð við heimanám, 
fræðslufundir, skemmtifundir eða önnur þátttaka). Upplýsingar eru um námsvísa 
bekkjardeilda, námsefniskynningar, fréttabréf og foreldraviðtöl en ekki einstaklingsnámskrár 
eða kennsluáætlanir. Ekki kemur fram nein nýbreytni í foreldrasamstarfi og ekki er að finna 
upplýsingar um leiðir sem foreldrar geta farið eftir þegar upp koma erfiðleikar. Skólinn virðist 
heldur ekki hafa nein áform um fræðslu til foreldra. 

 Af lestri skólanámskrár virðist samstarf skólans við heimili vera formlegt en hvergi 
skín í gegn að samstarfið sé gagnvirkt. Foreldrar fá upplýsingar um skólastarfið og gefa 
umsögn um einstaka liði en virðast ekki taka þátt í stefnumörkun eða starfi skólans að öðru 
leyti. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Ekki er að finna upplýsingar um móttöku nemenda í 1. bekk við upphaf skólagöngu. Greint er 
frá samstarfi við leikskóla í formi gagnkvæmra heimsókna og kennarar leik- og grunnskóla 
virðast miðla upplýsingum um störf sín. Ekki er þó greint frá því hvernig skólinn stendur að 
kynningu fyrir leikskólabörn og foreldra þeirra. Fram kemur að nemendur í 8. og 9. bekk geti 
þreytt samræmd próf fyrir 10. bekk standist þeir kröfur að mati skólastjóra og 
umsjónarkennara til þess og forsjáraðili samþykkir það. Hvergi kemur fram að samræmdu 
prófin séu valkvæð. Ekki er gerð grein fyrir möguleikum nemenda á að ljúka grunnskóla fyrr 
en í 10. bekk og ekki er gerð grein fyrir  þeim áhrifum sem ákvarðanataka um að þreyta próf 
eða ekki hefur á inntökumöguleika í framhaldsskóla. Námsráðgjafi kynnir 
framhaldskólakerfið og nemendur fara í heimsóknir í framhaldsskóla. Umsóknarferli er kynnt. 
Ekki er greint frá samstarfi við framhaldsskólann. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.15 Félagsstarf 
Ekki er að finna orð eða væntingar um að lögð sé áhersla á þátttöku og ábyrgð nemenda í 
félagslífi. Skipulagi og umfangi félagsstarfs er lýst, upplýsingar um sérstaka viðburði í 
félagsstarfi er ekki að finna en upplýsingar eru um skipulag skóladansleikja, árshátíðar, 
námskeiða á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs bæjarins og opnunartíma félagsmiðstöðvar. Af 
þessum upplýsingum að dæma virðist félagsstarf yngri nemenda annað hvort rýrt eða því eru 
ekki gerð nægilega góð skil.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.3.16 Öryggismál 
Ekki er fjallað um umferðaröryggi eða gefnar upplýsingar um viðbrögð við slysum 
(skyndihjálparáætlun) og náttúruhamförum. Greint er frá að Akureyrarbær tryggi öll börn í 
grunnskólum bæjarins og gildir tryggingin í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum. 

Ekki koma fram ítarlegar upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í 
ferðalögum eða öðru skólastarfi en þess er þó getið að kennarar og/eða skólaliðar séu á vakt í 
frímínútum og í hádegishléi og skólalóðinni sé skipt í vaktsvæði. Leiðbeiningar eru til 
foreldra um viðbrögð við óveðri eða ófærð. Þá eru upplýsingar um ábyrgð nemenda á 
fjármunum og persónulegum eigum þeirra. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.17 Skóladagvist 
Í skólanámskrá er gerð grein fyrir markmiðum skólavistunar. Þau helstu eru að börnum líði 
vel, séu í öruggri gæslu, að samvinna við heimili sé góð og að tómstundastarf sem börnin taka 
þátt í þroski félagsfærni þeirra, auki sjálfsvirðingu og sjálfstraust. Lýsandi upplýsingar er að 
finna um aðalrými vistunar, opnunartíma og hvernig sótt er um skólavistunina. Þá segir að 
leitast sé við að hafa dagskrá vistunar frjálsa, fjölbreytta og heimilislega. Upplýsingar eru um 
skipulag og starfsfólk, símatíma og símanúmer og vísað er í heimasíðu Akureyrarbæjar 
varðandi kostnað. Ekki kemur fram hvort nemendur í skólavistun fái aðstoð með heimanám. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.3.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er birtur starfsmannalisti og viðtalstímar hvers og eins auglýstir. 
Símanúmer skólans, fax og sími skólavistunar eru gefin upp svo og netfang skóla og vefsíða. 
Ekki eru birt netföng kennara en þau er að finna á heimasíðu skólans. Opnunartími skrifstofu 
er auglýstur og vísað er í skóladagatal sem er birt á vefsíðu skólans. Mötuneyti er í skólanum 
þar sem nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Ekki er greint frá hvers kyns 
skólamáltíðir er um að ræða né hvað það kostar að nýta þjónustuna. Um hollustu segir í 
greinargerð um heilsugæslu (bls. 23) að lögð sé áhersla á gildi þess að börnin komi með hollt 
nesti í skólann. Gefnar eru lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum.  

Ekki eru upplýsingar um skólaakstur og ferðalög en í kaflanum um skólareglur er áréttað að 
skólareglur gildi í ferðalögum á vegum skólans. Engar teikningar af skólahúsnæði eða 
skólalóð (leiksvæði) eru í skólanámskránni og ekki er fjallað um móttöku (innritun) nýnema. 
Þá er ekki að finna neinar upplýsingar um hvort boðið sé upp á heimanámsaðstoð fyrir eldri 
nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.4 Grunnskóli Hríseyjar 
Um Grunnskóla Hríseyjar bárust ekki gögn en á vefsíðu skólans eru nokkrar krækjur, m.a. 
sem vísa til stefnu skólans, reglur og fleira sem gæti túlkast sem vísir að skólanámskrá.  
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2.5 Hlíðarskóli 
Hlíðarskóli er grunnskóli fyrir drengi með verulegan aðlögunarvanda, félags- og tilfinningaleg 
vandamál. Skólinn er tímabundið úrræði sem tekur við þegar annað hefur verið reynt til 
þrautar til að mæta þörfum nemenda í heimaskóla. Skólinn er staðsettur í Varpholti í 
Hörgárbyggð. Skólinn tók til starfa árið 2001 á grunni Bröttuhlíðarskóla sem starfaði frá árinu 
1982 og fram að þessum tíma.  

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera 
nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu 
sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um 
hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í 
skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti 
til kennsluhátta og skipulags kennslu. Á þetta skortir verulega í námskrá Hlíðarskóla. Þá 
skortir einnig á umfjöllun um mat á kennslu og námi. 

Skólanámskráin í heild raðast á 3. stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu. Hér á eftir verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin 
tekin fyrir.  

 

2.5.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Efnisskipan og framsetning skólanámskrár er skýr. Efnisyfirlitið er formlegt og blaðsíðusett 
og upplýsingar birtast í texta og töflum með læsilegu letri. Þá er málfar gott. Uppsetning ber 
með sér að fremur einfalt er að vinna að einstökum hlutum námskrárinnar, uppfæra þá og 
breyta eftir því sem þurfa þykir. Þegar námskráin var skoðuð var vefsíða skólans ekki 
aðgengileg.  

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um hvað skuli kennt í grunnskólum og segir í 
skólanámskrá að henni sé fylgt.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.2 Stefna og sérstaða skólans 
Skólinn hefur nokkra sérstöðu meðal skóla á Akureyri. Skólastarfið þarf að taka mið af því að 
skólann sækja nemendur sem hafa átt erfitt uppdráttar í öðrum skólum vegna hegðunar, 
aðlögunarvanda og samskiptaörðugleika. Meginhlutverk skólans er að vinna úr vanda 
nemenda, að endurskipuleggja nám og námsaðferðir, veita foreldrum ráðgjöf og veita öðrum 
skólum á Akureyri fræðslu og ráðgjöf. Segir að nemendur skuli fá tækifæri til að nema á sem 
fjölbreyttastan hátt og fá kennslu sem byggir á fjölbreytni og tilliti til mismunandi þarfa. 
Vitnað er í skólastefnu Akureyrarbæjar þar sem segir að hornsteinar sem nám byggir á séu 
þekking, leikni, virðing og vellíðan. Í Hlíðarskóla er litið á að menntun sé heildstæð reynsla. 
Gengið er út frá jákvæðri afstöðu til manneskjunnar og tiltrú á getu hennar. Sýn skólans er að 
allir hafi hið góða í sér og möguleikann til að verða enn betri manneskjur. Slík sýn sver sig í 
ætt við mannræktarstefnu. 

Þótt sérstaða skólans sé augljós er stefna hans og tengsl við sérstöðuna ekki nægilega skýrt 
orðuð. Til þess að eygja stefnu þarf að lesa námskrána út í gegn en þá tekur hún að nokkru 
leyti á sig mynd. Skólinn hefur t.d. skýra umhverfisstefnu og tekur m.a. þátt í að rækta skóg í 
nágrenni skólans sem nota á til náttúrufræðikennslu. Einnig eru þemavikur í tengslum við 
umhverfið skipulagðar og taka þær m.a. til hestamennsku, hafsins, nánasta umhverfis, 
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matjurtaræktunar, dýrahalds og viðhalds girðinga. Augsýnilega er lögð mikil áhersla á 
foreldrasamstarf og þátttöku foreldra í skólastarfinu og verður nánar greint frá því í kaflanum 
um samstarf heimila og skóla. Þá má greina sérstaka áherslu á myndmeðferð þar sem 
myndlistarkennslu og meðferð er fléttað saman. Er sú áhersla í góðu samræmi við þá forsendu 
sem skólinn gefur sér í kaflanum um nám og kennslu, að hlutverk skólans sé að skapa 
starfsanda sem laði fram vellíðan.  

Stefnu skólans mætti gjarnan orða með skýrum hætti því hún sýnir sérstöðu skólans og tengsl 
við nánasta umhverfi skólans. Hæglega má tengja slíka sýn og sérstöðu við starf skólans.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Lítið er fjallað um skólaþróun og áætlanagerð í skólanámskránni. Segir að unnið verði að 
skipulögðu þróunarstarfi í skólanum varðandi umhverfisstefnu, holla lífshætti, fjölbreytt 
námsmat og lestrarkennslu. Ekki er greint frá sérstakri umbótaáætlun og engin 
árangursviðmið eru kynnt. Sjálfsmatsáætlun skólans er aðeins reifuð í nokkrum orðum og sagt 
að á skólaárinu 2005-2006 verði skólaakstur, mötuneyti, gæsla, þrif og skólalóð til athugunar 
af rýnihóp kennara. Ekki er greint frá endurmenntunaráætlun skólans og því eru engin sýnileg 
tengsl þessara áætlana innbyrðis.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.4 Stefna um nám og kennslu 
Í kaflanum um nám og kennslu segir að forsenda náms sé vellíðan og hlutverk skóla sé að 
skapa starfsanda sem laðar hana fram. Segir að koma þurfi fram við nemendur af virðingu og 
góðvild, að gera þurfi hæfilegar kröfur til nemenda, að sem flest í skólastarfinu sé 
fyrirsjáanlegt og að höfða verði til ábyrgðar nemenda á eigin námi og hegðun. Segir að 
námsefni þurfi að vera eftir þörfum hvers og eins og samkvæmt aðalnámskrá. Hlúð er að 
listnámi og unnið að því að gera upplýsingatækni að eðlilegum þætti í öllum námsgreinum. 

Stefna skólans er að kennarar beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum, s.s. vettvangsnámi, 
samvirku námi, hópavinnu, paravinnu, einstaklingsvinnu, svæðavinnu, heimildavinnu, 
rannsóknarvinnu, leikrænni tjáningu og söguaðferð. Upplýsingar um skipulag kennslunnar eru 
ekki í skólanámskránni en þó kemur fram að námið skuli vera fjölbreytt og fara eftir þremur 
samþættum leiðum. Í fyrsta lagi á námið að vera þroskamiðað þar sem áhersla er lögð á að 
efla þroska á sviði skynjunar, hreyfingar, boðskipta, hugsunar, félags- og tilfinningalegs 
þroska. Í öðru lagi á námið að vera færnimiðað þar sem áhersla er lögð á að auka færni 
nemenda í að takast á við daglegt líf. Í þriðja lagi á námið að vera reynslumiðað þar sem 
áhersla er lögð á að byggja upp reynsluheim nemenda. Ekki er gerð grein fyrir leiðum að 
settum markmiðum hvað þetta varðar. Ekkert er fjallað um heimanám. Starfsáætlun og/eða 
skóladagatal er ekki að finna í námskránni. 

Erfitt er að átta sig á hvort viðmiðunarstundaskrá samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár 
grunnskóla (1999:29) er haldin í heiðri þar sem upplýsingar um slíkt er ekki að finna í 
skólanámskránni. Vikulegur stundafjöldi er gefinn upp og er hann samkvæmt 
viðmiðunarstundatöflu.  

Ekki kemur fram hvort í skólanum er starfandi námsráðgjafi eða hvernig staðið er að ráðgjöf 
um námstækni og námsvenjur eða starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi. Hafa verður í huga 
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sérstöðu skólans hvað þetta varðar, við skólann starfa kennarar, ráðgjafar og uppeldisfulltrúar 
og skólastarfið ekki með hefðbundnu sniði. Segir m.a. í skólanámskrá að öll kennsla sem fari 
fram í skólanum sé sérkennsla.   

Ekki er greint frá vali í 9.-10. bekk.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.5 Markmið 
Í skólanámskrá eru markmið ekki sett skýrt fram og þar af leiðandi eru þau hvergi rökstudd. 
Ekki er því unnt að skoða hvort þau mótist af menntunarmarkmiðum aðalnámskrár, hvort þau 
séu fjölbreytt (þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýni tengsl skóla og umhverfi sitt 
eða feli í sér samþættingu náms.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.5.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Stefna skólans er að kennarar beiti fjölbreyttum kennsluaðferðum, s.s. vettvangsnámi, 
samvirku námi, hópavinnu, paravinnu, einstaklingsvinnu, svæðavinnu, heimildavinnu, 
rannsóknarvinnu, leikrænni tjáningu og söguaðferð.  

