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Einkunnarorð: Menntun - gleði - umhyggja – framfarir 

Í Brekkuskóla leggjum við metnað í nám og kennslu og viljum að námið sé fjölbreytt og skapandi og 

að einkunnarorð skólans birtist í öllu starfi hér. Skólinn er ekki bara undirbúningur undir lífið, heldur 

hluti af lífinu sjálfu.   

Í Brekkuskóla hefur sú stefna verið tekin að kenna lestur samkvæmt Byrjendalæsi á yngsta stigi. í 

Byrjendalæsi er unnið með tal, hlustun, lestur og ritun sem allt er fellt í eina heild undir hatti læsis.  

Uppbyggingarstefnan er sú agastjórnunarstefna sem við vinnum eftir. Hún byggir á kenningum um 

eðli mannlegrar hegðunar og rannsóknum á þeim. Við leggjum sem dæmi áherslu á að nemendur séu 

meðvitaðir um grunnþarfir sínar fyrir ; öryggi, áhrif, gleði, frelsi, tilheyra og hvernig þær geta 

endurspeglað hegðun þeirra í lífi og starfi. Stefnan gengur út á að nemandinn læri sjálfsaga og að 

sinna þörfum sínum af ábyrgð og að hann fái tækifæri til að leiðrétta mistök sín án þvingunar og ótta,  

Einnig er unnið í skólanum samkvæmt eineltisáætlun Olweusar sem er forvarnaráætlun gegn einelti. 

Í Brekkuskóla leggjum við mikið upp úr því að flutningur barnanna úr leikskóla til okkar sé sem 

auðveldastur fyrir börnin. Að þau finni til öryggis og ekki síst að foreldrar barnanna séu örugg um 

börnin sín í breyttu námsumhverfi. Þess vegna er lögð áhersla á að börnin og foreldrarnir þekki þetta 

nýja umhverfi og síðasti vetur barnanna í leikskóla nýttur vel til heimsókna. Einnig er boðið upp á 

tveggja daga vorskóla í maí. Kennarar í 1. bekk eru í góðu samstarfi við þann leikskóla sem flestir 

okkar nemendur koma frá  sem er Hólmasól.  

Í upphafi haust- og vorannar eru samtöl milli foreldra, nemenda og umsjónarkennara þar sem 

veturinn er kortlagður og áherslur lagðar.  

Lögð er áhersla á samvinnu og samábyrgð á milli foreldra og skóla og einnig að á milli þeirra ríki 

gagnkvæmt traust. Allar nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans, www.brekkuskoli.is. 

 


