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1. Skipurit 

Stjórnskipun Flóaskóla 2019 - 2020: 

Skólastjóri: Gunnlaug Hartmannsdóttir 

Verkefnastjóri UTÁ: Sigrún Helgadóttir, staðgengill skólastjóra 

Verkefnastjóri innra starf: Hallfríður Ósk Aðalsteinsdóttir 

Verkefnastjóri stoðþjónustu - eldra stig: Sigurbára Rúnarsdóttir 

Teymisstjóri læsis: Jónína Ósk Ingólfsdóttir 

Teymisstjóri Mentor/námskrá: Jóhanna M. Eðvaldsdóttir 

Teymisstjóri Grænfána: Íris Grétarsdóttir 

 

 

 

2. Starfsfólk Flóaskóla 2019 – 2020 

Nafn Starfsheiti 

Anna María H. Guðgeirsdóttir Umsjónarkennari / umsjónarteymi 4. - 6. bekkjar 

Árni Geir Hilmarsson Umsjónarkennari / umsjónarteymi 7. – 10. bekkjar 

C. Petronella M. Vijn Stuðningsfulltrúi / Frístund 

Elín Bjarnveig Sveinsdóttir Stuðningsfulltrúi / umsjónarteymi 4. – 6. bekkjar 

Eyjólfur Eyjólfsson Tónmennt og leiklist 

Guðný María Sigurbjörnsdóttir Náms- og starfsráðgjafi (fæðingarorlof 2019 - 2020) 

Gunnlaug Hartmannsdóttir Skólastjóri 

Hallfríður Ósk Aðalsteinsdóttir Umsjónarkennari / umsjónarteymi 4. – 6. bekkjar 

Iðunn Ýr Ásgeirsdóttir Heimilisfræði / umsjónarteymi 4. – 6. bekkjar 

Inger Nielsen Matreiðslumaður 

Íris Grétarsdóttir Kennari / umsjónarteymi 7. – 10. bekkjar 

Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir Umsjónarkennari/ umsjónarteymi 7. - 10. bekk  

Jónína Ósk Ingólfsdóttir Sérkennari / umsjónarteymi 4. – 6. bekkjar 

Katrín Kemp Stefánsdóttir Kennari / umsjónarteymi 4. – 6. bekkjar 
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Kolbrá Höskuldsdóttir Umsjónarkennari / umsjónarteymi 4. - 6. bekkjar 

Kristín Tómasdóttir Matráður 

Kristrún Jónsdóttir Stuðningsfulltrúi / umsjónarteymi 1. – 3. bekkjar 

María Hödd Lindudóttir Umsjónarkennari / umsjónarteymi 7. - 10. Bekkjar 

Oddný Ása Ingjaldsdóttir Ritari 

Oddný Lára Guðnadóttir Stuðningsfulltrúi / umsjónarteymi 7. – 10. bekkjar 

Olesya Anna Baldvinsson Kennari / List og verkgreinar  

Ósk Unnarsdóttir Þroskaþjálfi / umsjónarteymi 1. – 3. bekkjar 

Ólafur Ingi Ólafsson Húsvörður 

Ragnar Gestsson Kennari / List og verkgreinar / Upplýsingatækni 

Sesselja Óskarsdóttir Sund 3. – 6. bekkur 

Sigríður Oddný Stefánsdóttir 
Umsjónarkennari/ List og verkgreinar / umsjónarteymi 4. – 6. 

bekkjar 

Sigrún Helgadóttir Verkefnastjóri UTÁ / umsjónarteymi 1. – 3. bekkjar 

Sigrún Lilja Smáradóttir  Stuðningsfulltrúi / Frístund 

Sigurbára Rúnarsdóttir Þroskaþjálfi / umsjónarteymi 7. – 10. bekkjar 

Sóley Rut Guðnadóttir Skólaliði / Frístund 

Unnur Bjarkadóttir Umsjónarkennari / umsjónarteymi 1. – 3. bekk 

Valgerður Gestsdóttir Stuðningsfulltrúi / umsjónarteymi 1. – 3. bekkjar 

Þröstur Hrafnsson Íþróttir og sund (afleysing ágúst – desember 2019) 

Örvar Rafn Hlíðdal Íþróttir og sund (fæðingarorlof ágúst – desember 2019) 

Aðrir fagaðilar sem koma að starfi Flóaskóla: 

Anna Stefanía Vignisdóttir Talmeinafræðingur 

Hugrún Vignisdóttir Sálfræðingur 

Herdís Ásmundsdóttir Skólahjúkrunarfræðingur 

Hrafnhildur Karlsdóttir Kennsluráðgjafi 

Sigurjón Árnason Félagsráðgjafi 
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3. Skóladagatal 

 

 

Viðburðadagatal 

Til viðbótar við skóladagatal hefur Flóaksóli útbúið sérstakt viðburðadagatal þar sem tilgreindir eru 

viðburðir, vettvangsferðir og sérstök verkefni sem unnið er að á hverjum tíma. Viðburðadagatal getur 

tekið breytingu yfir skólaárið, uppfært dagatal er að finna á heimasíðu skólans www.floaskoli.is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.floaskoli.is/
http://www.floaskoli.is/
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4. Skólahúsnæði og starfsstöðvar 

Flóaskóli er staðsettur í Villingaholti í Flóahreppi og fer öll almenn bókleg kennsla fram þar. Kennsla í 

íþróttum fer fram í félagsheimilinu Þingborg. Sund er kennt í sundlauginni á Stokkseyri (1. – 6. 

bekkur) og Laugalandi í Holtum (7. – 10. bekkur). Mötuneyti skólans er staðsett í félagsheimilinu 

Þjórsárveri sem stendur við hlið skólans.  