Gerð er grein fyrir þemakenndum viðfangsefnum í tengslum við umhverfisstefnu en að öðru 
leyti kemur ekki fram hvers konar viðfangsefni nemendur glíma við. Segir að farið sé eftir 
aðalnámskrá. Ekki eru neinir námsvísar svo skipulag á námi, kennslu og viðfangsefnum er 
ekki aðgengilegt. Ekki kemur fram hvernig skólinn mætir fjölbreyttum þörfum öðruvísi en 
með sérkennslu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, t.d. hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau skuli vera fjölbreytt. Fram kemur að námsgögn og búnaður 
séu í raun nánasta umhverfi skólans: bækur, myndbönd, efni frá kennurum og það sem kæmi 
fram í vettvangsferðum og heimsóknum. Ekki eru aðgengilegir námsvísar sem vísa í notkun 
tiltekins námsefnis.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.5.8 Námsmat 
Vísað er í aðalnámskrá um að megintilgangur námsmats sé að afla upplýsinga í þeim tilgangi 
að hjálpa nemendum með námið, það sé einn af föstum þáttum skólastarf. Segir að nemendum 
og forráðamönnum sé gerð grein fyrir mati, og matið skuli haft að leiðarljósi við skipulag 
námsins. Námsframvinda er metin jafnt og þétt í gegnum daglega vinnu nemandans og 
formlega á annaskiptum. Fram kemur að við matið sé stuðst við stöðluð matsgögn og sértæka 
matslistar til samræmis við sett markmið en ekki kemur fram hvers konar matsgögn það eru. 
Fram kemur að námsmatið sé miðað við getu nemenda og sagt að nemendum gefist kostur á 
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að sjálfsskoðun í tengslum við námið og skólastarfið og þeim sé ætlað að gera persónulegt 
mat á námsstöðu sinni. Það fer fram í viðtölum og með mati á vinnubrögðum og verkefnum. 
Námsmatið er birt foreldrum og nemendum í annarlok í desember og maí. Þá er minnst á 
foreldrafundi þar sem foreldrar fá vitneskju um stöðu mála. Ekki er sérstaklega fjallað um 
álitamál er tengjast mati (t.d. vanda við túlkun upplýsinga, að tillit þurfi að taka til 
mismunandi þroska, getu eða bakgrunns nemenda). 

Ekki er greint frá mati í einstökum námsgreinum eða á einstökum aldursstigum. Greint er frá 
samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk en ekki koma fram upplýsingar um reglur, frávik eða 
hvernig staðið er að kynningu þeirra eða kynningu niðurstaðna. Þó kemur fram að próf í 10. 
bekk séu valfrjáls og að kennslu og undirbúningi sá hagað með tilliti til þeirra. Yngri 
nemendur eru prófaðir í lestri 5 til 6 sinnum á vetri.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.9 Skólasafnið 
Engin gögn liggja fyrir um skólasafn í Hlíðarskóla. 

Þessi liður námskrárinnar raðast hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.5.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Skólinn tekur við drengjum í aðlögunarvanda og segja verður að skólinn hafi að því leyti 
stefnu gagnvart nemendum með sértækar þarfir. Litið er á kennsluna sem sérkennslu og 
gerðar eru einstaklingsnámskrár fyrir nemendur. Þó er ekki gerð grein fyrir t.d. úrræðum sem 
varða sértækar þarfir, t.d. leshömlun eða líkamlega fötlun. Stoðþjónusta er á vegum 
Akureyrabæjar og felst sérfræðiþjónustan m.a. í sérkennslu-, sálfræði- og geðlæknisráðgjöf 
vegna einstakra nemenda. Segir að markmið skólans sé, að byggja á gagnvirkum tengslum við 
Skóladeild, Fjölskyldudeild, Skólaþróunarsvið kennaradeildar HA, skólahjúkrunarfræðinga, 
Barna- og unglingageðdeild FSA og Barnaverndarstofu. Þá kemur fram að Hlíðarskóli veiti 
göngudeildarþjónustu við skóla og heimili þar sem nemendur eru í vanda og eftir því er leitað.  

Engar gildandi starfsreglur eru skráðar í skólanámskrá um hvernig foreldrar/kennarar bera sig 
eftir þjónustu fyrir nemendur með sérþarfir. Engin umfjöllun er um nýbúakennslu og kennslu 
tvítyngdra barna og þótt fram komi að unnið sé að skipulögðu þróunarstarfi er varðar holla 
lífshætti og aukið heilbrigði er ekki gerð grein fyrir hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd 
og hollum lífsháttum nemenda. Þá kemur ekki heldur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund 
nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. Þó kemur fram í kaflanum um mat að 
nemendum er ætlað að stunda sjálfsmat í einhverjum mæli. Ekki kemur fram hvort í skólanum 
sé eineltisáætlun eða jafnréttisáætlun. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Ekkert skipurit fyrir skólann er birt í skólanámskránni. Segir um skólastjórn að skólanum sé 
skipt í fjórar deildir, starfsmannafundir séu haldnir vikulega og fundir vegna þróunarstarfa og 
skipulag annarra verkefna haldnir samkvæmt dagskrá sem skólastjóri leggur fyrir. Ekki er 
fjallað um hlutverk kennararáðs, líklega vegna þess að skólinn er fámennur og í honum ekki 
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starfandi slíkt ráð. Þá eru birtar upplýsingar um nemendaverndarráð, foreldraráð eða 
skólanefnd. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.12 Skólareglur 
Skólareglur eru birtar en engar skýringar gefnar á þeim. Þær virðast gilda um alla nemendur 
burtséð frá aldri eða þroska. Engar upplýsingar eru um viðbrögð við brotum á einstökum 
reglum. Þá kemur heldur ekki fram hvernig reglur eru kynntar fyrir nemendum og foreldrum. 
Engin umfjöllun er um réttindi og skyldur nemenda og kennara. Ekkert er fjallað um 
útivistarreglur að öðru leyti en því að í svokölluðum mæðrafundum séu útivistartímar 
samræmdir. Í skólanámskránni er vakin athygli á ábyrgð forráðamanna sem sækja um leyfi 
fyrir börnin úr skóla um að börnin vinni upp það sem þau kunna að missa úr námi meðan á 
leyfi stendur.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.13 Samstarf heimila og skóla 
Markmið með foreldrasamstarfi er að halda uppi þátttöku foreldra í starfinu svo foreldrar og 
starfsmenn geti sameinast um áhersluatriði í starfinu. Sagt er að foreldraþátttaka sé skylda en 
ekki val. Segir að eitt af sérkennum skólans sé mikil þátttaka foreldra í skólastarfinu. Þegar 
nemendur hefja skólagöngu við skólann funda fjölskylduráðgjafi, foreldrar og 
umsjónarkennari og tekin er sameiginleg ákvörðun um námsleg og hegðunarleg markmið og 
hvernig bæta megi sjálfsmynd, sjálfsöryggi og ábyrgð nemandans. Gerð er 
einstaklingsnámskrá sem krefst eftirfylgdar, endurskoðunar og viðhalds. Það kallar á mikið 
samstarf. 

Í skólanámskrá segir að lögð sé áhersla á að nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans vinni 
vel saman að mótun skólasamfélagsins og þeirra umgengnishátta sem eiga að einkenna 
samskiptin innan skólans sem utan. Segir að upplýsingamiðlun milli foreldra og starfsfólks 
skólans sé gagnkvæm og virk og stuðli að gagnkvæmu trausti. Haldnir eru foreldrafundir 1-4 
sinnum í mánuði þar sem ýmis markmið eru samræmd, farið er yfir grundvallaratriði uppeldis 
og leiðir kynntar. Reynt er að ná upp samvinnu foreldra sem ekki búa saman og boðið er m.a. 
upp á hjónameðferð. Þá eru mæðrafundir 4 sinnum á vetri þar sem útivistartímar eru 
samræmdir, skipst er á nöfnum og upplýsingum um ýmis mál, skipst er á reynslu og úrræðum. 
Reglulegir fundir foreldra og fjölskylduráðgjafa eru 1 til 4 sinnum í mánuði, tölvu- og 
símasamskipti eru milli foreldra og kennara og notaðar eru samskiptabækur.  

Má segja að skipulagi samstarf sé lýst. Sumt mætti orða skýrar og vera þannig gegnsærra. 
Engin umfjöllun er um beina þátttöku foreldra í starfi skólans (s.s. skólaferðir, heimsóknir í 
kennslustundir, kynning á eigin starfi, aðstoð við heimanám, fræðslufundir, skemmtifundir 
eða önnur þátttaka). Upplýsingar vantar um námsvísa bekkjardeilda, námsefniskynningar og 
fréttabréf. Erfitt er að meta hvort um einhverja nýbreytni er að ræða í foreldrasamstarfi og 
ekki er að finna beinar upplýsingar um leiðir sem foreldrar geta farið eftir þegar upp koma 
erfiðleikar. Skólinn virðist hafa áform um fræðslu til foreldra en þeim áformum mætti gera 
betri skil í námskránni. 

Af lestri skólanámskrár virðist samstarf skólans við heimili einkum vera formlegt en einnig 
má eygja sýn um að samstarfið sé gagnvirkt. Gera þarf grein fyrir hvernig foreldrum gefst 
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tækifæri til að taka þátt í stefnumörkun og starfi skólans. Ekkert eru upplýsingar um hvort við 
skólann starfi foreldrafélag eða foreldraráð. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Ekkert kemur fram um samstarf við leikskóla og framhaldsskóla. 

Þessi liður námskrárinnar raðast hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.5.15 Félagsstarf 
Ekkert kemur fram um félagsstarf í skólanum. 

Þessi liður námskrárinnar raðast hvergi (af fimm stigum mögulegum) á matskvarðanum. 

 

2.5.16 Öryggismál 
Fjallað er um umferðaröryggi í skólanámskránni. Nemendur fara með skólabíl og starfsmaður 
fylgir. Gerð er grein fyrir viðbrögðum við slysum og þess getið að Akureyrarbær slysatryggir 
börn í skólanum. Skólinn er ekki tryggður fyrir þjófnaði, skemmdum á fatnaði, fjármunum 
eða munum nemenda. Ef slík mál koma upp ber tjónþola að snúa sér til tryggingarfélags síns. 
Það er á ábyrgð foreldra hvort börnin koma í skólann vegna veðurs eða ófærðar. Forföll ber að 
tilkynna.  

Brunavarnakerfi er í skólanum og m.a. reykskynjarar í hverju rými. Þá er 
eftirlitsmyndavélakerfi í skólanum og myndavélar bæði innan- og utandyra.  

Fjórir starfsmenn sinna almennri gæslu í öllum frímínútum og starfsmenn sjá um íþróttatíma 
sem eru sóttir í Þelamerkurskóla. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.5.17 Skóladagvist 
Engin skóladagvist er í skólanum. 

 

2.5.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er birtur starfsmannalisti og símanúmer hvers og eins auglýst. Símanúmer 
skólans eða fax eru ekki gefin upp og ekki vísað í vefsíðu skólans. Fram kemur netfang skóla 
og kennara. Opnunartími skrifstofu er ekki auglýstur og ekki er upplýsingar um skóladagatal. 
Mötuneyti er í skólanum en hvergi minnst á það í skólanámskrá. Því er ekki greint frá hvers 
kyns skólamáltíðir er um að ræða né hvað það kostar að nýta þjónustuna. Gefnar eru nokkuð 
lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum.  

Upplýsingar eru um skólaakstur en ekki ferðalög. Engar teikningar eru af skólahúsnæði eða 
skólalóð (leiksvæði) í skólanámskránni og ekki er fjallað um móttöku (innritun) nýnema. Þá 
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er ekki að finna neinar upplýsingar um hvort boðið sé upp á heimanámsaðstoð fyrir 
nemendur. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.6 Lundarskóli 
Skólanámskrá Lundarskóla 2005-2006 sem hér er fjallað um heitir Handbók heimilanna. Hún 
er mjög ítarleg miðað við sambærilegar skólanámskrár, vel yfir 100 síður að lengd. Á vefsíðu 
skólans (http://www.lundarskoli.akureyri.is/) er að finna helstu upplýsingar um skólann. Þar 
er m.a. hægt að finna bekkjarnámskrár og skólanámskrá er aðgengileg á vefsíðunni. Í 
skólanum er starfandi sérdeild fyrir heyrnarskerta. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Ekki er 
greint frá lífsleikniáætlun skólans þrátt fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá (almennur hluti 
1999:26). Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli 
vera nánari útfærsla á aðalnámskrá.  

Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu sett fram á skýran hátt þannig að 
hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur eru gerðar til nemenda 
og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í skólanámskrá á skólinn að útfæra 
almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti til kennsluhátta og skipulags 
kennslu. Ýmis meginmarkmið um skólastarfið koma fram í námskrá og er það vel, en nokkuð 
skortir á að námsmarkmið séu skýr. Umfjöllun um kennsluhætti, námsreynslu, námsaðlögun 
og réttindi og skyldur nemenda og kennara er til fyrirmyndar  

Skólanámskráin í heild raðast á 4.-5 stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu. Verður ekki annað sagt en það sé vel viðunandi. Hér á eftir 
verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin tekin fyrir.  

 

2.6.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Efnisskipan og framsetning skólanámskrár er skýr. Efnisyfirlit er formlegt, kaflaskipt og 
blaðsíðusett og upplýsingar birtast í texta og töflum með læsilegu letri. Málfar er gott og lítið 
er um stafsetningarvillur. Uppsetningin ber með sér að fremur einfalt er að vinna að 
einstökum hlutum námskrárinnar, uppfæra þá og breyta eftir því sem þurfa þykir. Námskráin 
er aðgengileg á vefsíðu skólans og einnig bekkjarnámskrár, þar sem fjallað er um skipulag 
náms og kennslu námsgreina hvers árgangs. 

Í Handbók heimilanna er vísað í aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla, erindisbréf  
kennara, reglugerð um nemendaverndarráð, lög Kennarasambands Íslands, lög um 
kjarasamninga starfsmanna, lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og lög 
um brunavarnir og brunamál.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.2 Stefna og sérstaða skólans 
Í kaflanum um leiðarljós segir að menntun sé leið til meiri þroska, aukinnar lífsfyllingar og 
fleiri tækifæra. Í kjölfarið eru rakin markmið skólans, markmið varðandi nemendur, nám og 
kennslu, starfsumhverfi, starfsmenn, samstarf heimila og skóla, samstarf við stofnanir 
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bæjarins, félagasamtök og fleiri aðila. Markmiðin endurspegla býsna vel þær kröfur sem 
gerðar eru almennt til skólastarfs en ekki er beint hægt að segja að stefna eða sérstaða skóla sé 
sýnileg. Þar með er erfitt að tengja saman sýn, stefnu og sérstöðu. Hins vegar má vel tengja 
fyrrgreind markmið við starfsemi skólans, markmiðin eru skýr og skólinn vinnur að því að ná 
þeim. Að því leyti er starfið gegnsætt. Ýmislegt er þó fremur óljóst varðandi leiðir til að ná 
markmiðum er varða t.d. það, að efla sjálfsmynd nemenda, stuðla að því að þeir tileinki sér 
dómgreind eða þroski með sér ábyrgð. Afmörkuð og ítarleg markmið kalla á að leiðum sé lýst 
með nákvæmu orðalagi.  

