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Síðuskóli er framsækinn skóli. Við viljum að allir fái tækifæri til að afla sér þekkingar, leikni og hæfni eftir 
fjölbreyttum leiðum. Skólastarfi þarf að haga í fyllsta samræmi við getu og þarfir hvers og eins með gleði 
og vellíðan að leiðarljósi. Í Síðuskóla er lögð áhersla á að skapa uppbyggjandi og öruggar aðstæður fyrir 
nemendur og starfsfólk. 
 
Einkunnarorð skólans eru: 
 

Ábyrgð   -  virðing   –   vinátta 
 
Í Síðuskóla er lögð áhersla á líðan nemenda, almenn 

jákvæð samskipti, umburðarlyndi, tillitssemi og að 

nemendur öðlist ákveðna hæfni á öllum námssviðum 

sem byggir á grunnþáttum menntunar.  

Mikið er lagt upp úr góðu samstarfi við foreldra og 

forráðamenn nemenda en það er m.a.grundvöllur þess að barninu líði vel og nái árangri í skólanum.  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir skipta miklu máli til að mæta mismunandi þörfum einstaklinga og viðhalda 

áhuga. Byrjendalæsi er í 1.til  4. bekk og í mörgum árgöngum er unnið með lestraraðferð sem nefnist 

PALS en hún byggist á því að pör lesa hvert fyrir annað eftir ákveðnu kerfi. 

Í mörgum árgöngum eru í gangi ýmis verkefni með áherslu á einstaklingsmiðaða kennsluhætti og einnig 

hafa kennararnir verið að þróa með sér teymisvinnu þar sem nemendum er skipt upp í hópa og/eða á 

svæði. Námsefnið er kennt í þemum þar sem áhersla er lögð á skapandi starf, samvinnu og sjálfstæð 

vinnubrögð. Fyrstu þrír bekkirnir eru saman á gangi (A – gangur) með forstofu fyrir sig og eru aðstæður 

til samvinnu mjög góðar.  Á yngsta og miðstigi sjá kennarar um innkaup námsgagna.  

Síðuskóli hefur á undanförnum árum verið í samstarfi við skóla víðs vegar um Evrópu. Nú er í gangi 

samstarfsverkefni í forritun við skóla í Svíþjóð.  

Í skólanum er starfað eftir hugmyndafræði SMT- skólafærni. Hugmyndin byggir á jákvæðum stuðningi 

við hegðun nemenda. Þar er lögð áhersla á að mæta ólíkum hópum nemenda með samræmdum 

viðbrögðum alls starfsfólks sem stuðlar að jákvæðu andrúmslofti í skólasamfélaginu. 

Síðuskóli mun nú í vor sækja um grænfánann í sjötta skiptið en hann er alþjóðleg viðurkenning fyrir störf 

að umhverfismálum. Á hverju skólaári eru umhverfisdagar auk fleiri þemadaga þar sem umhverfismennt 

og grenndarkennsla er í heiðri höfð. Einn þátturinn í umhverfisstefnu skólans er að minnka matarsóun 

og til að stuðla að því skammta allir nemendur sér sjálfir mat í mötuneytinu.  

Góð aðstaða er til allrar kennslu og vel búið að list-, verkgreina- og íþróttakennslu. Sund er kennt í 

Glerárlaug. Heimilisfræði er kennd frá 1. bekk. Skólalóðin er vel skipulögð og á hverju hausti er sett upp 

ákveðið skipulag fyrir frímínútur. 

Í skólanum er sérdeild fyrir einhverf börn. 
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