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7.45 til kl. 14.00 alla kennsludaga. Sími skólans er 486-3460 og 

póstfang er floaskoli@floaskoli.is. Heimasíða skólans er www.floaskoli.is.  

Tónlistarskóli Árnesinga hefur aðstöðu í skólanum sem skapar þeim nemendum sem eru í 

tónlistarnámi aðstöðu til að tvinna tónlistarnám saman við skóladaginn. 

Á heimasíðu skólans er að finna Foreldrahandbók sem hefir að geyma hagnýtar upplýsingar fyrir 

foreldra/forráðamenn varðandi skólastarfið. 

5. Starfsáætlun nemenda, tilhögun kennslu og skipulag skólastarfs 

Flóaskóli er heildstæður grunnskóli frá 1. – 10. bekk sem skipt er í tvö stig, yngra stig 1. -6. bekkur og 

eldra stig 7. – 10. bekkur. Skólinn er einsetinn skóli með 103 nemendur, 5 – 14 nemendur í hverjum 

árgangi. Þegar nemendur eru færri en 10 í árgangi er ávalt metið hvort samkennsla með öðrum árgangi 

sé raunhæfur kostur og er þá sérstaklega tekið mið af samsetningu hópsins hvað varðar námslega stöðu 

og aðra þætti sem áhrif hafa á líðan nemenda. Skólaárið 2019 – 2020 er tekin upp teymiskennsla og 

eru skipulögð árgangateymi sem vinna saman. Kennarar í teymum vinna saman að skipulagi kennslu 

þar sem verkefnavinna og kennsla er þvert á árganga. Mismunandi getur verið eftir viðfangsefnum 

hvort skipt er í hópa eftir árgöngum eða þvert á árgnaga. Árgangateymi er þrjú, tvö á yngra stigi (1. – 

3. bekkur og 4. – 6. bekkur) og eitt á eldra stigi (7. – 10. bekkur). Árgangateymi eru skipuð kennurum, 

sérkennara(um)/þroskaþjálfa(um) og stuðningsfulltrúum. Með þessu fyrirkomulagi er verið að skapa 

sveigjanleika til að sinna margvíslegum þörfum hvers og eins nemanda og efla einstaklingsmiðað nám. 

Auk þess færist öll stoðþjónusta meira og markvissar inn í dagleg verkefni nemenda yfir skóladaginn. 

Mismunandi er eftir fjölda nemenda í hverju teymi hve margir kennarar eru í hverri kennlsustund. 

Kennslustundir í list og verkgreinum hjá 1. – 6. bekk eru 6 kennslustundir á viku en auk þess fá 

nemendur kennslu í dansi og taka þátt í uppsetningu á sýningum á sviði s.s. árshátíð og jólahelgileik. 

Nemendur í 7. – 10. bekk eru tvær kennlsustundir á viku í list og verkgreinum (myndmennt, textíl, 

heimilisfræði, hönnun og smíði) og er þeim raðað í námshópa þvert á árganga. Skólaárinu er skipt upp 

í 4 jafnar lotur, og taka nemendur eina lotu í hverri grein. Auk þess eru þessir nemendur í vali fjórar 

kennslustundir á viku þar sem þeim gefst kostur á að velja viðfangsefni eftir áhugasviði. Skólaárinu er 

þá skipt upp í 6 lotur, hver lota er um 6 vikur og velja nemendur sér lotur í upphafi skólaárs. Framboð 

á vali tekur mið af áhuga nemenda og þekkingu / kunnáttu starfsmanna Flóaskóla hverju sinni.  

Íþróttir eru kenndar í tveim samliggjandi kennslustundum einu sinni í viku. Sund er einnig  kennt í 

tveim samliggjandi kennslustundum og fara nemendur í tvær 8 - 9 vikna lotur yfir veturinn, fyrir og 

eftir áramót.  

Allir nemendur skólans koma með skólabíl kl. 8.00 og fara heim kl. 14.00 en skipulag stundaskrár er 

mismunandi eftir árgöngum. Frímínútur eru tvisvar yfir skóladaginn, nemendur á yngra stigi fara í 

útiveru en nemendum á eldra stigi er heimilt að vera inni. Nemendur fá morgunhressingu um kl. 10 

þar sem þeim er boðið upp á ávexti alla daga og hafragraut tvisvar í viku. 

Skóladagurinn hjá nemendum í 1. - 6. bekk 

mailto:floaskoli@floaskoli.is
mailto:floaskoli@floaskoli.is
http://www.floaskoli.is/
http://www.floaskoli.is/
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Skóladagurinn hefst kl. 8.10. Frímínútur eru tvisvar sinnum og eru tuttugu mínútur í senn. Fyrri 

frímínútur eru kl. 9.50 og seinni kl. 11.50 í framhaldi af hádegismat sem hefst kl. 11.30. Áður en farið 

er í fyrri frímínútur er nemendum boðið upp á ávexti. Kennslu lýkur mánudaga til fimmtudaga kl. 

13.50 og föstudögum kl. 11.30. Nemendur í 1. – 4. bekk eru með 32 kennslustundir í stundaskrá en 

nemendur í 5. – 6. bekk eru með 35 kennslustundir. Yfir skóladaginn bætist við útvera eða frjáls leikur 

og samveru á bókasafni/frístundaheimili undir leiðsögn stuðningsfulltrúa til að fylla upp í tímann þar 

til skólabílar keyra nemendur heim. Á föstudögum kl. 12.30 – 13.30 stendur nemendum í 2. og 3. bekk 

til boða að sækja frjálsíþróttaæfingar í samvinnu við Þjótanda, æfingarnar eru í Þingborg og er 

nemendum keyrt á milli staða.  