Þar sem ekki er gerð grein fyrir sérstöðu skólans, og þar með tengslum milli sýnar skóla og 
sérstöðu; stefna eða sýn ekki rökstudd eða gerð grein fyrir leiðum til að framfylgja sýninni 
raðast þessi liður námskrárinnar á fyrsta til annað stig (af fimm) á matskvarðanum. Þó ber að 
geta þess að í námskránni er margs konar markmiðum er varðar starfið lýst.  

 

2.6.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Í skólanámskrá segir að tilgangur sjálfsmats sé að afla á skipulegan hátt upplýsinga um 
skólastarfið og að meta hvernig tekist hefur að fylgja markmiðum námskrár skólans. Á 
grundvelli niðurstaðna er mótuð umbótaáætlun og unnið eftir henni. Áætlun um sjálfsmat fyrir 
árin 2005-2010 hefur verið gerð og tekur áætlunin til mats á öllum þáttum skólastarfs. Gerð er 
grein fyrir hvernig matið fer fram. Á skólaárinu 2005-2006 er lögð áhersla á að meta hvernig 
stefnu skólans um kennsluaðferðir er framfylgt. Áætluninni er afar vel lýst og er gegnsæi 
hennar til fyrirmyndar. Í áætluninni segir m.a. að markmiðið sé að festa fyrrgreinda stefnu í 
sessi og styrkja kennara til notkunar fjölbreyttra kennsluaðferða. Þetta markmið er vel rökstutt 
í matsáætluninni, en í kaflanum um stefnu og sérstöðu skólans þar sem ýmsum markmiðum er 
lýst fylgir ekki slíkur rökstuðningur.  

Gerð er grein fyrir endurmenntunaráætlun skólans. Endurmenntunarstjóri skólans vinnur að 
gerð áætlunar í samráði við skólastjóra. Skólinn metur sínar þarfir og einnig eru kannaðar 
þarfir/óskir starfsmanna um endurmenntun. Gerð er grein fyrir endurmenntunarnámskeiðum á 
almanaksárinu 2005.  

Árangursviðmið eru ekki sýnileg að öðru leyti en því að lágmarkslestrarviðmið í raddlestri 
(atkv. á mínútu) eru gefin upp.  

Fram kemur að (bls. 24) jafnréttisáætlun sé ekki tilbúin en hún sé í mótun. Þá segir í kaflanum 
Þróunar- og nýbreytnistörf að skólaárið 2005-2006 sé kaflinn í endurskoðun. Kaflinn um ytra 
mat er í vinnslu. Lítil umfjöllun er um þróun eða áætlanagerð varðandi sérdeild fyrir 
heyrnarskerta sem starfrækt er í skólanum og er þess saknað hér. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.4 Stefna um nám og kennslu 
Stefna skólans um nám er sett fram og mörgum leiðum að settu marki er lýst. Þá eru viðmið 
sett, s.s. að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar (nefnd fjölmörg dæmi), búnaður og námsumhverfi 
hæfi, námið sé sýnilegt, vel kynnt í skólasamfélaginu og stöðugt mat lagt á vinnu nemenda. 
Þá hefur verið mótuð stefna varðandi heimanám, tilgangur þess rakinn og skipulagi þess lýst. 
Bent er á æskilegar heimanámsvenjur. Kennsluaðferðum og kennsluskipulagi eru gerð góð 
skil og námsreynslu/vinnu nemenda lýst. Rök eru færð fyrir stefnu skólans varðandi 
kennsluaðferðir. Sérstakur kafli er um námsaðlögun þar sem því er lýst hvernig skólinn 
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hyggst mæta fjölbreyttum þörfum nemenda og tryggja sem best nám við hæfi. 
Sérkennarateymi starfar í skólanum og er hlutverk þess að samræma sérkennslumál, 
skipuleggja stöðumatspróf og leysa úr ýmsum málum. Segir að sérkennsla feli í sér breytingar 
á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og kennsluaðferðum. Sérkennsla einstaklinga 
eða hópa fer fram innan eða utan bekkjardeilda. Stefna skólans er að veita þeim sérkennslu 
sem hana þurfa. Einstaklingsnámskrá er sniðin fyrir börn með sérþarfir og grundvallast hún á 
viðeigandi greiningum. Raktar eru ýmsar ástæður fyrir sérkennsluþörf.   

Minnst er á valgreinar í 9. og 10. bekk, nefndur er fjöldi valinna stunda skv. 
viðmiðunarstundaskrá menntamálaráðuneytis og markmiðum með valfrelsi lýst. Valgreinum í 
boði skólaárið 2005-2006 er lýst. Kennsla þeirra fer fram innan skóla, en einnig utan skóla, 
m.a. í öðrum skólum, fyrirtækjum, kirkju og íþróttahúsum og heilsuræktarstöðum.  

Fjöldi kennslustunda samræmist ágætlega viðmiðunarstundatöflu. Segir um kaflann 
starfsáætlun að hann sé í endurskoðun en starfsáætlun má finna á ýmsum stöðum í 
námskránni, t.d. er starfsáætlun vegna samstarfs heimila og skóla lýst á bls. 32-34, 
endurmenntun er lýst bls. 17, sjálfsmatsáætlun er bls. 18-20, dagalýsingar þar sem 
sérskipulögðum dögum er lýst eru á bls. 58-65 og skóladagatal er á bls. 13.  

Ekki kemur ekki fram hvernig eða hvort skólinn stendur að náms- og starfsfræðslu og 
kynningu á atvinnulífi. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.5 Markmið 
Í 2. kafla skólanámskrár er meginmarkmiðum er varða nemendur, nám og kennslu, 
starfsumhverfi, starfsmenn, samstarf heimila og skóla, samstarf við stofnanir bæjarins, 
félagasamtök og fleiri aðila gerð skil en þau ekki rökstudd. Markmiðin endurspegla kröfur 
sem gerðar eru almennt til skólastarfs og tengja má við grunnskólalög og aðalnámskrá. 
Markmiðin eru fjölbreytt og taka til þekkingar/vitsmuna-, viðhorfa- og leiknisviðs (Sbr. 
Bloom). Ekki er að finna hugmyndir um samþættingu náms og erfitt er að gera sér grein fyrir 
tengingu markmiða við sérstöðu skólans. 

Í 6. kafla námskrár er greint frá skipulagi námsgreina, námsefni, kennsluaðferðum, 
námsaðlögun, námsreynslu og fleiri þáttum. Markmið námsgreina eru ekki sett fram og þar af 
leiðandi eru þau hvergi rökstudd. Í bekkjarnámskrá (sem aðgangur er að á heimasíðu) eru 
markmið námsgreina ekki sett fram en vísað er í aðalnámskrá.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Gerð er afar góð grein fyrir kennsluskipulagi og kennsluaðferðum. Aðferðunum er vel lýst og 
rökstutt hvers vegna þær eru viðeigandi. Námsreynslu nemenda er lýst og fjallað um 
námsaðlögun. Fjallað er um heimanám og í markmiðum skólans er sýnilega lögð áhersla á 
ábyrgð nemenda í námi. Lögð er áhersla á tjáningu, ritun og frásagnargleði.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.6.7 Námsgögn 
Í kaflanum um nám og kennslu er umfjöllun um námsefni í hverri námsgrein fyrir sig. Þá er 
lýst í bekkjarnámskrám hvaða námsgögn stuðst er við í hverri námsgrein, á öllum  
aldurstigum. Að einhverju leyti er óljóst hvað við er átt með t.d. verkefni frá kennara en það 
kemur tiltöluleg sjaldan fyrir. Námsgögn eru fjölbreytt og af ýmsu tagi. Greinargerð og 
umfjöllun um námsefni er til fyrirmyndar og gegnsæi er mikið.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.8 Námsmat 
Í skólanámskrá segir að megintilgangur með námsmati sé að afla upplýsinga sem hjálpa 
nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram. Með námsmati er 
reynt að komast að því hvort nemandi hafi náð settum markmiðum eða hversu vel hann hefur 
nálgast þau. Segir að matsaðferðir þurfi að vera fjölbreyttar og meta þurfi jafnt og þétt á 
námstímanum. Matið byggir á símati (skyndipróf og verkefnamat) og skriflegum og 
munnlegum prófum við annarlok. Verkleg vinna er metin og tekið tillit til sjálfsmats 
nemenda. Metnir eru þættir eins og framfarir, þekking, skilningur, færni, samstarf, virkni, 
vinnubrögð, ástundun, umgengni og framkomu. Námsmat virðist fjölbreytt og fram kemur að 
matið sé jafnframt nýtt til frekari skipulagningar kennslu.  

Lögð eru fyrir ýmis skimunarpróf og greiningapróf, nefnd eru m.a. teikniþroskapróf Tove 
Krogh, lesskimunarprófið Læsi, lesskilningspróf fyrir 9. bekk (GRP 14?), Ashton Index, Told 
málþroskapróf, Talnalykill og hreyfifærnipróf. Sum prófanna eru hóppróf ætluð til skimunar, 
önnur eru einstaklingspróf og ætla má að sum prófanna séu aðeins lögð fyrir ef ástæða þykir 
til.  

Greint er frá samræmdum prófum og fram koma upplýsingar um að sækja megi um frávik og 
undanþágur frá almennum reglum um fyrirlögn þeirra. Fram kemur að samræmdu prófin í 10. 
bekk eru valfrjáls. Nemendur eru hvattir til að íhuga frekara nám að loknum grunnskóla og 
huga að því hvaða próf æskilegt er að taka í því ljósi. Þó er ítrekað að próftaka er ekki skilyrði 
til að innritast í framhaldsskóla. 

Afhending námsmats er tvisvar, í janúar í viðtali við foreldra og nemendur og við skólaslit án 
viðtals. Ekkert kemur fram um einkunnagjöf eða vitnisburð, t.d. hvort gefið er í tölum, 
umsögnum eða hvoru tveggja. Í skólanámskránni er ekki að finna útlistun á vægi einstakra 
matsþátta, eða samræmingu innan skólans hvað matið varðar. Því er ekki unnt að greina hvort 
matsaðferðir eru fjölbreyttar. Þá kemur t.d. ekki fram hvort lagðar eru fyrir viðhorfskannanir, 
stuðst sé við mats,- mark- eða gátlista, dagbækur eða leiðarbækur, persónumöppur, sjálfsmat 
eða úrval verkefna. Ekki er heldur fjallað um álitamál sem tengjast mati (t.d. vanda við túlkun 
upplýsinga, að tillit þurfi að taka til mismunandi þroska, getu eða bakgrunns nemenda).  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.9 Skólasafnið 
Gerð er góð grein fyrir skólasafni, m.a. hlutverki, stærð, opnunartíma og útlánstíma. Markmið 
með kennslu og starfi á safninu eru tíunduð. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.6.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Áhugavert er að réttindi og skyldur nemenda skuli orðaðar í námskránni, en sérstakur kafli er 
um réttindi og skyldur og rökstutt hvaða markmið liggja því til grundvallar 

Í skólanum er nemendaverndarráð sem fjallar um málefni einstakra nemenda eða 
nemendahópa og framkvæmd sérkennslu innan skólans. Í skólanum starfar námsráðgjafi sem 
er forvarnarfulltrúi skólans. Hann starfar með nemendaverndarráði og vinnur m.a. við að 
skipuleggja valgreinar nemenda í 9.-10. bekk.  

Í skólanámskránni er umfjöllun um það hvert foreldrar geta leitað ef þeir hafa áhyggjur vegna 
barna sinna. Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar veitir ráðgjöf og sálfræðiþjónustu í skólanum og 
eru foreldrar hvattir til að ræða við umsjónarkennara ef þeir hafa áhuga á að leita aðstoðar hjá 
ráðgjöfum Fjölskyldudeildar.  

Ekki er hægt að segja að tiltekin stefna sé gagnvart nemendum með sértækar þarfir. Fram 
kemur að skólinn leggur almennt áherslu á námsaðlögun og stefna skólans er að veita þeim 
nemendum sérkennslu sem hafa þörf fyrir hana. Ástæðum fyrir sérkennsluþörf er lýst 
allítarlega. Skólastjóri metur þörfina í samráði við kennara og deildarstjóra sérkennslu. 
Sérkennsla felur í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og 
kennsluaðferðum og er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel 
alla skólagöngu hans. Samstarf er við skóladeild Akureyrarbæjar og fjölskyldudeild 
Akureyrarbæjar. Ekki er gerð grein fyrir sálfræðiþjónustu eða talkennslu, en fjallað er um 
sérkennslu, námsráðgjöf og heimanám. Sérkennarateymi sérkennara og stuðningsfulltrúa í 
skólanum hefur það hlutverk að samræma sérkennslumál í skólanum, skipuleggja 
stöðumatspróf og leysa úr minniháttar málum.  

Í námskránni er kafli um nýbúa og vísað til hlutverks móttökudeildar Oddeyrarskóla. Óljóst er 
þó hvernig Lundarskóli sinnir þörfum nemenda sem hafa ekki íslensku að móðurmáli. Segir 
að nemendur úr nýbúadeild fari í sinn heimaskóla strax og þeir eru taldir ráða við það, en ekki 
er fjallað um móttöku þeirra í skólann. Fram kemur að stundum sé túlkaþjónustu óskað, t.d. í 
foreldraviðtölum, og hún veitt ef þess er kostur. Ein upptalinna ástæðna fyrir sérkennsluþörf 
er málerfiðleikar – vænta má að tvítyngdir nemendur sem búa við slíka erfiðleika fái 
sérkennslu. 

Fjallað er um móttöku fatlaðra nemenda, undirbúningsferli og skipulagi kennslu lýst. 

Fjallað er um sorg og viðbrögð við áföllum, t.d. dauðsföll, veikindi eða slys nemenda eða 
ættingja þeirra. Sorgarviðbrögðum barna er lýst og verður ekki lesið annað út úr umfjölluninni 
en að viðbrögð skólans séu afar fagleg. Einnig er gerð grein fyrir stefnu skólans varðandi 
einelti og viðbrögðum við einelti er lýst. Ítrekað er að nemendur eigi að finna að þeir séu 
velkomnir í skólann og einelti eða annað ofbeldi sé ekki liðið. Eineltisáætlun tekur bæði til 
forvarna og eftir viðbragða. Við skólann starfar sérstök eineltisnefnd.  

Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd og hollum lífsháttum nemenda. Í 
skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af hjúkrunarfræðingum og 
læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er hjúkrunarfræðingur skólans 
og hvenær hann er við. Þá er skólalæknir nefndur. Ýmsar ábendingar eru til foreldra um 
ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna sinna, svefntíma, nesti, lyf og lús og þeir beðnir um að 
setja sig í samband við skólann ef lúsar verður vart. 

Fjallað er um heimanám, það skilgreint  og sameiginlegri ábyrgð kennara, nemenda og 
foreldra lýst. Tilgangi heimanáms er lýst svo og hlutverk nemenda, kennara og foreldra 
varðandi það. Þessi umfjöllun í námskránni er til fyrirmyndar. 
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Í starfslýsingum má greina áherslur skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum en 
ekki kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og 
hæfileika. Ekki er greint frá jafnréttisáætlun (kyn, þjóðerni, námshæfni, félagsleg staða o. fl.) 
en vísað í ákvæði um jafnrétti í grunnskólalögum og í jafnréttisáætlun Akureyrarbæjar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er sýnt í námskránni. Upplýsingar eru um hlutverk skólanefndar, 
kennararáðs, nemendaverndarráðs, foreldraráðs og nemendaráðs. Minnst er á Fjölskyldudeild 
í tengslum við ráðgjafaþjónustu. Í skólanámskrá fylgja starfslýsingar hverju starfi. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum.  

2.6.12 Skólareglur 
Gerð er grein fyrir almennum skólareglum og ástundunarreglum á unglingastigi en ekki fylgja 
skýringar á tilurð þeirra eða hvernig þær voru gerðar. Ekki er heldur vísað í reglugerð 
varðandi skólareglur. Viðurlögum við brotum á skólareglum er lýst og á unglingastig þar sem 
er í gildi punktakerfi er útlistað hvernig refsað er með punktum fyrir mismunandi brot á 
reglunum.  

Farið er yfir hvernig skólareglurnar eru kynntar og hvar þær gilda. Auk almennra skólareglna 
er fjallað um sérstakar reglur sem gilda í íþróttahúsi, sundlaug og matsal. Einnig er fjallað um 
reglur sem gilda í kennslustofum og á göngum. Fjallað er um réttindi og skyldur nemenda og í 
starfslýsingum er fjallað um réttindi og skyldur kennara.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum 

 

2.6.13 Samstarf heimila og skóla 
Eins og fram hefur komið er helstu markmiðum um starf skólans lýst. M.a. eru sett markmið 
varðandi samstarf heimila og skóla og leiðum að settu marki lýst. Markmiðið er að samstarfið 
sé gott og gefandi samstarf og taki m.a. til þátttöku foreldra í innra mati skólans með 
kennurum og nemendum. Rætt er um mikilvægi jákvæðrar umræðu heima fyrir um skólann 
og að upplýsingaflæði tryggi fulla vitneskju um starf og viðhorf varðandi námið. Fundað er 
með foreldrum, m.a. um námsgengi, námsefni, um foreldrasamninga, félagsstarf, skólamat og 
fræðsluefni. Gefin eru út fréttabréf og upplýsingar veittar á vefsíðu skólans. Skólinn stendur 
öllum foreldrum opinn og hvatt er til þess að foreldrar komi. Áætlun skólans varðandi 
samstarf skóla og foreldra er gerð nákvæm skil, á hverju stigi fyrir sig. Skipulaginu er vel lýst. 

Ekki virðist um nýbreytni að ræða varðandi foreldrasamstarf en víða í námskránni er fjallað 
um hlutverk nemenda, kennara og foreldra og greina má væntingar til foreldra um gott 
samstarf og ljóst er að skólinn lítur á foreldra sem bandamenn í skólastarfinu. Skólinn stendur 
fyrir ýmis konar fræðslu. Þá er að finna upplýsingar um hlutverk og starf bekkjarráðs og 
foreldrafélags og skipulagi foreldrafunda lýst. Hlutverki og starfi foreldraráð er lýst og vísað í 
lög þar um. Upplýsingar eru um hverjir eru fulltrúar foreldraráðs og bekkjarráða.  

Ekki er ljóst hvort áætlanir og stefna varðandi samstarfið eru aðgengilegar erlendum 
foreldrum. Þá er ekki ljóst hvort leitað er álits foreldra á skóla- eða bekkjarnámskrárgerð. Að 
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nokkru leyti er gerð grein fyrir þátttöku foreldra í skólastarfinu, t.d. heimsóknir í skólann og 
aðstoð við heimanám en ekki t.d. hvort þeir kynni eigið starf, fari í skólaferðir o.fl.  Það mætti 
koma fram með skýrari hætti.   

Á vefsíðu skólans er að finna bekkjarnámskrár og þar er að finna ýmsar upplýsingar um nám 
og kennslu. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Í skólanámskránni er kafli um samskipti við aðra skóla en sá kafli er í vinnslu.  

Greint er frá móttöku nemenda í 1. bekk og skipa tveir kennarar á yngsta stigi ásamt 
leikskólakennurum frá Flúðum, Lundarseli og Pálmholti (nærliggjandi leikskólum) 
samstarfsnefnd. Formlegt skipulag liggur fyrir um aðlögun og  móttöku og eru helstu þættir í 
skipulaginu heimsókn í skólann, í kennslustundir og íþróttatíma, fundir með foreldrum, 
skólafærninámskeið fyrir foreldra og heimsókn nýnema í gamla leikskólann sinn. Þá er 
sérstaklega fjallað um móttöku fatlaðra nemenda og nemenda með sérþarfir. Gerð er grein 
fyrir ferli þegar nemendur færast milli skólahverfa.  

Gerð er grein fyrir að samræmd próf eru valfrjáls og að mögulegt sé að taka prófin fyrr en í 
10. bekk. Samstarf Lundarskóla við framhaldsskóla bæjarins er fólgið í heimsóknum nemenda 
10. bekkjar í skólana og heimsókn námsráðgjafa framhaldsskólanna til 9. bekkinga í 
Lundarskóla. Í heimsóknunum er námið í skólunum kynnt.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.15 Félagsstarf 
Í skólanámskrá segir að ómetanlegt sé fyrir nemendur að taka þátt í félagsstarfi skólans. Það 
styrki sjálfsmynd og færni í samskiptum. Sett eru félagsleg markmið með félagsstarfinu. 
Helstu liðir í félagsstarfi eru bekkjarkvöld, dansleikir, árshátíð, leiksýningar, fundir, tónleikar, 
námskeið og félagsstarf á vegum foreldra. Í skólanum er starfandi kór og með kórstarfinu eru 
sett markmið. Greint er frá starfi nemendaráðs og starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Félund. 
Hún er opin nemendum 8.-10. bekkjar og 7. bekkjar frá áramótum. Í félagsmiðstöð er m.a. 
spilað, borðtennis, fótboltaspil, pílukast og spjallað, hlustað á tónlist og horft á myndir.  

Gera þyrfti betur grein fyrir félagsstarfi yngri nemenda, hvernig staðið er að því og hver sé 
hlutur skóla eða foreldra í því.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.16 Öryggismál 
Umfjöllun um aðbúnað og öryggi er töluverð. Rætt er um kennslurými og búnað og 
sérútbúnað í kennslurýmum. Gerð er grein fyrir skólaheilsugæslu og hreinlætismálum. Fjallað 
er um umferð við skólann og varúð vegna hennar. Gangbrautarverðir eru á tveimur 
umferðaljósum á Þingvallastræti enda verða margir nemendur að fara yfir götuna í skólann. 
Brýnt er fyrir foreldrum að tala við börn sín um mikilvægi þess að nota gangbrautirnar. 
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Í skólanum er starfandi öryggisnefnd sem vinnur áhættumat og kemur með leiðir til úrbóta. Í 
Lundarskóla er brunaviðvörunarkerfi tengt Slökkvistöð Akureyrar. Mælt er fyrir um hvernig 
skuli bregðast við ef rýma þarf húsnæði og gert er ráð fyrir tveimur rýmingaræfingum á 
hverju skólaári. Kennarar veita fræðslu um eldvarnir og gert er ráð fyrir að foreldrar ræði 
tilgang og mikilvægi æfinganna við börnin.  

Gefnar eru upplýsingar um viðbrögð við slysum (skyndihjálparáætlun) og sagt að minniháttar 
slysum sé sinnt í skólanum. Greint er frá að Akureyrarbær tryggi öll börn í grunnskólum 
bæjarins og gildi tryggingin í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum. 

Ekki koma fram ítarlegar upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í 
ferðalögum eða öðru skólastarfi. Nemendum er úthlutað svæðum í frímínútum og sinna 
kennarar og skólaliðar vakt og gæslu úti og inni. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.17 Skóladagvist 
Í skólanámskrá er greint frá starfi Lundarkots, sem er skólavistun. Umfjöllun er um starfið eða 
það sem er gert í vistuninni. Lögð er áhersla á frjálsan leik og veitt er heimanámsaðstoð. 
Upplýsingar um aðstöðu og opnunartíma eru engar og ekki eru veittar upplýsingar um 
umsóknarferli eða kostnað við þjónustu og ekki vísað til umsjónaraðila varðandi skráningar 
eða upplýsingar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.6.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er starfsmannalisti og viðtalstímar auglýstir. Símanúmer skólans, fax og 
sími skólavistunar, eru gefin upp svo og netfang skóla og vefsíða. Einnig eru gefin upp 
símanúmer félagsmiðstöðvar,  íþróttahúss og Sundlaugar Akureyrar. Netföng kennara eru 
gefin upp. Viðtalstímar stjórnenda og hjúkrunarfræðings eru gefnir upp. Í heild má segja að 
lýsandi upplýsingar séu veittar um starfsemi skólans og starfsmenn. 

Skóladagatal er í skólanámskránni og skýringar á einstökum atburðum eru lýsandi. Þannig er 
ágætar upplýsingar að finna um starfskipulag, skóladaga, frídaga, prófadaga, skipulagsdaga, 
foreldradaga o.s.frv. Fjallað er um móttöku nýrra nemenda. 

Mötuneyti er í skólanum þar sem nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Boðið er 
upp á heitan mat alla daga, hollan og góðan. Matseðlar frá manneldisráði eru hafðir til 
viðmiðunar. Upplýsingar eru veittar um kostnað við máltíðir. Gefnar eru lýsandi upplýsingar 
um heilsugæslu í skólanum.  

Ekki er minnst á sundkennslu. Engar teikningar eru af skólahúsnæði eða skólalóð í 
skólanámskránni. Þá er ekki að finna upplýsingar um heimanámsaðstoð við eldri nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.7 Oddeyrarskóli 
Skólanámskrá Oddeyrarskóla 2005-2006. Upplýsingar og skipulag er námskráin sem hér er 
tekin til mats. Þetta er almennur hluti námskrárinnar. 
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Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera 
nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu 
sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um 
hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í 
skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti 
til kennsluhátta og skipulags kennslu. Þetta skortir í námskránni, auk nánari umfjöllunar um 
námsmat sem gjarnan er samofið markmiðum og kennslu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (1999:25) segir að í skólanámskrá þurfi að 
koma fram áætlun skólans um tengsl við atvinnulífið og áætlun um starfsfræðslu. Þessar 
kröfur uppfyllir skólanámskráin ekki. Ekki er heldur greint frá lífsleikniáætlun skólans þrátt 
fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá (almennur hluti 1999:26). Hér neðar er greint frá helstu 
matsþáttum.  

Skólanámskráin í heild raðast á 3. stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu. Hér á eftir verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin 
tekin fyrir. 

 

2.7.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Efnisskipan og framsetning skólanámskrár er skýr. Efnisyfirlitið er formlegt og blaðsíðusett 
og upplýsingar birtast í texta og töflum með læsilegu letri. Þá er málfar gott og lítið um 
stafsetningarvillur. Uppsetningin ber með sér að einfalt er að vinna að uppfærslu einstakra 
hluta námskrárinnar. Á kápu kemur skýrt fram að námskráin er fyrir skólaáríð 2005-2006. 
Vísað er í vefsíðu skólans en námskráin er ekki aðgengileg þar. Vísað er í skólastefnu 
Akureyrarbæjar og hornsteinar hennar eru raktir. Hvergi er vísað í aðalnámskrá grunnskóla en 
vitnað er í lög um grunnskóla í skólanámskránni.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.2 Stefna og sérstaða skólans 
Í skólanámskránni er gerð grein fyrir sýn (stefnu) skólans. Einkunnarorðin eru virðing, vinátta 
og víðsýni. Áhersla er lögð á það framlag skólans að nemendur sem þjóðfélagsþegnar 
framtíðarinnar hafi þekkingu og hæfileika til að virða ólíkt gildismat, rækta með sér velvild og 
hugsa á jákvæðan og sanngjarnan hátt. Leiðir skólans að settu marki felast í að gera námið 
forvitnilegt og fjölbreytt, námsumhverfið aðlaðandi og hvetjandi, samstarf heimila og skóla 
virkt, meta reglulega vinnu nemenda og efla góða umgengni, kurteisi og tillitssemi. Þá fylgja 
leiðunum ýmis sett viðmið. Þetta er skýrt sett fram í skólanámskránni.  

Skólinn er leiðtogaskóli grunnskóla Akureyrar í foreldrasamstarfi og í skólanámskránni er 
gerð grein fyrir leiðum í samstarfinu, svo sem heimsóknum kennara til nemenda, skipulag 
heimanáms, umsagnir, tímastjórnunar- og heimanámsfundum auk fræðslufunda. Sýn skólans 
á samstarf heimila og skóla er skýrt fram sett og raktir eru áhersluþættir í skólastarfinu hvað 
samstarfið varðar. 

Í skólanum er móttökudeild fyrir nýbúa. Hana sækja nemendur frá fjarlægum löndum og 
meginverkefnið er að læra íslensku. Í skólanámskránni segir að deildin auki fjölbreytni 
nemendahópsins og vonast er til að víðsýni, vinátta og virðing nemenda skólans í garð 
náungans aukist með slíkri fjölbreytni.   

