
Giljaskóli v/Kiðagil 
 
Árgangar: 1. - 10. bekkur  
Fjöldi nemenda er um 390 og starfsmenn um 70 talsins. 
Skólastjóri: Jón Baldvin Hannesson 
Sími: 462 4820 
www.giljaskoli.is  •  giljaskoli@akureyri.is 
 
Einkunnarorð: Gerum okkar besta 
Lífsgildi: Metnaður - Víðsýni - Ábyrgð - Virðing - Lífsgleði - Kærleikur 
 
Sýn Giljaskóla tekur mið af því hvað kemur einstaklingi best að tileinka sér til að ná árangri í 
lífinu. Skólinn vill, í góðu 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 og njóti sín í þeim störfum sem þeir taka sér fyrir 
hendur í framtíðinni.  
Til að ná góðum árangri leggur Giljaskóli sérstaka áherslu á framangreind lífsgildi. Lífsgildin 
eiga að endurspeglast í vinnubrögðum og viðmóti starfsmanna, viðfangsefnum nemenda, 
vinnubrögðum og hegðun nemenda innan sem utan skólans og samskiptum milli nemenda, 
starfsmanna og foreldra. Einkunnarorðin „Gerum okkar besta“ endurspegla viljann til að læra 
af mistökum og hafa það að markmiði að gera betur en áður. Ekki að gera betur en aðrir, 
heldur betur en við höfum sjálf gert hingað til.  
Samskipti og agamál eru unnin samkvæmt Uppbyggingarstefnunni. Það er uppeldisstefna 
sem miðar að því að kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og sjálfsaga, að taka ábyrgð á 
eigin orðum og gerðum, að læra og vaxa af mistökum í samskiptum. Uppbygging fjallar 
meðal annars um hvernig sá sem brýtur af sér getur bætt sig og stefnt að því að gera betur 
næst. Dregið er úr ásökunum og ótta og horft til framtíðar frekar en fortíðar þegar eitthvað 
fer úrskeiðis.  
 
Kennsluhættir eru í stöðugri þróun. Núvitund hefur verið innleidd í skólastarfið og er notuð í 
öllum árgöngum. Slík þjálfun hjálpar nemendum að ná betri tökum á hugsunum sínum og 
tilfinningum. Með betra jafnvægi batnar árangur í námi, samskiptum og á ýmsum öðrum 
sviðum. Aðferðir við lestrarkennslu hafa annars vegar verið byrjendalæsi og hins vegar lestur 
í gegnum ritun. Hvoru tveggja eru leiðir þar sem unnið er með merkingarbæra texta og 
fléttað saman talmáli og textavinnu til að auka orðaforða og lesskilning og byggja upp ritun.  
 
Sérdeild fyrir fjölfötluð börn í Giljaskóla 
Hlutverk sérdeildar Giljaskóla er að sinna kennslu og þjálfun barna með alvarlega 
greindarfötlun og aðrar viðbótarfatlanir. Kennslan er einstaklingsmiðuð og tekur mið af 
þörfum, þroska, færni, áhuga og aldri nemendanna. Nemendur eiga kost á fjölbreyttum 
námsleiðum, sérvöldum námsgögnum og vel skipulögðum kennsluaðstæðum.  
Megináherslur fela í sér þrenns konar nálgun. 
Þroskamiðað nám: Áhersla er lögð á að efla þroska á sviði skynjunar, hreyfingar, boðskipta, 
hugsunar, félags- og tilfinningalegs þroska. 
Færnimiðað nám: Áhersla er lögð á að auka færni nemenda í að takast á við daglegt líf, s.s. 
sjálfshjálp, einföld störf og tómstundir. 



Reynslumiðað nám: Áhersla lögð á að byggja upp reynsluheim nemenda þannig að þeir geti 
gert sér skýrari mynd af umhverfinu sem þeir lifa í og upplifað það á innihaldsríkan hátt. 

Sérdeildin sinnir einnig ráðgjöf til kennara, foreldra og annarra sem tengjast þessum 
nemendahópi.  
 
Ljósmynd: 

 


