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Kæri nemandi 

 

 

Flóaskóli er vinnustaður ríflega  hundrað einstaklinga og er mikil áhersla lögð á að öllum 

líði vel. Skólinn starfar eftir uppbyggingarstefnunni og við leggjum öll okkar að mörkum 

við uppbyggingu góðs skólasamfélags og góðum skólabrag. Í Flóaskóla leggjum við 

áherslu á að nálgast skólastarfið af fagmennsku og opnum huga, með víðsýni og 

umburðarlyndi að leiðarljósi. Sérstaða Flóaskóla felst að miklu leyti í staðsetningu skólans 

og fjölda nemenda.  Í Flóaskóla er lögð áhersla á að ná til allra nemenda, að enginn sé 

ósýnilegur 

 

 

Ágrip  

 

Flóaskóli er fámennur skóli með um hundrað nemendum, þar sem velferð og 

líðan nemenda er sett í forgrunn og lögð er áhersla á nemendamiðað 

nám. Flóaskóli vinnur eftir hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging 

sjálfsaga og eftir Olweusaráætlun gegn einelti. Nám í skólanum einkennist af 

teymiskennslu. Skólastarfið á að snúast um að koma nemendum til aukins 

þroska í öruggu og hvetjandi umhverfi.  Allir nemendur eiga að geta nýtt 

skólaumhverfið til að afla sér þekkingar og færni.  Öllum nemendum á að líða 

vel í skólanum og þeir eiga að hafa tækifæri til að auka samstarfshæfni sína og 

víðsýni.  Þannig geta þeir á farsælan hátt tekist á við lífið í síbreytilegu 

samfélagi nútímans og lagt sitt af mörkum til að bæta það.  Skólinn þarf einnig, 

sem hjarta samfélagsins, að þjóna íbúum þess með því að leggja sitt af 

mörkum í alls kyns viðburðum tengdum listum, íþróttum og menningu.  Skólinn 

þarf að eiga gott samstarf við íbúana og ýta undir framþróun í samfélaginu. 

Flóaskóli hefur skapað sér sérstöðu og er svo öflugur og fýsilegur að það er trú 

mín að skólinn sé aðdráttarafl sveitarfélagsins og hann er stolt þeirra sem að 

honum koma og hann er stolt Flóahrepps. 

 

 

 

Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri 
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Starfslýsingar og ábyrgðarsvið 

Sérhver starfsmaður vinnur samkvæmt starfslýsingu fyrir viðkomandi starf. 

Starfslýsingarnar hér að neðan sýna helstu ábyrgðar og verksvið en nálgast má fullar 

starfslýsingar á heimasíðu skólans. 

 

Skólastjóri 
Skólastjóri er forstöðumaður skólans. Hann ber ábyrgð á starfi skólans og veitir honum 

faglega forystu, sér um að skólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir og gildandi 

aðalnámskrá hverju sinni. Hann ber ábyrgð á stefnumörkun skólans, er ábyrgur fyrir gerð 

skólanámskrár, fylgist með skipulagi náms og kennslu í skólanum og hefur forystu um þróun 

og umbætur í starfi skólans. Hann hefur forgöngu um að þróaðar séu aðferðir til innra mats 

skóla með það að markmiði að bæta árangur skólastarfsins. Á grundvelli þess sér hann um að 

mótuð sé áætlun um endurmenntun starfsfólks.  Hann ber ábyrgð á skólavistun, á rekstri 

skólans í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun, undirbýr fjárhagsáætlun og vinnur í 

samræmi við hana.  Hann hefur yfirumsjón með skipulagningu sérfræðiþjónustu. Hann hefur 

forystu um gerð forvarnaáætlunar, hefur forgöngu um samstarf heimila og skóla, sér um 

ráðningar starfsfólks og starfsmannahald, kynnir sér störf starfsmanna og veitir þeim stuðning. 

Skólastjóri starfar samkvæmt erindisbréfi skólastjóra. Skólastjórnendur funda vikulega um 

málefni skólans. 

Aðstoðarskólastjóri 
Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra. Aðstoðarskólastjóri er faglegur leiðtogi innan 

skólans. Hann vinnur, ásamt skólastjóra, að skipulagi skólastarfsins og fylgist með því að 

skólastarfið sé í samræmi við ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla, lög, reglugerðir og 

skólanámskrá skólans. Hann tekur þátt í stefnumótun skólans. Stjórnendur vinna saman að 

gerð skólanámskrár, þróunar- og umbótaáætlunum, innra mati skólans og stuðla að virkri 