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.7.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Skólinn gerir grein fyrir áhersluþáttum í skólastarfi hvað varðar samstarf heimila og skóla. Þá 
er unnið að því að þróa og festa í sessi umhverfisstefnu og í námskránni er greint frá hvaða 
skref eru fyrirhuguð. Ennfremur er gerð fyrir áherslum er varða endur- og símenntun 
starfsfólks og heimanám nemenda. Virðast skýr tengsl vera milli endurmenntunaráætlunar og 
þróunar- og umbótaáætlunar. Áætlun um umbætur og þróun virðist falla vel að 
leiðtogahlutverki skólans og stefnu/sýn. Lítil umfjöllun er um þróun eða áætlanagerð varðandi 
móttökudeildina fyrir nýbúa og er þess saknað hér. 

Ekki er gerð grein fyrir sjálfsmatsáætlun skólans.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.4 Stefna um nám og kennslu 
Stefna skólans um nám er sett fram og leiðum að settu marki er lýst. Þá eru viðmið sett, s.s. að 
kennsluaðferðir séu fjölbreyttar (nefnd dæmi), að búnaður og námsumhverfi hæfi starfinu, 
námið sé sýnilegt og vel kynnt í skólasamfélaginu og stöðugt mat sé lagt á vinnu nemenda. Þá 
hefur verið mótuð stefna varðandi heimanám, tilgangur þess rakinn og skipulagi þess lýst. 
Bent er á  æskilegar heimanámsvenjur og m.a. stuðst við efni frá Heimili og skóla um 
heimanám. 

Sagt er að brugðist sé við námsvanda með ýmsum hætti, m.a. með sér- og stuðningskennslu. 
Þessum leiðum eru þó ekki gerð nægilega góð skil. 

Minnst er á valgreinar í 9. og 10. bekk, nefndur er fjöldi valinna stunda skv. 
viðmiðunarstundaskrá menntamálaráðuneytis og markmið með valfrelsinu er lýst. 

Ekki er gerð sérstök grein fyrir kennsluskipan en aftast í námskránni eru birtar stundatöflur 
fyrir hvern bekk og sýnilegt að kennslan er römmuð inn í 40 mínútna kennslustundir. Fjöldi 
kennslustunda samræmist ágætlega viðmiðunarstundatöflu en í sumum tilvikum eru nokkrar 
kennslustundir skráðar hverja stund (skiptitímar?) og er þannig erfitt að reikna út hvort 
tímafjöldi í hverri námsgrein er til samræmis við viðmiðunarstundaskrá. Kennslustundir í vali 
í 9. og 10. bekk eru ekki skráðar í stundatöflur.  

Starfsáætlun er ekki sett skýrt fram og hvergi bólar á skóladagatali og hvergi vísað í það. Ekki 
reynist því unnt að skoða hvort skólinn uppfyllir lágmarksfjölda skóladaga á skólaárinu. Þá 
kemur ekki fram hvernig eða hvort skólinn stendur að náms- og starfsfræðslu og kynningu á 
atvinnulífi. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.5 Markmið 
Utan markmiða sem lesa má í sýn skólans eru markmið ekki sett fram og þar af leiðandi eru 
þau hvergi rökstudd. Ekki er því unnt að skoða hvort þau mótist af menntunarmarkmiðum 
aðalnámskrár, hvort þau séu fjölbreytt (þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýni 
tengsl skóla og umhverfi sitt eða feli í sér samþættingu náms. Vísi að markmiðum má finna í 
námsvísum en markmiðin eru mjög óformlega sett fram sem áhersluatriði eða leiðir í kennslu 
fremur en markmið. 
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Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Ekki er gerð grein fyrir kennsluaðferðum í skólanámskrá. Í kennsluáætlunum bekkjardeilda 
(fylgigögn frá skólanum) er mjög óljóst hvaða kennsluhættir eru lagðir til grundvallar 
kennslu. Erfitt er að meta út frá orðalagi hvort kennslan er fjölbreytt eins og sýn skólans 
kveður á um eða ekki. Fjallað er um tilgang heimanáms og skipulag heimanámsáætlana. 

Athygli vekur að ekki er minnst á hvernig tekið er á einstaklingsmun í kennslu hvað varðar 
getu, áhuga og færni. Eru viðbrögðin eða úrræðin fjölbreytt og almenns eðlis eða eru þau 
sértæk, t.d. sérkennsla? Það kemur ekki fram. Þá er ekki minnst á einstaklingsnámskrár þar 
sem m.a. má gera grein fyrir markmiðum, námefni, leiðum í kennslu og mati.  

Ekkert er minnst á þekkingaröflun eða upplýsingatækni og lítið er minnst á viðfangsefni 
nemenda. Ekki er leið að sjá hvort unnið er með tjáningu, ritun og frásagnargleði.  

Ekki kemur fram áhersla á ábyrgð nemenda í námi og ábyrgð foreldra gagnvart heimanámi 
barna þeirra kemur ekki fram. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau eigi að vera fjölbreytt. Í kennsluáætlunum bekkjardeilda er í 
ýmsum tilvikum getið helstu námsgagna í hverri námsgrein, en oft er erfitt að átta sig á hvaða 
námsgögn er átt við þegar talin eru t.d. upp verkefnablöð frá kennara, ýmis konar aukaefni, 
ýmsar listaverkabækur og frumsamið efni.  

Brýnt er fyrir nemendum að fara vel með námsbækur.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.8 Námsmat 
Í skólanámskrá segir að tilgangur með námsmati sé að vera vegvísir um stöðu hvers og eins 
og hvatning til að gera sífellt betur. Vonast er til að matið skili sér í auknum metnaði nemenda 
og ábyrgðartilfinningu foreldra gagnvart námi barns síns. Segir að námsmatið sé í gangi allan 
veturinn, kennarar skrái árangur nemenda í prófum og verkefnum auk þess sem vinna, áhugi 
og virkni er metin.  

Foreldrar fá upplýsingar um stöðu nemenda þegar hver önn (alls þrjár) skólaársins er hálfnuð. 
Afhending námsmats er í lok hverrar annar og þá eru nemendur og kennarar boðaðir til fundar 
við umsjónarkennara. Í skólanámskránni er ekki að finna útlistun á vægi einstakra matsþátta, 
eða samræmingu innan skólans hvað matið varðar. Því er ekki unnt að greina hvort 
matsaðferðir eru fjölbreyttar. Þar segir t.d. ekki hvort próf og verkefni séu skrifleg, munnleg 
eða verkleg. Þá kemur t.d. ekki fram hvort lagðar eru fyrir viðhorfskannanir, stuðst sé við 
mats,- mark- eða gátlista, dagbækur eða leiðarbækur, persónumöppur, sjálfsmat eða úrval 
verkefna. Ekki er heldur fjallað um álitamál sem tengjast mati (t.d. vanda við túlkun 
upplýsinga, að tillit þurfi að taka til mismunandi þroska, getu eða bakgrunns nemenda). Ekki 
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er gerð grein fyrir hvort lögð séu fyrir skimunarpróf, t.d. teikniþroskapróf Tove Krogh, 
lesskimunarprófið Læsi, stærðfræðiprófið Talnalykill eða lesskilningsprófið GRP 14.  

Greint er frá samræmdum prófum og fram koma upplýsingar um að sækja megi um frávik og 
undanþágur frá almennum reglum um fyrirlögn þeirra. Fram kemur að samræmdu prófin í 10. 
bekk eru valfrjáls. Nemendur eru hvattir til að íhuga frekara nám að loknum grunnskóla og 
huga að því hvaða próf æskilegt er að taka í því ljósi. 

Ekkert kemur fram um einkunnagjöf eða vitnisburð, t.d. hvort gefið er í tölum, umsögnum eða 
hvoru tveggja. Í tengslum við sýn og markmið skólans um að glæða námsáhuga er í 
viðmiðum að finna viðmið þess efnis að matið sé stöðugt, lögð séu fyrir skyndipróf og 
kannanir auk hefðbundinna prófa. Þar kemur fram að lokaeinkunnir taki mið af vinnu og 
frammistöðu á önninni og að nemendur fái umsagnir/einkunnir í lok anna. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.9 Skólasafnið 
Við skólann er skólasafn og í skólanámskránni eru sett fram markmið með starfsemi þess. 
Segir að búið sé að skrá að mestu safnkost í Gegni og er þess vænst að skráningunni ljúki í 
september. Aðstaða á safninu telst góð, m.a. er vinnuaðstaða fyrir 18 nemendur og safnið er 
tengt tölvuveri skólans. Gerð er grein fyrir helstu starfsemi safnsins, opnunar- og útlánstíma. 
Segir að safnkosturinn sé vænn, fjölda fræði og skáldrita er í safninu og safn hljóðsnælda, 
geisladiska og myndbanda er vaxandi. Nokkur tímarit, íslensk og erlend, eru keypt í áskrift. 
Nemendur virðast hafa góðan aðgang að safninu og geta komið sér til fróðleiks, 
upplýsingaöflunar og afslöppunar í frímínútum. Ekki kemur beint fram hvort nemendur geti 
nýtt safnið til að vinna heimavinnu. Fram kemur hver hefur umsjón með safninu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Í skólanum er nemendaverndarráð sem fjallar um málefni einstakra nemenda eða 
nemendahópa. Nemendaverndarráð hefur fasta fundi hálfsmánaðarlega og fundina sitja 
skólastjórnendur, hjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi og til skiptis sálfræðingur og sérkennari 
frá Fjölskyldudeild. Í skólanum starfar námsráðgjafi en ekki er tíundað hver starfsvið hans er, 
hvernig viðtalstíma er háttað eða hvernig ráðgjöf standi til boða.  

Í skólanámskránni er umfjöllun um það hvert foreldrar geta leitað ef þeir hafa áhyggjur vegna 
barna sinna. Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar veitir ráðgjöf og sálfræðiþjónustu í skólanum og 
eru foreldrar hvattir til að ræða við umsjónarkennara ef þeir hafa áhuga á að leita aðstoðar hjá 
ráðgjöfum Fjölskyldudeildar.  

Brugðist er við námsvanda á ýmsan hátt. M.a. kemur fram að bekkjum geti í einhverjum 
tímum verið tvískipt að hluta, aðstoðarkennarar geta í einhverjum tilfellum komið og aðstoðað 
og þá eru nemendur einnig teknir út úr kennslustundum, oft 2-4 saman, til að vinna saman og 
styðja hvern annan. Fram kemur að hjálpartæki eins og hljóðbækur verði sífellt algengari og 
að kennarar reyni að sjá um að útvega nemendum slík tæki ef þörf er á. 

Móttökudeild fyrir nýbúa er í skólanum og er starfið sniðið að þörfum nemenda með annað 
móðurmál en íslensku. Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst sinna heilsuvernd og hollum 
lífsháttum nemenda. Í skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af 
hjúkrunarfræðingum og læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er 
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hjúkrunarfræðingur skólans og hvenær hann er við. Þá er skólalæknir nefndur. Sagt er að 
áherslubreyting hafi orðið vegna flúorskolunar, flúorskolun sé nú hálfsmánaðarlega í 
skólanum hjá 6 ára, 12 ára og 15 ára nemendum og rökstutt er hvers vegna. 9. bekk er boðið í 
kynningar og fræðsluferð á heilsugæslustöð. Segir að ýmis fræðsla  verði fyrir bekkjardeildir 
og einstaka nemendur eftir því sem við verður komið. Sagt er að sjálfsmat varðandi heilbrigði 
verði lagt fyrir nemendur í 6. og 9. bekk en ekki kemur fram hvað gert verði í kjölfarið eða til 
hvers það er. Ýmsar ábendingar eru til foreldra um ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna 
sinna, svefntíma, nesti, lyf og lús og þeir beðnir um að setja sig í samband við 
hjúkrunarfræðing skólans og skólalækni heilsugæslunnar. 

Hvergi koma fram áherslur skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum og ekki 
kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. 
Ekki er greint frá jafnréttisáætlun (kyn, þjóðerni, námshæfni, félagsleg staða o. fl.). 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er ekki sýnt í námskránni. Upplýsingar um hlutverk skólanefndar, 
kennararáðs, kennararáðs, nemendaverndarráðs, foreldraráðs og nemendaráðs eru fyrir hendi. 
Minnst er á Fjölskyldudeild í tengslum við ráðgjafaþjónustu.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum.  

 

2.7.12 Skólareglur 
Gerð er sérstök grein fyrir skólareglum yngri deildar en ekki eldri deildar. Reglur fyrir yngri 
deild varða stundvísi, vinnufrið og nám og er viðurlaga getið við brotum af því tagi.  

Gerð er grein fyrir ástundun í eldri deild, þar sem segir að skólinn hafi sett skýrar reglur 
varðandi ástundun. Viðurlög við brotum þyngjast eftir því sem brotin verða tíðari og 
alvarlegri.  

Þá eru gefnar út almennar umgengnisreglur í skólanum, sem varða umgengni, hegðun, reglur 
á lóð og notkun tækja eins og reiðhjóla, skauta og farsíma.  

Gerð er grein fyrir hvernig sækja eigi um leyfi úr skóla í styttri eða lengri tíma. Þá er einnig 
sagt að foreldrar eigi að meta hvort þeir treysti börnum í og úr skóla vegna veðurs. Starfsfólk 
tekur á móti nemendum og skóla er ekki aflýst nema í verstu veðrum og er það þá vel auglýst. 
Skólinn hvetur foreldra til að fara eftir landslögum hvað varðar útivistartíma barna og 
unglinga, vísað er í barnaverndarlög. 

Ekki kemur fram hvernig staðið er að því að kynna nemendum og foreldrum skólareglur.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum.  

 

2.7.13 Samstarf heimila og skóla 
Skólinn er leiðtogaskóli í foreldrasamstarfi og segir í námskránni að reyndar hafi verið ýmsar 
nýjar leiðir í samstarfinu sem gefast vel. Má þar m.a. nefna heimsóknir kennara heim til barna 
og fleira. Skólinn hefur fengið hvatningarverðlaun frá samtökum Heimila og skóla fyrir störf 
sín. Upplýst er um helstu áhersluþætti varðandi samstarf heimila og skóla á skólaárinu og er 
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þar m.a. að finna væntingar um aukna samvinnu og um aukna þátttöku í starfinu, m.a. 
námsmati. Samstarfið virðist formlegt en ber einnig merki nýjunga. Væntingar um aukið 
samstarf skólans við foreldra og þátttöku foreldra í skólastarfinu skína í gegn.   

Hlutverki foreldraráðs er lýst og lög foreldrafélagsins eru birt. Þar kemur fram hver sé 
tilgangur og hlutverk foreldrafélagsins. Þar kemur jafnframt fram að skipuð eru bekkjarráð í 
hverri bekkjardeild og hlutverki þeirra er lýst.   