Skóladagurinn hjá nemendum í 7. – 10. bekk  

Skóladagurinn hefst kl. 8.10 og lýkur kennslu kl. 14.00. Frímínútur eru kl. 9.50 – 10.10. Hádegishlé og 

seinnu frímínútur eru kl. 12.10 – 12.40. Nemendur í 7. – 10. bekk eu með 37 kennslustundir í 

stundaskrá. Nemendur í  9. og 10. bekk hafa möguleika á að taka sem nemur einni kennslustund á viku 

starfskynningu eða fá metið íþróttaæfingar, tónlistarnám eða aðrar reglubundnar tómstundir sem þeir 

sinna utan skóla. 12 kennslustundir svo kallaður kjarni sem samanstendur af íslensku, samfélagsfræði, 

stærðfræði og náttúrugreinum, þrjár kennslustundir í hverri grein. Í kjarna vinna nemendur sjálfstætt 

samkvæmt vikuáætlun sem þeir vinna í samráði við kennara. Þessu til viðbótar er ein kennslustund á 

viku svokallað námsval þar sem nemendur geta valið þá námsgrein sem þeir vilja vinna í til að dýpka 

skilning sinn eða vinna samkvæmt áætlun í viðkomandi grein. Það gefur nemendum jafnframt 

möguleika á að efla námstækni og skipulögð vinnubrögð auk þess sem ábyrgð þeirra á eigin námi 

eykst. Þetta gefur aukinn sveigjanleika í skólastarfið og auðveldar þverfaglega vinnu og þemuvinnu 

auk þess sem þetta eflir enn frekar teymisvinnu innan skólans. Nemendur hafa eina kennslustund á 

viku með umsjónarkennara sínum þar sem unnið er með lífsleikni, samskipti og önnur hugðarefni sem 

nemendur vilja ræða og fræðast um. Þessir tímar nefnast H-H-H sem stendur fyrir gildi skólans Hugur-

Hjarta-Hönd og er m.a. lögð áhersla á að samþætta þær áherslur við nám nemenda og byggja upp 

jákvæðan skólabrag.  

Foreldrasamtöl 

Á skóladagatali Flóaskóla eru tveir dagar ætlaðir til foreldrasamtala þar sem nemendur mæta með 

foreldrum/forráðamönnum sínum til fundar við umsjónarkennara. Fyrra viðtalið verður 25. október og 

er megináherlsa lögð á að ræða líðan og stöðu nemandans í upphafi skólaárs. Seinna viðtalið verður 4. 

febrúar en þar verður farið yfir námslega stöðu, líðan og annað sem viðkemur nemandanum. Auk þess 

geta nemendur og foreldrar/forráðamenn alltaf fylgst með námsmarkmiðum, verkefnum, heimanámi 

og námslegri stöðu nemanda á Mentor þar sem skráðar er allar upplýsingar sem tengjast námi hans. 

Náms- og starfsráðgjöf 

Við grunnskólana í uppsveitum Árnessýslu og Flóahreppi starfar náms- og starfsráðgjafi í fullu starfi 

sem deilist hlutfallslega niður á skólana eftir nemendafjölda. Starfshlutfall hans er 25% í Flóaskóla og 

er hann með fasta viðveru einn dag í viku þar sem hann sinnir málefnum nemenda. Flóaskóli er 

skilgreind starfsstöð náms- og starfsráðgjafa og er hann því að jafnaði st Auk þess er hann að jafnaði 

staðsettur í Flóaskóla á föstudögum þar sem starfsstöð hans er skilgreind þar. Skólaárið 2019 – 2020 er 

náms- og starfsráðgjafi í fæðingarorlofi um munu skólastjóri og verkefnastjóri UTÁ sinna hlutverki 

náms- og starfsráðgjafa eins og kostur er. 

Náms- og starfráðgjafi aðstoðar nemendur við að efla þekkingu þeirra á sjálfum sér, viðhorfum sínum, 

áhuga og hæfileikum þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi. Auk þess að aðstoða nemendur 

við ígrundað val á námi og/eða starfi að loknu grunnskólanámi. Helstu viðfangsefni náms- og 

starfsráðgjafa eru: 
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• Náms- og starfsfræðsla. 

• Skipulag starfskynninga og skólaheimsókna. 

• Aðstoð við náms- og starfsval. 

• Veita ráðgjöf um námstækni og skipulögð vinnubrögð. 

• Persónuleg ráðgjöf og stuðningur. 

• Standa vörð um velferð og hagsmuni allra nemenda. 

Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðar- og talsmaður nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um 

einkamál þeirra en er undanþeginn þagnarskyldu þegar líf, heilsa og öryggi nemenda er í húfi. Einnig 

ef nemandi greinir frá lögbroti. Náms- og starfsráðgjafi er í fæðingarorlofi skólaáríð 2019 – 2020 og 

hefur ekki tekist að fá afleysingu í þau störf. 

6. Innra mat 

Innra mat Flóaskóla er fólgið í könnunum sem lagðar eru fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn. 

Könnun er lögð fyrir nemendur ár hvert í október mánuði. Könnun er lögð fyrir foreldra/forráðamenn 

og starfsmenn annað hvert ár í febrúar. Mælitækið sem nýtt er við matið er Skólapúlsinn. Um er að 

ræða rafræna könnun sem unnin er af Skólapúlsinum. Nemendur svara könnuninni á skólatíma en 

starfsmenn og foreldrar/forráðamenn fá hana senda rafrænt. Niðurstöður kannana eru nýttar til að rýna 

skólastarfið og setja markmið og áætlanir um hvar og hvernig megi efla og bæta skóalstarf í Flóaskóla. 