Koma mætti fram með skýrari hætti hvernig gert sé ráð fyrir þátttöku foreldra í starfi skólans 
(s.s. skólaferðir, heimsóknir í kennslustundir, kynning á eigin starfi, aðstoð við heimanám, 
fræðslufundir, skemmtifundir eða önnur þátttaka).  

Í fylgigögnum með skólanámskrá eru námsvísar bekkjardeilda. Ekki kemur fram hvernig 
skólinn kynnir starfsemi sína, hvort staðið sé fyrir námsefniskynningum og hvort gefin séu út 
fréttabréf. Þá er ekki minnst á einstaklingsnámskrár í tengslum við nemendur sem víkja mjög 
frá í námsframvindu, vegna almennra eða sértækra erfiðleika í náminu. Þá vantar ítarlegri 
umfjöllun um móttökudeild fyrir nýbúa, hvernig staðið er að starfinu og samskiptum við 
heimili, jafnvel samstarf eða samskipti við aðra skóla á Akureyri.  

Kennsluáætlanir má finna í námsvísum og vefsíða skólans er kynnt í skólanámskránni. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Fram kemur að kennarar 1. bekkjar heimsækja nemendur áður en skóli hefst að hausti. 
Skólinn hefur formlegt samstarf við leikskóla hverfisins, Iðavöll. Leikskólakennarar og 
kennarar 1. bekkjar grunnskólans funda tvisvar á ári og elstu börn leikskólans koma í 
heimsókn í grunnskólann tvisvar til þrisvar á vetri. Nemendur 1. bekkjar grunnskólans 
heimsækja leikskólann tvisvar á vetri. Segir í námskránni að þessi samskipti auðveldi 
börnunum umskipti milli þessara skólastiga. Ekki kemur fram hvernig skólinn stendur að 
kynningum á skólanum fyrir foreldra. 

Í námskránni segir að samstarf við framhaldsskóla bæjarins sé sífellt að aukast. 
Framhaldsskólarnir bjóða elstu nemendum grunnskólans í heimsókn til sín og kynna þeim það 
nám sem stendur þeim til boða. Þá hafa námsráðgjafar framhaldsskólanna komuð og rætt við 
nemendur og foreldra um námsval, samræmd próf og fleira. 

Ekki kemur fram hvort samstarf er milli skólanna um fjarnám, hvort nemendum skólans 
stendur til boða að taka námsáfanga í fjarnámi við framhaldsskóla.  

Gerð er grein fyrir að samræmd próf eru valfrjáls og að æskilegt sé að nemendur hugi að 
frekara námi eftir grunnskóla og hafi til hliðsjónar þegar ákvörðun um próftöku er tekin. Í 
skólanámskrá er tafla þar sem fram kemur hvaða samræmdu próf nemendur þurfa að taka ætli 
þeir í starfsnám, málabraut, félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut, listnám eða á almenna braut. 
Ekki kemur fram að möguleiki sé á að ljúka grunnskóla fyrr en í 10. bekk. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.15 Félagsstarf 
Félagsstarf í skólanum virðist í föstum skorðum. Á vegum skólans eru diskótek og 
leikjastundir og sjá tveir til fjórir starfsmenn skólans um gæslu á samkomum. Að öðru leyti 
virðist félagsstarfið vera á vegum félagsmiðstöðva Íþrótta og tómstundadeildar bæjarins. 
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Hlutverk félagsmiðstöðvanna er að sinna unglingum með fjölbreyttu starfi. 
Félagsmiðstöðvarnar eru fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. Í Oddeyrarskóla er 
félagsmiðstöðin Oddféló.  

Gera þyrfti betur grein fyrir félagsstarfi yngri nemenda, hvernig staðið er að því, hver sé 
aðkoma kennara og foreldra að því. 

Gerð er grein fyrir hlutverki nemendaráðs. Það skipuleggur böll fyrir öll aldursstig og 
árshátíðarball 8.-10. bekkjar. Kennari starfar með nemendaráði. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.16 Öryggismál 
Fjallað er um umferðamál og börn og foreldrar hvött til að huga að öllum öryggisatriðum 
hvort sem nemendur koma á hjólum eru gangandi eða foreldrar aki.  

Ekki eru gefnar upplýsingar um viðbrögð við slysum (skyndihjálparáætlun) og 
náttúruhamförum. Greint er frá að Akureyrarbær tryggi öll börn í grunnskólum bæjarins og 
gildir tryggingin í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum. 

Upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í ferðalögum eða öðru 
skólastarfi eru ekki ítarlegar en eru veittar upplýsingar um hverjir eru í frímínútnagæslu í 
hverjum frímínútum (bls. 35). Forræði á ýmsum svæðum leikvallar er skipt milli bekkja og 
kemur fram hver skiptingin er. Leiðbeiningar eru til foreldra um viðbrögð við óveðri eða 
ófærð.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.17 Skóladagvist 
Vistun nemenda er starfrækt alla virka daga frá því að skóla lýkur og til kl. 17:05. 
Skólavistunin er fyrir börn í 1.-4. bekk. Ekki er gerð grein fyrir markmiðum hennar en áhersla 
er lögð á virkni og frumkvæði barnanna í leik. Upplýsingar um starf, aðstöðu og opnunartíma 
eru nokkuð lýsandi. Ýmis verkefni eru í gangi, föndur, saumar, spilað og kubbað, sett upp 
leikrit, útivist og fleira.  

Upplýsingar um hvernig sótt er um skólavistun og hvað þjónustan kostar eru fullnægjandi. Þá 
eru upplýsingar um hver sé forstöðumaður vistunar og vísað til hans varðandi skráningar og 
upplýsingar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.7.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er birtur starfsmannalisti og viðtalstímar auglýstir. Símanúmer skólans, fax 
og sími skólavistunar, eru gefin upp svo og netfang skóla og vefsíða. Ekki kemur fram hvort 
sérstakt símanúmer er fyrir íþróttahús og félagsmiðstöð. Ekki eru birt netföng kennara en þau 
er að finna á heimasíðu skólans sem er kynnt í námskránni. Opnunartími skrifstofu er 
auglýstur og minnt á símsvara.  

Ekki er vísað í skóladagatal. Upplýsingar um gróft starfsskipulag, skóladaga, frídaga, 
prófadaga, skipulagsdaga, foreldradaga o.s.frv. og í skólanámskrá eru því ekki fyrir hendi. 
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Mötuneyti er í skólanum þar sem nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Ekki er 
greint frá hvers kyns skólamáltíðir er um að ræða en upplýst er hvað kostar að nýta sér 
þjónustuna. Um hollustu segir í greinargerð um heilsugæslu að lögð sé áhersla á gildi þess að 
börnin komi með hollt nesti í skólann. Þá er sérstakur kafli um nesti að morgni og 
mjólkursölu. Gefnar eru lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum.  

Ekkert er minnst á sundkennslu. Engar teikningar eru af skólahúsnæði eða skólalóð í 
skólanámskránni. Þá er ekki að finna neinar upplýsingar um hvort boðið sé upp á 
heimanámsaðstoð fyrir eldri nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

2.8 Síðuskóli 
Í mati á skólanámskrá Síðuskóla er stuðst við eintak sem skólinn sendi skólaþróunarsviði. 
Skólanámskráin er ekki aðgengileg á vefsíðu skólans. 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (1999:25) segir að skólanámskrá skuli vera 
nánari útfærsla á aðalnámskrá. Í aðalnámskrá er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu 
sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um 
hvaða kröfur eru gerðar til nemenda og skóla. Sömu kröfur eru gerðar til skólanámskrár. Í 
skólanámskrá á skólinn að útfæra almenn og fagbundin markmið aðalnámskrár m.a. með tilliti 
til kennsluhátta og skipulags kennslu. Að þessu leyti stenst námskráin ekki þær kröfur sem 
gerðar eru.  

Ekki er heldur greint frá lífsleikniáætlun skólans þrátt fyrir kröfu þess eðlis í aðalnámskrá 
(almennur hluti 1999:26).  

Skólanámskráin í heild raðast á 3. stig af 5 á matskvarðanum sem byggir á gátlistanum sem 
hafður er til hliðsjónar matinu.  

Hér á eftir verður fjallað um alla matsþættina og matsatriðin tekin fyrir. 

 

2.8.1 Ytra útlit námskrárinnar – framsetning og skipulag 
Ekki er efnisyfirlit í námskránni en hún er að öðru leyti formlega sett upp, m.a. blaðsíðusett 
og kaflaskipt. Upplýsingar eru gefnar í máli, töflum og myndum og texti er yfirleitt laus við 
málvillur og vel læsilegur. Undantekning er þó upptalning orða og setninga, sérstaklega í 
kaflanum um starfsáætlun (bls. 7-8) sem þarf að endurskoða þar sem erfitt er að skilja hann. 
Uppsetning ber yfirleitt með sér að auðvelt er að taka fyrir staka kafla og uppfæra þá. Hvergi 
er tekið fram útgáfuár skólanámskrár og skóladagatal 2005-2006 er ekki birt í henni. 
Námskráin er ekki aðgengileg á vefsíðu skólans en finna má námsvísa, skóladagatal og 
stundaskrár á vefsíðunni. Vísað er á vefsíðu skólans í námskránni. Í skólanámskrá er vísað í 
aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.2 Stefna og sérstaða skólans 
Í skólanámskránni er greint frá stefnu skólans sem gerð var af starfsfólki skólans 1995-1996. 
Segir að á döfinni sé að endurskoða þessa stefnu. Stefnan, markmiðin eða sýnin nær til þátta 
eins og að efla sjálfsvirðingu og félagsþroska nemenda, að nemendur finni til ábyrgðar, temji 
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sér holla lifnaðarhætti og sjálfstæð vinnubrögð, öðlist grundvallarþekkingu og færni og að 
samvinna við heimilin sé góð og að þátttaka foreldra í skólastarfinu verði efld. Síðast nefnda 
atriðið er rökstutt en önnur ekki. Gerð er nokkur grein fyrir hvernig þessu skuli framfylgt.  

Síðuskóli stefnir að því að virðing fyrir umhverfinu verði sjálfsagður þáttur í öllu starfi 
skólans og Staðardagskrá 21 fyrir Akureyri (snýst um vistfræðilega, efnahagslega og 
félagslega þætti) verði framfylgt eftir bestu getu. Þessari áherslu á umhverfið er fylgt eftir 
með umhverfisreglum og leiðum til að framfylgja þeim. Þessu er lýst ítarlega í 
skólanámskránni og verður að skoðast sem sérstaða skólans. Erfitt er að tengja saman sýnina 
sem rakin er hér í upphafi kaflans og umhverfisstefnu. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.3 Mat, skólaþróun og áætlanagerð 
Í kafla um starfsáætlun segir að stuðst sé við áætlanir og samþykktir skólanefndar og markmið 
sem skólinn hefur sett sér að vinna eftir. Segir að starfsáætlun sé unnin á hverju ári. 
Verkefnalisti starfsáætlunar yfirstandandi skólaár felur í sér þætti og markmið er varða 
þjónustu, fjármál, innra starf og starfsmenn. Greint er frá sjálfsmati skólans en sá hluti er í 
mjög knöppum upptalningastíl og segir frá því sem virðist hafa verið metið á árunum frá 2000 
og tekið er fram í skólanámskránni að það vanti inn í texta um sjálfsmat yfirstandandi skólaár 
(2005-2006). Árin 2000-2001 var starfandi matsnefnd innan skólans en erfitt er að greina 
hvaða matsaðferðir stuðst er nú við í sjálfsmati, hvernig það er áformað og hverjir koma að 
matinu.  

Fjallað er um skólaþróun þar sem lögð er áhersla á foreldrasamstarf og samskipti milli 
kennara og foreldra. Þá er greint frá þróunarverkefni sem ber heitið „Barnið í brennidepli“ og  
unnið er í samstarfi við skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri og „Skólaþróunardeild“. 
Verkefninu er ætlað að endurskilgreina umgengnishætti innan skólasamfélagsins sem 
einkenna eiga samskipti innan og utan skóla og auðvelda foreldrum að rækja frumábyrgð sína 
á uppeldi og menntun barna sinna. Tilgangur verkefnisins er einnig að auka sveigjanleika í 
kennsluháttum, þróa starfshætti skóla svo þeir styðji og styrki foreldra og kennara og efli 
siðgæðisvitund nemenda og bæti námsárangur. Þá var unnið að þróunarverkefninu „Læsi til 
framtíðar“ þar sem kennarar og nemendur tileinka sér aðferðir sem unnt er að beita í vinnu 
með texta (gagnvirkur lestur og hugtakakort). Verkefnið er í samstarfi við skólaþróunarsvið 
HA og er meginmarkmið þess að efla lesskilning og námsvitund nemenda. Þá má nefna 
sérstaklega umhverfissáttmála skólans í tengslum við skólaþróun, settar umhverfisreglur og 
leiðir til að ná markmiðum í tengslum við það. Það er greinilega þróunarverkefni sem skólinn 
vinnur að. Þess má geta að á skólaárinu fékk skólinn afhentan Grænfánann en hann er 
alþjóðlegt umhverfismerki samtakanna FEE (Foundation for Environmental Education). 
Fánanum er ætlað að auka veg umhverfismenntar og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Hann 
er veittur þeim skólum sem hafa sett sér markmið í umhverfismálum og náð árangri.  

Ekki er greint frá sérstakri þróunar- eða umbótaáætlun til framtíðar, engin árangursviðmið í 
skólanum eru kynnt og ekki er greint frá endurmenntunaráætlun skólans og því eru engin 
sýnileg tengsl þessara áætlana innbyrðis.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.8.4 Stefna um nám og kennslu 
Í stefnu Síðuskóla segir að höfuðmarkmið Síðuskóla sé að skapa öruggar og uppbyggjandi 
aðstæður þannig að nemandinn fái kennslu við hæfi og þroskist í samræmi við getu og það 
verði gert m.a. með fjölbreyttum vinnuaðferðum. Þrátt fyrir þessa stefnu er engin stefna 
varðandi kennsluaðferðir, ekki koma fram neinar upplýsingar um kennslu, kennsluskipan og 
kennsluhætti í skólanámskrá. Í námsvísum sem finna má á heimasíðu skólans er fjallað um 
markmið, kennsluhætti og mat í flestum námsgreinum í hverjum árgangi en á óformlegan hátt. 
Segir yfirleitt um liðinn kennsluhætti hvað kennt er, hvaða námsgögn eru notuð og stundum 
að hvaða markmiðum er unnið en ekki beint hvernig það er kennt (útlistunaraðferðir, 
þulunám, leitarnám, samvinnunám...). 

Segja má að tilgangur fremur en rökstuðningur komi fram í stefnu um heimanám. Segir að 
forsenda þess að nemendur nái árangri í námi sé góð ástundun, því sé mikilvægt að þeir temji 
sér að vinna skipulega heima og í skólanum. Markmið heimanáms eru sögð þau að rifja upp 
og byggja ofan á fyrri þekkingu, að undirbúa sig fyrir kennslustundir, vinna sjálfstætt og að 
foreldrar fylgist með náminu. Í kjölfar er lýsandi greinargerð um fyrirkomulag heimanáms í 1. 
bekk, 2. bekk, 3.-4. bekk og 5.-10. bekk. Í skólavistun er boðið upp á heimanámsaðstoð og 
nemendum 5.-10. bekkjar hefur staðið til boða aðstoð við heimanám á bókasafni. Þá kemur 
fram að námsráðgjafi geti tekið þátt í að skipuleggja heimanám nemenda í samráði við 
kennara og foreldra.   

Í skólanum er sérdeild. Segir í sérstakri skólanámskrá sérdeildar að meginmarkmiðin séu að 
sinna kennslu einhverfra barna og veita ráðgjöf til kennara, foreldra og annarra sem koma að 
kennslu og umönnun nemenda með einhverfu á Akureyri og nágrenni. Í námskrá sérdeildar 
segir frá forsendum og settum markmiðum og leiðum í starfi. Þá er umsóknarferli lýst.  

Engar upplýsingar liggja fyrir um viðbrögð skóla við námserfiðleikum. Þó segir um 
sérkennslu að áherslur mótist af 2. grein laga um grunnskóla sem segir að skólinn skuli leitast 
við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 
heilbrigði og menntun hvers og eins. Sérkennsla er skilgreind sem stuðningur við nemanda 
eða nemendahóp sem þarfnast tímabundinnar aðstoðar eða samfellds stuðnings í lengri tíma, 
jafnvel alla skólagönguna. Ekki er greint frá hvernig sérkennslunni er háttað eða hvar hún fer 
fram.  

Vísað er í skóladagatal og í skólanámskrá eru skýringar við það. Þar er m.a. greint frá 
skólasetningu og skólaslitum, foreldradögum, skipulagsdögum kennara, prófadögum, jóla- og 
páskaleyfi og vetrarfríi.  

Erfitt er að átta sig á hvort viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla (1999:29) er 
haldin í heiðri að fullu þar sem upplýsingar um slíkt er ekki að finna í skólanámskránni. Það 
má skoða stundaskrár bekkjardeilda á vefsíðu. Í yngstu bekkjum er ýmsum námsgreinum 
steypt saman undir heitinu bekkjarkennsla og innbyrðis skipting greinanna kemur ekki fram. 
Á miðstigi er sundurgreint á milli námsgreina í stundaskrá og gætir samræmis hvað 
viðmiðunarstundatöflu varðar. Þannig er það einnig í 8. og 9. bekk. Í 10. bekk vantar inn á 
stundaskrá val (eins og í 9. bekk) en einnig íslensku og stærðfræði. Ekki eru upplýsingar um 
val í námskránni, aðeins segir að nemendur geti valið sér valgreinar með aðstoð foreldra, 
kennara og námsráðgjafa og stefnt að því að þeir geti valið sér greinar með hliðsjón af 
framtíðarnámsmarkmiðum og áhugamálum.  

Í skólanum er starfandi námsráðgjafi sem sinnir fyrirbyggjandi starfi, s.s. vörnum gegn 
vímuefnum, einelti og ofbeldi í samstarfi við starfsmenn skólans og aðra. Ekki koma fram 
upplýsingar um hvernig skólinn stendur að starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.8.5 Markmið 
Utan markmiða sem lesa má í sýn skólans eru markmið ekki sett fram og þar af leiðandi eru 
þau hvergi rökstudd. Ekki er því unnt að skoða hvort þau mótist af menntunarmarkmiðum 
aðalnámskrár, hvort þau séu fjölbreytt (þekking, viðhorf, leikni, sköpun), hvort þau sýni 
tengsl skóla og umhverfi sitt eða feli í sér samþættingu náms. Vísi að markmiðum má finna í 
námsvísum en markmiðin eru mjög óformlega sett fram sem áhersluatriði eða leiðir í kennslu 
fremur en markmið. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.6 Kennsluaðferðir – viðfangsefni  
Ekki er gerð grein fyrir kennsluaðferðum í skólanámskrá. Í námsvísum bekkjardeilda er 
kennslufræðilega mjög óljóst gerð grein fyrir kennsluháttum. Af orðalagi má greina 
fjölbreytni í kennslu, sem dæmi má finna orð eins og að horfa á, sýnikennsla, að vinna 
sjálfstætt, verkleg kennsla, umræður, hópvinna, fyrirlestrar, tilraunir, söguaðferð o.fl. Undir 
liðnum kennsluhættir í námsvísum er gjarnan lýsing á því sem er gert og af því að dæma 
virðist skólastarfið fjölbreytt og viðfangsefni reyna á ýmsan hátt á skilning, sköpun og 
gagnrýna og sjálfstæða hugsun. Ekki kemur fram hvernig skólinn mætir fjölbreyttum þörfum 
öðruvísi en með sérkennslu. Námsaðlögun, sveigjanleiki, misstórir námshópar, val (utan 9.-
10. bekkjar) eða samstarf er ekki nefnt. Fjallað er um tilgang heimanáms en áhersla á ábyrgð 
foreldra gagnvart heimanámi barna sinna er ekki sýnileg. 

Þessi liður námskrárinnar raðast því á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.7 Námsgögn 
Engin stefna kemur fram í skólanámskránni um notkun námsgagna, hvort áhersla er lögð á 
tiltekin námsgögn eða hvort þau eigi að vera fjölbreytt. Í námsvísum bekkjardeilda er í 
ýmsum tilvikum getið helstu námsgagna í hverri námsgrein, en oft er erfitt að átta sig á hvaða 
námsgögn er átt við þegar talin eru t.d. upp efnafræði, myndbönd, litskyggnur, ýmis konar 
efni frá kennara, ljósrit frá kennara, WebCT unnið á tölvu í heimanámi, smásögur og efni frá 
kennara, umhverfið, vefefni af veraldarvef eða vefurinn. Í mörgum tilvikum er ekki vísað í 
neitt námsefni í námsvísum.  

Þessi liður námskrárinnar raðast því á fyrsta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.8 Námsmat 
Í skólanámskrá segir að markmiðið með námsmati sé að athuga hvort nemendur hafi náð þeim 
markmiðum sem stefnt er að. Námsmatið skuli útfært í ljósi áfanga- og þrepamarkmiða fyrir 
alla námsþætti. Segir að námsmatið sé hugsað bæði með nemendur og kennara í huga. 
Æskilegt sé að námsmatið sé byggt á sem flestum þáttum og í samræmi við þau markmið sem 
sett eru og innihald kennslu, verklegar æfingar, mat á vinnubókum og verkefnum og 
frammistöðu í tímum. Segir að námsmat sé símat sem byggi á stöðugu eftirliti með vinnu 
nemenda en ekki einstökum prófum. Í skólanámskrá er lögð áhersla á að umsagnir og lýsingar 
fylgi með einkunnum. Þá er lögð áhersla á að matinu fylgi upplýsingar um leiðir sem 
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nemandinn getur farið til að bæta það sem þarf að laga og hvað hægt er að gera til að gera gott 
betra.  

Notuð eru hugtökin þekkingarmat og leiknimat. Þótt skilgreining hugtakanna sé ekki skýr á 
þekkingarmat við um mat á þekkingarmarkmiðum og byggist á könnunum, lokaprófi og 
verkefnum. Leiknimat er mat á leikni og byggist á verkefnavinnu, vinnubrögðum, virkni, 
heimavinnu og áhuga. Gerð er grein fyrir vægi hlutfalla milli þekkingar- og leiknimats í 
bóklegum greinum. Í 1.-4. bekk er hlutfall þekkingarmarkmiða ekki hærra en 50% og hlutfall 
leiknimats ekki lægra en 50%. Í 5.-7. bekk eru samsvarandi hlutföll 60% þekkingarmarkmið 
og 40% leiknimarkmið og í 8.-10. bekk 70% þekkingarmarkmið og 30% leiknimarkmið. Í 
list- og verkgreinum segir að í 1.-10. bekk sé hlutfall þekkingarmarkmiða ekki hærra en 60% 
og hlutfall leiknimarkmiða ekki lægra en 40%. Enginn rökstuðningur fylgir skiptingu 
markmiða eða ákvörðun um hlutföll þekkingar- og leiknimarkmiða. Ekki er vísað til kenninga 
eða fræða um flokkun markmiða og því er óljóst hvað átt er við með þessari flokkun: hvar 
lenda t.d. markmið er varða viðhorf?  

Greint er frá prófadögum á skólaárinu og sagt frá vitnisburði og vitnisburðarblöðum. Í 2.-10. 
bekk er formlegt námsmat í öllum námsgreinum samkvæmt námsvísi og afhending einkunna 
er tvisvar á skólaárinu. Nemendur í 1. bekk fá umsagnir í nokkrum greinum og formlegt 
námsmat er aðeins að vori. Í námsmati í 1. bekk er almennt miðað við framfarir, áhuga og 
vinnusemi í umsagnagjöf. Í 2. bekk fá nemendur ekki einkunnir í tölum en árangur er skráður 
í orðunum mjög gott (80-100% árangur), gott (60-79% árangur) og nokkuð gott (0-59% 
árangur) sem er athyglisvert – að ekki skuli vera gerður greinarmunur á 1% eða 59% (bæði 
flokkast undir nokkuð gott). Í 3. og 4. bekk er svipað fyrirkomulag en nokkuð gott er skipt í 
tvennt, nokkuð gott (40-59% árangur) og sæmilegt (0-39% árangur). Í 5.-10. bekk fá 
nemendur einkunnir á skalanum 1-10 og gefið í heilum og hálfum tölum. Á 
vitnisburðarblöðum er námsmat birt formlega tvisvar á skólaárinu. Kennarar skrá umsagnir 
um hvern nemanda á skráningarblað í tölvu skólans, umsjónarkennarar taka saman þær 
upplýsingar, koma þeim til foreldra í viðtölum tvisvar á skólaárinu.  

Greint er frá samræmdum prófum og fram koma upplýsingar um að sækja megi um frávik og 
undanþágur frá almennum reglum um fyrirlögn þeirra. Vísað er í lög nr. 66/1995 varðandi 
skilyrði fyrir umsókn um undanþágu frá því að taka samræmd próf en það er ekki í samræmi 
við áorðnar breytingar á lögunum hvað 10. bekk varðar. Ekki segir hvernig staðið er að 
kynningu prófanna en gerð er grein fyrir hvernig niðurstöður eru birtar nemendum og 
forráðamönnum. Á prófskírteini frá skólanum eru færðar inn einkunnir í samræmdum prófum.  

Ekki er greint frá álitamálum sem tengjast námsmati (t.d. vanda við túlkun upplýsinga, að tillit 
þurfi að taka til mismunandi þroska, getu eða bakgrunns nemenda). Þá er ekki gerð grein fyrir 
hvort lögð séu fyrir skimunarpróf, t.d. teikniþroskapróf Tove Krogh, lesskimunarprófið Læsi, 
stærðfræðiprófið Talnalykill eða lesskilningsprófið GRP 14. Þá er ekki unnt að greina hvort 
matsaðferðir eru fjölbreyttar, því nánari útlistun á þekkingar- og leiknimati fylgir ekki. Þar 
segir t.d. ekki hvort próf og verkefni séu skrifleg, munnleg eða verkleg. Þá kemur t.d. ekki 
fram hvort lagðar eru fyrir viðhorfskannanir, stuðst sé við mats,- mark- eða gátlista, dagbækur 
eða leiðarbækur, persónumöppur, sjálfsmat eða úrval verkefna.  

Á vitnisburðarblöðum er sérmerkt við einkunnir sem byggja ekki á mati samkvæmt 
bekkjarnámskrá og skýringin „samkvæmt einstaklingsnámskrá“ eða „sér námsmat“ gefin 
neðanmáls. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 
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2.8.9 Skólasafnið 
Fram kemur að á bókasafni sé bókasafnskennari frá kl. 08:00-15:00 þar sem nemendur geta 
leitað eftir aðstoð við heimildaöflun við ritgerða- og verkefnavinnu. Segir að á safninu sé 
fjöldi bóka af ýmsu tagi og að þar sé einnig að finna myndbönd, hljóðbækur, geisladiska, 
forrit o.fl.  Fjölbreytt starf fer fram á safninu, m.a. er safnkennsla fyrir 2.-7. bekk og ýmis 
verkefnavinna (skólavinna) er tengd námsefni bekkja. Í unglingadeildum eru nemendur 
aðstoðaðir við upplýsinga- og heimildaleit og þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum. 
Sögustundir eru fyrir yngstu nemendur og bókakynningar. Fram kemur hver hefur umsjón 
með safninu, hver er opnunartími þess og hvaða aðgengi er að því.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.10 Nemendur – stoðþjónusta 
Í skólanum er nemendaverndarráð sem fjallar um málefni nemenda og leitar úrræða á 
vandamálum sem koma upp. Í ráðinu sitja skólastjórar, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, 
sérkennari, starfsmaður Fjölskyldudeildar og aðrir kennarar og fagaðilar sem mál varða hverju 
sinni. Barnaverndarteymi og skólateymi Fjölskyldudeildar sinnir sérfræðiþjónustu við 
skólann. Barnaverndarteymi vinnur að málum sem fjalla undir barnaverndarlög. Við 
skólateymi starfa sérkennsluráðgjafar og sálfræðingar. Skólateymi vinnur að verkefnum í 
tengslum við sértæka námserfiðleika, þroskafrávik, hegðunarvanda, einelti og tilfinningalega 
erfiðleika. Fram kemur hver sé skólafulltrúi og hvaða starfsmenn Fjölskyldudeildar eru 
tengiliðir við Síðuskóla. Skólaþróunarsvið HA veitir ýmsa þjónustu varðandi skólaþróun, mat 
á skólastarfi og símenntun kennara.  