Auk þessa er skólastarfið reglulega rætt og metið á kennarafundum, fagfundum og sérstökum 

rýnifundum skólastjóra og fulltrúa starfsmanna þar sem áherlsa er lögð á að leita uppi veikleika og þá 

um leið sóknarfæri til að vinna að lausnum til að efla skólastarfið. Í starfsmannasamtölum er lagt mat á 

viðfangsefni starfsmanna, einstök verkefni sem þeir eru þátttakendur í eða falin ábyrgð á og þörf fyrir 

fræðslu og/eða þjálfun. Stjórnendur í samráði við starfsmenn leggja mat á skólastarfið út frá stefnu og 

áherslum í skólastarfinu og vinna umbótaáætlun út frá þeim þáttum.  

7. Skólaráð og foreldrafélag 

Skólaráð Flóaskóla 2019 – 2020 

Gunnlaug Hartmannsdóttir, skólastjóri 

Fulltrúar kennara og starfsmanna: 

Jóhanna M. Eðvaldsdóttir, kennari 

Iðunn Ýr Ásgeirsdóttir, kennari 

Ósk Unnarsdóttir, fulltrúi starfsmanna 

Fulltrúar foreldra: 

Jóhannes Símonarson og Margrét Drífa Guðmundsdóttir. 

Fulltrúi grendarsamfélags: Gunnar Björnsson, Hlíðarbrún. 

Fulltrúar nemenda: 

Hallgerður Höskuldsdóttir, Guðmunda Bríet Steindórsdóttir og Freyja Kristín Guðjónsdóttir 

Áheyrnarfulltrúar nemenda: 

Daði Kolviður Einarsson og Aldís Tanja Sigmarsdóttir. 

 

Foreldrafélag 2019 – 2020 

Stjórn foreldrafélags Flóaksóla er skipuð sem hér segir: 

Formaður  Inga Dröfn Sváfnisdóttir 

Ritari  Ósk Unnarsdóttir 

Gjaldkeri Sólveig Þórðardóttir 
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8. Skólareglur 

 

Skólareglur Flóaskóla    
    Hugur – Hjarta - Hönd 

Samskipti

 

Nemendur koma vel fram við alla í skólasamfélaginu með því að: 

- Sýna virðingu og umburðarlyndi 

- Bera ábyrgð á hegðun sinni og framkomu 

- Hlusta þegar aðrir tala 

- Biðja um leyfi til að fara úr kennslustund 

- Biðja um aðstoð við sjálfstjórn 

Umgengni 
 

Nemendur ganga vel um skólann með því að:  

- Ganga vel um húsnæði og eigur skólans 

- Fara vel með námsgögn 

- Setja hluti á sinn stað 

- Ganga innan veggja skólans 

- Ganga vel um lóð skólans 

- Ganga vel um matsalinn í Þjórsárveri 

- Bera ábyrgð á persónulegum eigum sínum 

Stundvísi 
 

Nemendur tileinka sér stundvísi með því að: 

- Mæta í kennslustundir á réttum tíma 

- Mæta í skólabíl á réttum tíma 

Ástundun náms 
 

Nemendur sýna góða ástundun með því að: 

- Leggja sig fram við að bera ábyrgð á eigin námi 

- Vera vinnusamir í kennslustundum 

- Veita vinnufrið í kennslustundum  

- Vinna að margvíslegum verkefnum við fjölbreyttar kennsluaðferðir og umhverfi 

Heilbrigðar lífsvenjur 
 

Nemendur tileinka sér hollustu og heilbrigðar lífsvenjur.  

- Gosdrykkir og sælgæti er einungis í boði þegar starfsmenn gefa leyfi. 

- Orkudrykkir, tóbak, reykingar, áfengi og önnur vímuefni eru með öllu óheimil á skólatíma. 

- Nemendur í 1.-6. bekk fara út í frímínútur nema ef starfsmenn gefa leyfi. 
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- Nemendur eiga kost á að vera inni í 1 dag eftir veikindi hafi þeir skriflegt leyfi frá 

foreldrum. 

- Notkun snjalltækja í kennslustundum er einungis leyfð að gefnu samþykki kennara, 

snjalltækin eru aðeins notuð í námslegum tilgangi.  

Viðbrögð ef skólareglum er ekki fylgt 

1. Fylgi nemandi ekki skólareglum þarf hann að eiga samtal við starfsmann skólans og koma 

með hugmynd að lausn um hvernig hann geti bætt sig.  

2. Neiti nemandi samvinnu hefur umsjónarkennari samband við foreldra og leitar frekari 

lausna. 

3. Komi ítrekað til þess að nemandi fylgi ekki skólareglum er málinu vísað til lausnateymis 

skólans sem fjallar um málið og finnur því réttan farveg. 

Umsjónarkennari upplýsir foreldra ef nemandi fylgir ekki skólareglum eins fljótt og auðið er. 

Skólareglur Flóaskóla voru endurskoðaðar af samskiptateymi á vorönn 2018 og taka þær gildi frá 

og með haustönn 2018. Skólareglurnar eru byggðar á gildandi grunnskólalögum (2008), 

aðalnámskrá grunnskóla (2011) og reglugerð um ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins í grunnskólum 

(2011). 

 

9. Stoðþjónusta 

Skólaheilsugæsla 

Skólahjúkrunarfræðingur Flóaskóla er Herdís Ásmundsdóttir, hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands. Hjúkrunarfræðingur hefur fasta viðveru í Flóaskóla fyrir hádegi á miðvikudögum auk þess 

sem hún er fyrir hádegi einn fimmtudag í mánuði. Þá daga eru jafnframt fundir nemendaverndarráðs 

sem hjúkrunarfræðingur á sæti í. Upplýsingar um verkefni skólahjúkrunarfræðings í hverjum árgangi 

fyrir sig má finna á vefsíðunni: https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-

barna/heilsuvernd-skolabarna/ 

Sérfræðiþjónusta 

Sálfræðingur á vegum Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings sinnir málefnum nemenda við 

Flóaskóla. Foreldrum/forráðamönnum er bent á að hafa samband við umjsónarkennara eða 

skólastjórnendur óski þeir eftir viðtali við skólasálfræðing. Óskir um þjónustu sálfræðings koma fyrst 

og fremst frá kennurum, sérkennurum eða foreldrum/forráðamönnum, en nemendur geta einnig sjálfir 

óskað eftir viðtali. Þá hefur skólinn einnig aðgang að tveimur kennlsuráðgjöfum sem hægt er að leita 

til ef aðlaga þarf kennslu eða gera breytingar til að koma betur til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. 

Kennarar, stjórnendur eða foreldrar/forráðamenn geta óskað eftir aðkomu kennsluráðgjafa að 

málefnum einstakra nemenda eða bekkjardeilda. Fylla þarf út umsókn/tilvísanablað/gátlista ef óskað er 

eftir sérfræðiþjónstu frá skólaþjónustunni.  

Lausnateymi 

Við Flóaskóla starfar öflugur hópur sérfæðinga með breiða faglega þekkingu á sérþörfum og úrræðum 

fyrir nemendur með erfiðleika sem áhrif hefur á líðan og framgang í námi. Hlutverk lausnateymis er að 

fjalla um málefni nemenda sem koma inn á borð teymisins, greina þau og finna viðeigandi úrræði 

innan skólans. Ef ekki er hægt að finna úrræði innan skólans er málefni lagt fyrir nemendaverndarráð 

og unnið að lausn með aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga. Verklag teymisins er á þann veg að 

starfsmenn skóla senda inn beiðni á netfangið lausnateymi@floaskoli.is og er málefnið tekið fyrir á 

https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-barna/heilsuvernd-skolabarna/
https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-barna/heilsuvernd-skolabarna/
https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-barna/heilsuvernd-skolabarna/
https://www.heilsuvera.is/efnisflokkar/throskaferlid/heilsuvernd-barna/heilsuvernd-skolabarna/
mailto:lausnateymi@floaskoli.is
mailto:lausnateymi@floaskoli.is
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næsta fundi teymisins, upplýsinga er aflað eftir þörfum og haft samráð við kennara og aðra starfsmenn 

eftir því sem við á. Umsjónarkennari er alltaf upplýstur um afgreiðslu mála og kallaður til á fundi 

teymisins eftir þörfum. Lausnateymi fundar tvisvar í mánuði. Lausnateymi er skipað verkefnastjórum 

UTÁ, innra starfs og stoðþjónustu auk sérkennara, þroskaþjálfa. Með þessu verklagi er markvissar 

unnið að lausn mála innan skólans auk þess sem mál sem berast nemendaverndarráði eru betur 

undirbúin og búið er að greina þörf fyrir aukna þjónustsu utanaðkomandi aðila.  

Stoðþjónusta  

Starfsemi stoðþjónustunnar er skipt upp í tvö meginsvið:  

Snemmtæk íhlutun, sérkennsla og stuðningur (1.-6. bekkur)  

Áhersla er á að bregðast fljótt við mál- og lestrarerfiðleikum þar sem vitað er að: 

a) skjótur árangur í lestri getur gefið börnum forskot í námi og stuðlað að velgengni í öðrum 

námsgreinum 

b) sjálfstraust og mat á eigin getu bíður auðveldlega hnekki ef illa gengur og getur haft áhrif á 

líðan og nám barna 

c) börn geta vanist ófullnægjandi lestraraðferðum/venjum sem erfitt er að leiðrétta síðar meir 

d) snemmtæk íhlutun getur dregið úr/komið í veg fyrir lestrarerfiðleika og fjárfreka sérkennslu 

síðar á skólagöngunni. 

Megináhersla snemmtækrar íhlutunar er á eflingu lesturs og málþroska. Góð lesfimi er grundvöllur að 

öllu námi og möguleikum í menntun og starfsvali til framtíðar. Grunnurinn að góðri lestrarfærni, 

lesskilningi og læsi er góður málþroski. Snemmtæk íhlutun í 1.-4. bekk felur þannig í sér eflingu 

hljóðavitundar, hljóðkerfisvitundar, orðaforða, lesfimi og lesskilningi. Þegar nemendur eru komnir upp 

í 5. bekk fer námsefnið að þyngjast. Kröfur aukast um góða lesfimi, víðtækt læsi og góðan lesskilning 

til að geta tileinkað sér og unnið með flóknari og sérhæfðari texta mismunandi faggreina. Á sama tíma 

fara að koma sterkar fram einkenni ýmissa raskana, t.a.m. á sviði málþroska, lesblindu (dyslexíu), 

einhverfu og athyglisbrests/ofvirkni. Jafnframt fer að gæta meir en áður áhrifa slaks orðaforða í 

íslensku hjá nemendum með annað móðurmál en íslensku. Þeir þurfa því mikinn stuðning við 

lesskilning á námstextum og oft þarf að útbúa einfaldað eða aðlagað námsefni handa þeim.  

Auk ofangreinds námslegs stuðnings er lögð áhersla á að efla félags- og samskiptafærni nemenda, 

styrkja sjálfsmynd þeirra og vinna með hegðun og tilfinningalega líðan. 