Greint er lauslega frá sér- og stuðningskennslu sem fer ýmist fram inni í bekkjardeildum eða í 
sérstökum sérkennslustofum, eftir eðli námsvandans hverju sinni og hvað nemendum nýtist 
best, eins og segir í skólanámskrá (bls. 21). Ef undan er skilið að við skólann starfar sérdeild 
fyrir einhverf börn er ekkert fjallað um skólagöngu alvarlega fatlaðra nemenda, hvorki 
undirbúning né framkvæmd. Ráðgjöf frá nýbúadeild í Oddeyrarskóla býðst Síðuskóla vegna 
nemenda með annað móðurmál en íslensku. Umsjónarkennari og sérkennari vinna námskrá 
fyrir nemanda í samvinnu við foreldra og leiðbeina öðrum kennurum sem vinna með 
nemandanum. Ekki er greint frá starfsreglum um hvernig foreldrar/kennarar beri sig eftir 
þjónustu við nemendur með sérþarfir. 

Í skólanum starfar námsráðgjafi. Starfsvið hans er kynnt og er hlutverk hans að vinna að 
ýmsum málum sem lúta að námi nemenda. Helstu atriði þjónustunnar eru persónuleg ráðgjöf, 
námsráðgjöf, námstækni, að undirbúa nemendur undir skólaskipti, skipuleggja starfsfræðslu 
og fræðslu um atvinnulíf, aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugamálum og 
meta hæfileika sína raunsætt miðað við nám og störf.  

Í skólanámskrá kemur ekki fram hvort skólinn hefur eineltisáætlun, eða áætlun varðandi áföll 
eða ofbeldi. Ekki er heldur getið jafnréttisáætlunar. Lítið er fjallað um hvernig skólinn hyggst 
sinna heilsuvernd og hollum lífsháttum nemenda. Ekki er gerð grein fyrir forvarnaráætlun. Í 
skólanámskrá segir að heilsugæslu í skólum Akureyrar sé sinnt af hjúkrunarfræðingum og 
læknum frá Heilsugæslustöðinni á Akureyri. Fram kemur hver er hjúkrunarfræðingur skólans 
og hvenær hann er við. Þá er skólalæknir nefndur. Greint er frá heilsugæslunni, hvað sé fólgið 
í henni m.a. upplýst hvað ónæmisaðgerðir eru gerðar á skólagöngu barna á hennar vegum. 
Segir að áherslubreyting hafi orðið vegna flúorskolunar, flúorskolun sé nú hálfsmánaðarlega í 
skólanum hjá 6 ára, 12 ára og 15 ára nemendum og rökstutt er hvers vegna. 9. bekk er boðið í 
kynningar og fræðsluferð á heilsugæslustöð. Segir að ýmis fræðsla  verði fyrir bekkjardeildir 



57

og einstaka nemendur eftir því sem við verður komið. Sagt er að sjálfsmat varðandi heilbrigði 
verði lagt fyrir nemendur í 6. og 9. bekk en ekki kemur fram hvað gert verði í kjölfarið eða til 
hvers það er. Ýmsar ábendingar eru til foreldra um ábyrgð sína á líðan og heilbrigði barna 
sinna, svefntíma, nesti, lyf og lús og þeir beðnir um að setja sig í samband við 
hjúkrunarfræðing skólans og skólalækni heilsugæslunnar. 

Hvergi koma fram áherslur skólans um ábyrgð starfsmanna gagnvart nemendum og ekki 
kemur fram hvernig skólinn hyggst efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika. 
Ekki er greint frá jafnréttisáætlun (kyn, þjóðerni, námshæfni, félagsleg staða o. fl.). 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.11 Stjórnun – verkaskipting – skipulag  
Skipurit skólans er sýnt í námskránni og fram koma upplýsingar um stjórnendur, kennara og 
aðra starfsmenn. Upplýsingar eru um hlutverk nemendaverndarráðs og foreldraráðs en ekki 
skólanefndar, kennara- eða nemendaráðs. Fram kemur hverjir sitja í skólanefnd og 
kennararáði en ekkert er minnst á nemendaráð.  

Lýsandi kafli er um samstarfaðila skólans, s.s. skólaskrifstofu Akureyrarbæjar, 
Fjölskyldudeild, Háskólann á Akureyri, Tónlistarskóla Akureyrar, Amtsbókasafn, Listasafn 
Akureyrar, lögreglu og slökkvilið.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.12 Skólareglur 
Í skólanámskrá segir að skólareglur séu settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í 
grunnskólum. Reglurnar eru sagðar í sífelldri þróun í þeim tilgangi að koma sem best til móts 
við þarfir nemenda. Kennarar skólans semja reglurnar, þær eru kynntar starfsmönnum til 
umsagnar og foreldrar og nemendur fá kynningu á þeim á haustfundum árganga. Gerð er grein 
fyrir skólareglum í allmörgum liðum og viðbrögðum við brotum á þeim er lýst. Ástundar- eða 
skólasóknareinkunn nemenda 7.-10. bekk er lýst. Gerð er grein fyrir vægi brota í punktum og 
hvernig einkunn lækkar eftir því sem punktum fjölgar. Fram kemur að skólayfirvöld umbuni 
nemendum með góða skólasóknareinkunn en ekki kemur fram með hvaða hætti er umbunað.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.13 Samstarf heimila og skóla 
Ekki er að merkja á stefnu um samstarf heimilis og skóla að unnið hafi verið að 
þróunarverkefni í tengslum við samskipti og umgengnishætti innan skólasamfélagsins. Ekki er 
gerð grein fyrir nýbreytni í samskiptum eða samstarfi og ekki eru gefnar upplýsingar um leiðir 
sem foreldrar geta farið eftir þegar upp koma erfiðleikar. Þá hefur skólinn ekki sýnileg áform 
um fræðslu til foreldra.  

Stefna skólans varðandi samstarf heimila og skóla er ekki skýrt orðuð. Vísað er til þess að 
grunnskólalög kveði á um samstarf skóla og foreldra til að búa nemendur undir líf og starf í 
lýðræðisþjóðfélagi. Af skólans hálfu er tilgangur samskiptanna að upplýsingar um nemandann 
komist sem best á milli heimilis og skóla. Í skólanámskrá er lögð áhersla á að 
trúnaðarsamband komist á milli heimilis og skóla og að jákvæð samskipti séu höfð að 
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leiðarljósi. Samskipti eru sögð með ýmsu móti, m.a. eru foreldrafundir, samband milli 
kennara og foreldra gegnum Mentor og viðtöl kennara við foreldra þar sem farið er yfir stöðu 
nemenda. Þá hafa kennarar einnig viðtalstíma. Í skólanámskrá segir að foreldrar komi að 
viðburðum eins og nemendaferðum, bekkjarkvöldum, heimsóknum, bakstri, föndri o.fl., en 
ekki kemur fram með hvaða hætti kraftar þeirra nýtast. Upplýsingar um starf eða stefnu tengt 
samstarfi heimilis og skóla eru ekki aðgengilegar erlendum foreldrum í námskrá eða á 
vefsíðu. 

Samkvæmt lögum starfar foreldraráð við skólann og er hlutverk þess formlegt. Það fjallar um 
og gefur umsögn til skólans og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða 
skólahaldið og fylgist með að þær séu kynntar foreldrum og sé framfylgt. Fram kemur hverjir 
sitja í foreldraráði. Það er kosið á aðalfundi foreldra- og kennarafélags sem einnig er starfandi 
við skólann. Markmið foreldra- og kennarafélags og stjórn eru kynnt í skólanámskrá. 
Meginmarkmið þess er að stuðla að vellíðan nemenda og tryggja gott samband milli skóla og 
foreldra, stuðla að framkvæmdum í þágu skólans, örva félags- og menningarlíf innan skólans 
og halda fundi þar sem fjallað er um ýmis uppeldisfræðileg efni.  

Margs konar gagnlegar upplýsingar koma fram í skólanámskrá, m.a. um veikindaforföll, leyfi 
og reglur er varða hjól, hjólabretti o.fl. Vísað er í heimasíðu skólans þar sem finna má 
námsvísa, ýmsar fréttir og upplýsingar um starf og áætlanir.   

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.14 Samstarf grunnskóla við leikskóla og framhaldsskóla 
Skólinn hefur að markmiði að efla tengsl og samvinnu barna og starfsmanna skólans og 
leikskóla hverfisins. Reynt er að draga úr spennu og kvíða sem fylgir því að skipta um skóla 
og að auðvelda skólaaðlögun með upplýsingagjöf milli skólastiga. Skipulagðar er 
gagnkvæmar heimsóknir leikskóla- og grunnskólabarna, m.a. fara elstu börn leikskólans allt 
að 5 sinnum í heimsókn í Síðuskóla yfir skólaárið. Þá er lögð áhersla á að leikskóla- og 
grunnskólakennarar séu meðvitaðir um starf hvers annars. Ýmsar leiðir eru nefndar til að ná 
markmiðum og rakið er móttöku- eða innritunarferli barna í skólann. Fundað er með 
foreldrum og rætt um væntingar til skólagöngu, skólabyrjunar, náms og kennslu og skólastarfs 
almennt. 

Námsráðgjafar framhaldsskólanna á Akureyri koma í heimsókn og kynna skólana. Einnig er 
farið með nemendur  9. og 10. bekkjar í heimsókn í skólana. Nemendur í Síðuskóla hafa tekið 
áfanga í fjarnámi í VMA.  

Gerð er grein fyrir að samræmd próf eru valfrjáls og að nemendur þurfi að skila tímanlega inn 
umsókn þar sem fram kemur hvað próf þeir ætli sér að þreyta. Ekki er gerð grein fyrir 
möguleikum nemenda á að ljúka grunnskóla fyrr en í 10. bekk og ekki er gerð grein fyrir  
þeim áhrifum sem ákvarðanataka um að þreyta próf eða ekki hefur á inntökumöguleika í 
framhaldsskóla.    

Þessi liður námskrárinnar raðast á fjórða til fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.15 Félagsstarf 
Í skólanámskrá Síðuskóla er ekki lögð áhersla á þátttöku og ábyrgð nemenda í félagslífi. Ekki 
er gerð grein fyrir nemendaráði/félagi (lögum, hlutverki og skipan). Skipulagi og umfangi 
félagsstarfs er takmarkað lýst og upplýsingar um sérstaka viðburði í félagsstarfi eru litlar. Stór 
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hluti nemenda tekur þó þátt í árshátíð skólans og nefndur er furðufatadagur sem allir taka þátt 
í. Foreldrafélag Síðuskóla sér um vorhátíð og Íþrótta- og tómstundaráð Akureyrar býður upp á 
námskeið utan skólatíma. Foreldraráð er starfandi í skólanum skv. lögum en einnig virðast 
foreldraráð starfa í hverjum bekk og sjá um ýmsar uppákomur í hverjum bekk fyrir sig. 
Félagsmiðstöðin Undirheimar sem starfar á vegum Íþrótta- og tómstundaráðs Akureyrar hefur 
aðsetur í Síðuskóla. Ýmis starfsemi fer þar fram, einkum fyrir elsta stig. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á annað til þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.16 Öryggismál 
Minnst er á umferð og sagt að áríðandi sé að foreldrar yngstu barna finni með þeim öruggustu 
leið í skólann. Minnst er á slysahættu á þröngum bílastæðum og innkeyrslu að skólanum og 
eindregið mælt með að foreldrar aki börnum sínum ekki til og frá skóla nema brýna nauðsyn 
beri til. Ekki eru gefnar upplýsingar um viðbrögð við slysum (skyndihjálparáætlun) og 
náttúruhamförum. Greint er frá að Akureyrarbær tryggi öll börn í grunnskólum bæjarins og 
gildir tryggingin í og úr skóla og á meðan barnið er í skólanum. 

Ekki koma fram ítarlegar upplýsingar um gæslu í frímínútum, á göngum, í búningsklefum, í 
ferðalögum eða öðru skólastarfi. Leiðbeiningar eru til foreldra um viðbrögð við óveðri eða 
ófærð.  

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja til fjórða stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.17 Skóladagvist 
Skólavistunin Kátaloft er fyrir börn í 1.-4. bekk. Í skólanámskrá er gerð grein fyrir 
markmiðum hennar. Þau eru að sameina uppeldi og menntun við hæfi þeirra barna sem njóta 
vistunar, að örva alhliða þroska þeirra, að efla með þeim virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, 
að efla sjálfstæði, ábyrgð, umburðarlyndi og vináttu. Upplýsingar um starf, aðstöðu og 
opnunartíma mættu vera betur lýsandi. Segir að leitast sé við að ná markmiðum með 
fjölbreytilegum verkefnum þar sem áhersla er lögð á frjálsan leik. Einnig er boðið upp á 
aðstoð við heimanám og skapandi verkefni. Ekki eru upplýsingar um hvað þjónustan kostar. 

Þessi liður námskrárinnar raðast á fimmta stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 

2.8.18 Hagnýtar upplýsingar 
Í skólanámskránni er birtur starfsmannalisti. Símanúmer skólans, fax og sími skólavistunar, 
íþróttahúss, félagsmiðstöðvar og sundlaugar í Glerárskóla eru gefin upp svo og netfang skóla 
og vefsíða. Ekki eru birt netföng kennara en þau er að finna á heimasíðu skólans. Opnunartími 
skrifstofu er auglýstur og vísað er í skóladagatal sem er birt á vefsíðu skólans. Mötuneyti er í 
skólanum þar sem nemendur og starfsfólk geta keypt sér hádegisverð. Ekki er greint frá hvers 
kyns skólamáltíðir er um að ræða né hvað það kostar að nýta þjónustuna. Um hollustu segir í 
greinargerð um heilsugæslu (bls. 23) að lögð sé áhersla á gildi þess að börnin komi með hollt 
nesti í skólann. Gefnar eru lýsandi upplýsingar um heilsugæslu í skólanum. Upplýsingar eru 
um skóladagatal og þar með gróft starfsskipulag, skóladaga, frídaga, prófadaga, 
skipulagsdaga, foreldradaga o.s.frv. og í skólanámskrá eru greinargóðar skýringar við 
skóladagatal. 
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Nemendum 1.-4. bekkjar er ekið í sund (Glerárskóla) en að öðru leyti eru ekki upplýsingar um 
skólaakstur eða ferðalög en í kaflanum um skólareglur er áréttað að skólareglur gildi í 
ferðalögum á vegum skólans. Engar teikningar af skólahúsnæði eða skólalóð (leiksvæði) eru í 
skólanámskránni. Þá er ekki að finna neinar upplýsingar um hvort boðið sé upp á 
heimanámsaðstoð fyrir eldri nemendur 

Þessi liður námskrárinnar raðast á þriðja stig (af fimm) á matskvarðanum. 

 