Námsver og stuningur í bekk (7.-10. bekkur)   

Stuðningur í 7.-10. bekk þarf að taka jafnt til námslegra, félagslegra og tilfinningalegra þátta, auk 

þess að efla námstækni nemenda og þjálfa með þeim seiglu og ábyrgð á eigin námi. Fyrirkomulag 

stuðningsins er fjórþætt: 

1) Námsver:  

Stuðning í námsveri fá fyrst og fremst nemendur með einstaklingsnámskrár 

(einstaklingsbundin markmið og aðlagað námsefni og -aðferðir), en jafnframt nemendur sem 

af ýmsum orsökum truflast af ytri áreitum og eiga betra með að læra í litlum hópi eða jafnvel 

einir í herbergi eða bás. Flestir nemendur eru í námsveri aðeins hluta af skólatíma sínum.  

Verkefnisstjóri stoðþjónustu sér um gerð einstaklingsnámskráa og aðlögun námsefnis í 

samvinnu við umsjónarkennara.  

2) Stuðningur í bekk: 

Margir nemendur þurfa á námslegum stuðningi að halda þó ekki sé um að ræða stuðning í 

námsveri. Nemendum með einstaklingsnámskrá/áætlun í ákveðnum námsgreinum, og þá 

oftast nær aðlagað námsefni líka, nægir oft og tíðum þessi stuðningur í bekk. Þroskaþjálfar og 

stuðningsfulltrúar sinna stuðningi í bekk.. 
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3) Einstaklingssamtöl:  

Nemendur með röskun eða vanda á sviði félags- og tilfinningaþroska geta fengið 

einstaklingssamtöl og stuðning hjá náms- og starfsráðgjafa, verkefnastjóra UTÁ og 

þroskaþjálfa. Þar getur verið um að ræða sjálfsstyrkingu, félagsfærniþjálfun, tilfinngastjórnun, 

samskipti og annað sem áhrif hefur á líðan og ástundun í námi. 

4) Aðlögun námsefnis:  

Allir nemendur skólans eiga rétt á námi við hæfi, eins og kveður á um í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011. Í því felst að bæði námsefni og –aðferðir skulu henta hverjum nemanda. 

Bæði er að nemendur eru missterkir í mismunandi námsgreinum og eins hafa ýmiskonar 

raskanir áhrif á námslega stöðu nemenda. Annar hópur til viðbótar er nemendur með annað 

móðurmál en íslensku. Til að mæta þörfum þessa hóps þarf oft að aðlaga/einfalda (finna eða 

gera útdrátt úr) námsefni. Þetta á ekki síst við þar sem mikið reynir á orðaforða og lesskilning 

nemenda.  

 

10. Tómstundastarf og félagslíf 

Nemendaráð 

Nemendaráð starfar við Flóaskóla undir stjórn Árna Geirs Hilmarssonar Hlutverk ráðsins er að vera 

rödd nemenda varðandi aðbúnað og hagi þeirra í skólanum. Með þessu er nemendalýðræði í heiðri haft 

í starfi skólans. Nemendaráð er einn af valmöguleikum nemenda og fundar ráðið einu sinni í viku á 

valtíma. Miðað er við að í ráðinu sitji fulltrúar hvers árgangs og af báðum kynjum ef kostur er. Ráðið 

skipuleggur m.a. ýmsa viðburði og uppákomur tengt skólastarfinu og vinnur með skólastjórnendum að 

bættum aðbúnaði nemenda.  

Nemendaráð skólaárið 2019 – 2020: 

Hallgerður Höskuldsdóttir 10. bekk 

Freyja Kristín Guðjónsdóttir 10. bekk 

Guðmunda Bríet Steindórsdóttir 10. bekk 

Aldís Tanja Sigmarsdóttir 9. bekk 

Daði Kolviður Einarsson 9. bekk 

Hanna Dóra Höskuldsdóttir 8. bekk, Ólöf Vala 

Heimissdóttir, 8. bekk  

Þórunn Ólafsdóttir, 7. bekk 

Félagsmiðstöð 

Félagsmiðstöð er starfsrækt við Flóaskóla og hefur Örvar Rafn Hlíðdal íþróttakennari umsjón með því 

starfi. Félagsmiðstöð er opin tvö kvöld í mánuði. Auk þess sækja nemendur aðra viðburði sem 

skipulagðir eru í samstarfi félagsmiðstöðva á Suðurlandi eða á landsvísu.  

11. Önnur verkefni 

Samstarf leikskóla og grunnskóla 

Mikilvægt er að samstarf sé á milli leik- og grunnskóla til að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun 

nemenda. Lög um leik- og grunnskóla og aðalnámskrár leggja áherslu á mikilvægi þessarar samfellu í 

uppeldi og menntun. Í aðalnámskrá leikskóla og aðalnámskrá grunnskóla sem komu út árið 2011 er 

lögð áhersla á að nám og uppeldi í grunnskóla byggi á fyrri reynslu og námi barna og skapi þannig hjá 

þeim öryggi og ný námstækifæri. Sú þekking og þau viðfangsefni sem börn þekkja úr í leikskólanum 

verði grunnur sem grunnskólanámið byggist á, samhliða því að fá að takast á við ögrandi verkefni og 

öðlast nýja reynslu.  

Í aðalnámskrá leikskóla segir ennfremur: Ef flutningur barna úr leikskóla í grunnskóla á að vera 

farsæll þarf að undirbúa hann vel fyrir og eftir lok leikskólanáms. Leikskólabörn eiga að fá tækifæri til 

að kynnast umhverfi og starfi grunnskóla meðan þau eru enn í leikskóla og viðhalda góðum tengslum 

við leikskólann eftir að grunnskólanám hefst. Einnig segir í aðalnámskrám beggja skólastiganna : 
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Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra, kennara og annars starfsfólks 

beggja skólastiga, þar sem barnið, velferð þess, þroski og menntun eru í brennidepli. Kennarar á 

báðum skólastigum eiga að kynna sér nám og starfsaðferðir hver annars, leita leiða til að móta 

samstarf og skapa samfellu í námi barna í því augnamiði að auka sjálfstraust barna og styðja við nám 

þeirra.  

Leikskólinn Krakkaborg og Flóaskóli eru í samstarfi varðandi aðlögun leikskólabarna að 

grunnskólanum.  Formlegt samstarf hófst árið 2004 og hefur síðan verið í stöðugri þróun. Samstarfið 

byggist í gagnkvæmum heimsóknum, vorskólaviku, samráðs- og skipulagsfundum og foreldrafræðslu. 

Markmið 
• Að efla tengsl og samvinnu milli Flóaskóla og Krakkaborgar 

• Að skapa samfellu í námi nemenda þessara skóla og efla þekkingu kennara á hæfni og getu 

nemenda við lok leikskólans 

• Að stuðla að vellíðan og öryggi nemenda við flutning milli skólastiga 

• Að byggja upp gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara á hvoru skólastigi 

• Að auka samstarf um fagleg málefni. 

• Að kennarar Flóaskóla kynnist elstu nemendum Krakkaborgar getu þeirra og hæfni. 

Heimsóknir 

Frá september og fram í apríl hittast elstu nemendur Krakkaborgar og nemendur í 1. bekk Flóaskóla 

reglulega. Þrjár heimsóknir eru fyrir áramót og 6 – 7 heimsóknir eftir áramót. Þessar heimsóknir eru 

skiplagðar með það í huga að efla tengsl nemenda, kynna skólana, starfsemina og umhverfið og vinna 

að sameiginlegum verkefnum. Heimsóknirnar fara að jafnaði fram fyrir hádegi, bæði í leik- og 

grunnskólanum en geta einnig verið í formi sameiginlegra vettvangsferða t.d. á bókasafnið eða 

skógarferðir. Skólarnir skulu einnig leitast við að bjóða nemendum hvors annars á uppákomur og 

sýningar, t.d. árshátíðir, leiksýningar o.s.frv. Kennarar beggja skóla vinna saman að vali á 

viðfagnsefnum og skipulagi heimsókna. 

Vorskóli 

Um miðjan maí fara elstu nemendur Krakkaborgar í svokallaða vorskólaviku í Flóaskóla. Þá fara þeir 

nemendur fimm daga í röð í Flóaskóla og taka þar þátt í fjölbreyttu starfi skólans. Þrjá fyrstu dagana 

koma nemendurnir úr leikskólanum og fara heim um hádegi. Tvo síðustu dagana er boðið upp á að 

nemendur séu sóttir að heiman með skólabíl og keyrt heim með skólabíl að skóladegi loknum. Í 

vorskólanum skal leitast við að kynna fyrir nemendum sem flestar námsgreinar bæði bók- og 

verklegar. Tímarnir eru ýmist skipulagðir af umsjónarkennurum og faggreinakennurum Flóaskóla eða 

leikskólakennurum Krakkaborgar.  

Samráðsfundir 

Í upphafi skólaárs funda skólastjórnendur ásamt þeim starfmönnun skólanna sem koma að samstarfinu 

og skipuleggja starf vetrarins. Dagsetningar á öllum heimsóknum eru ákveðnar, staðsetning, hver ber 

ábyrgð á skipulagi heimsókna o.s.frv.   

Í apríl funda skólastjórnendur og kennarar frá báðum skólunum og fara yfir skipulag 

vorskólavikunnar.  

Í lok skólaárs er lagt mat á samstarf Krakkaborgar og Flóaskóla gerð drög að áætlun fyrir næsta 

skólaár. 

Skilafundir 

Í byrjun maí er skilafundur vegna nemenda sem hefja grunnskólagöngu að hausti. Fundinn sitja 

skólastjórnendur; umsjónarmenn stoðþjónustu beggja skóla ásamt þeim kennurum sem þurfa þykir. Á 

fundinum er öllum gögnum um viðkomandi nemendur, sem eiga að fylgja þeim milli skólastiga, skilað 

til grunnskólans.   
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Skólar á grænni grein  

Flóaskóli er skóli á grænni grein, en það kallast skólar sem sótt hafa um Grænfána, alþjóðlega 

umhverfisvottun fyrir menntastofnanir.  

Innleiðing á verkefninu „Skólar á grænni grein“ fylgir ákveðnu ferli og er fyrsta skrefið að stofna 

umhverfisnefnd skipaða fulltrúum nemenda úr öllum árgöngum, starfsfólks og foreldra. Næsta skref er 

að meta stöðu Flóaskóla út frá eftirfarandi þáttum: neysla og úrgangur, landslag og átthagar, lýðheilsa, 

hnattrænt jafnrétti, vatn og orka, loftslagsbreytingar og samgöngur, náttúruvernd og lífbreytileiki. Í 

framhaldi er valið viðfangsefni sem unnið verður að næstu tvö árin, markmið sett og unnin 

aðgerðaáætlun. Umhverfisnefnd hefur ákveðið að vinna að úrbótum í  flokkunum vatn og orka og 

neysla og úrgangur. Þessi tveir flokkar verða því viðfangsefni verkefnisins eða m.ö.o. þemu 

grænfánastarfsins í Flóaskóla 2018 - 2020. Verkefnisstjóri er Íris Grétarsdóttir kennari. 

12. Sí- og endurmenntunaráætlun 

Skólum er skilt að gera símenntunaráætlun sem gerir ráð fyrir þátttöku starfsmanna. Mikilvægt er að 

allir fái tækifæri til að eflast í starfi og styrkja faglega þekkingu sína og hæfni.  

Símenntun fer fram á starfsdögum, reglulegum fundum starfsmanna auk sem starfsmenn sækja 

námskeið og/eða nám á starfstíma skóla  til að efla sig og þróast í starfi. Þriðjudagar og fimmtudagar 

eru sameiginlegir fundartímar á starfstíma skóla. Þeir fundir eru nýttir til fagfunda um málefni sem 

tengjast skólastarfinu og þeim þróunar- og umbótaverkefnum sem unnið er að á hverjum tíma.  

Starfsþróun starfsmanna má skipta í tvo megin hluta: Annars vegar til að byggja upp þekkingu og 

hæfni sem talin er nauðsynleg fyrir skólann og hins vegar þætti sem starsmenn telja æskilega eða 

nauðsynlega fyrir sig til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. 

Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, áhersluatriðum 

og/eða þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skóla.  

Stjórnendur meta þarfir og skilgreina áherslur skólans út frá stefnu og sjálfsmati skólans. Á hverju 

skólaári eru starfsmannasamtöl þar sem m.a. er rætt hvernig starfsmenn þróa sig í starfi og viðhalda 

þekkingu sinni. Óskir starfsmanna eru hafðar til hliðsjónar við gerð starfsþróunaráætlunar. Mikilvægt 

er að starfsmenn hafi fjölbreytt tækifæri til sí- og endurmenntunar til að tryggja að allir fái þjálfun og 

fræðslu við hæfi hvers og eins. Margar leiðir eru í boði og hér fyrir neðan má sjá dæmi um leiðir. 

- Námskeið, fræðslufundir & ráðstefnur. 

- Virk þátttaka í starfi faghópa tengdum 

skólastarfi. 

- Umbóta- og/eða þróunarvinna innan 

skóla. 

- Handleiðsla & jafningjaráðgjöf. 

- Fjarnám. 

- Vettvangsheimsóknir og/eða 

kennaraskipti. 

- Les- og umræðuhópar. 

- Sjálfsnám.  

Flóaskóli er aðili að Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings. Á hverju ári býður skólaþjónustan upp á 

námskeið fyirr starfsfólk skólanna á því svæði. Skipulag og innihald þeirra námskeiða og fræðslufunda 

er unnið í samráði við skólastjórnendur. 

Skólaárið 2019 – 2020 er sérstök áhersla lögð á mótun og þróun teymiskennslu og eru fagfundir á 

fimmtudögum sérstaklega helgaðir þeim viðfangsefnum. Auk þess er lögð áhersla á að þróa og efla 

skólastarfið samkvæmt uppeldisstefnunni „Uppeldi til ábyrgðr“, innleiðingu á Grænfána,  Starfsmenn 

sækja einnig ýmsa fræðslu sem á sérstakelga við í þeirra starfi og eflir fagþekkingu á því sviði. 

Nokkrir starfsmenn eru í námi með vinnu m.a. til kennsluréttinda. 

Skólaárið 2019 – 2020 verður áherslan í sí- og endurmenntun starfsmanna Flóaskóla á eftirtalda þætti: 
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• Uppeldisstefnu skólans „Uppeldi til ábyrgðar“. 

• Teymiskennslu þar sem áhersla verður lögð á að móta og þróa vinnubrögð og skipulag 

skólastarfsins. 

• Umhverfis- og útikennslu og innleiðingu Grænfána verkefnsins. 

• Læsi. Innleiðing á læsisstefnu Flóahrepps. 

• Mentor. Áhersla verður lögð á að efla notkun kerfisins til að efla samskipti heimilis og skóla 

auk þess að hvetja nemendur til aukinnar ábyrgðar á eigin námi. 

• Stoðþjónusta. Áfram verður unnið að eflingu stoðþjónustu með áherslu á snemmtæka íhlutun. 

Fagfundir eru á þriðjudögum og fimmtudögum eru sérstaklega helgaðir þessum viðfangsefnum og er 

skipulagið sem hér segir: 

Þriðjudagur Fimmtudagur 

• Uppeldi til ábyrgðar – verkefni, samráð 

og mat á árangri. 

• Mentor – vinnustofur og fræðslufundir 

• Grænfáni – verkefni, samráð og mat á 

árangri. 

• Læsi – innleiðing læsisstefnu 

• Teymiskennsla 

• Teymisfundir árganga 

• Samráð og samvinna  

• Þróun og innleiðing verklags 

• Mat á árangri 

• Fræðsla 

 

Námskeið og fræðsla:  

• Teymisvinna – námskeið á vegum Skóla- og velferðarþjónustu 

• Einstaklingsmiðað nám - námskeið á vegum Skóla- og velferðarþjónustu 

• LOGOS greining – námskeið og þjálfun í notkun matstækis. 

• Íslenski málhljóðamælirinn – námskeið og þjálfun í notkun matstækis. 

• Útikennsla – námskeið og ráðstefna fyrir kenanra barna á aldrinum 2 – 10 ára 

• Menntakvika – Ráðstefna Menntavísindasviðs þar sem kynnt er það sem er efst á baugi í 

menntavísindum hér á landi. 

• Fagnámskeið UTÁ 

• Vefsíðugerð – WIX  

• Skyndihjálparnámskeið fyrir alla starfsmenn 

• Upplýsingatækni – kennari í uppýsingatækni kynnir sér áherslur og verkefni í UT hjá öðrum 

skólum. 

• Starfsdagur 27. nóvember - skólaheimsóknir 

• Fræðsluerindi 

• Tölvufíkn – samskipti á netinu – sjálfstraust og sjálsmynd  

• Kynfræðsla  

Þróunarverkefni: 

• Gullin í grenndinni, samstarfsverkefni leik- og grunnskóla.fræðsla fyrir starfsmenn tengt 

þróunarverkefni. 

• Erasmus+ þróunarverkefni – Hobs adventure. Mat og þróun á verkefnum tengt lífbreytileika. 

 