þátttöku kennara eftir því sem færi gefast. Aðstoðarskólastjóri sér um gerð stundaskrár í 

samráði við skólastjóra og skipuleggur forfallakennslu fyrri hluta árs. Einnig hefur hann 

yfirumsjón með lengri viðveru. Hann hefur forgöngu um að kennarar kynni sér nýjungar á 

sviði námsefnis og námsgagna. Hann sér um skipulag á stoðþjónustu skólans ásamt 

verkefnastjóra stoðþjónustu, í samráði við skólastjóra. Hann hefur yfirumsjón með 

námsgögnum og annast stjórn námsmats og prófa í samráði við skólastjóra. Hann hefur 

umsjón með upplýsingaflæði innan skólans, sér um að skólareglur séu endurskoðaðar í 

samvinnu við kennara, fulltrúa nemenda og foreldra og vinnur að lausn agabrota og 

ágreiningsmála. Aðstoðarskólastjóri er jafnframt verkefnastjóri Olweusáætlunarinnar, 

formaður nemendaverndarráðs, sér um fagstundir, kennarafundi og starfsmannafundi ásamt 

skólastjóra. Skólastjórnendur funda vikulega um málefni skólans. Næsti yfirmaður 

aðstoðarskólastjóra er skólastjóri.  

Kennarar 
Kennarar taka virkan þátt í þróun og uppbyggingu á stefnu og sýn skólans.  Kennarar taka að 

sér stjórnun og útfærslu á ýmsum verkefnum og áherslum í skólastarfinu.  Kennarar eru virkir 



 
 

í útfærslu og eftirfylgni í öllu skólastarfinu, miðla þekkingu og stuðla að félagslegri mótun 

nemenda. Þeir veita hverjum og einum nemenda tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva starfsgleði þeirra og frjóa hugsun. Kennarar undirbúa kennslu og kenna í samræmi við 

markmið Aðalnámskrár, gera áætlun og meta reglubundið nám og starf nemenda.  Þeir 

fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og hafa forystu um úrbætur reynist þess 

þörf, jafna ágreining og taka á agamálum.  Þeir fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og 

sjá um  nemendaskrár, einkunnabækur og aðrar nauðsynlegar skýrslur hjá sínum 

nemendum.  Kennarar hafa forgöngu um farsælt samstarf heimila og skóla. Næsti yfirmaður 

allra kennara er skólastjóri að undanskildum sérkennurum sem heyra beint undir 

aðstoðarskólastjóra.  

Sérkennari 
Sérkennari sér um kennslu sem felur í sér breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, 

námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er 

boðið upp á. Sérkennari veitir líka almennan stuðning inn í bekkjardeildir og vinnur þá með 

kennurum í skólastofunni. Sérkennari gerir greiningu á námsstöðu nemenda og námsáætlun í 

samstarfi við kennara sem byggir á greiningunni og með hliðsjón af skólanámskrá. 

Námsáætlun getur tekið til einstaklinga eða hópa og er endurskoðuð með reglulegu millibili. 

Sérkennari vinnur í nánu samstarfi við kennara varðandi nám og námsgögn, vinnur ásamt 

kennurum að gerð einstaklingsnámskrár fyrir nemendur sem ekki fylgja hefðbundinni áætlun, 

hefur umsjón með námsgögnum sem tengjast sérkennslu, aflar þeirra eða útbýr 

gagnasafn. Næsti yfirmaður er aðstoðarskólastjóri.  

Þroskaþjálfi  
Þroskaþjálfi er samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna skólans eftir því sem við á. 

Mikilvægt er að þroskaþjálfi, kennarar og stuðningsfulltrúar starfi náið saman og gæti þess að 

störf þeirra þjóni sem best þeim einstaklingum sem á þjónustunni þurfa að halda. Þroskaþjálfi 

annast þroskaþjálfun og umönnun nemenda með fötlun og ber ábyrgð á samskiptum við 

fjölskyldur nemenda sinna nema aðstæður kalli á annað. Þroskaþjálfi stendur vörð um réttindi 

nemenda sinna og stuðlar að því að þeir njóti bestu þjónustu sem möguleg er á hverjum tíma. 

Næsti yfirmaður er aðstoðarskólastjóri. 

Stuðningsfulltrúi 
Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa 

sérstaka aðstoð.  Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði þessara 

nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum.  Starfið tekur mið af þar til gerðri 

áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf nemanda/nemenda á 

stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt. Hann aðstoðar m.a. við móttöku nemenda á 

morgnana, er í frímínútnagæslu, fylgir yngstu börnum í akstri í íþróttir og sund. Skólaliði 

fylgir nemendum með sérþarfir eftir við ýmsar aðstæður og aðstoðar í matsal. Næsti 

yfirmaður er aðstoðarskólastjóri. 

Skólaliði 
Skólaliði er þátttakandi í uppeldisstarfi skólans. Hann aðstoðar m.a. við móttöku nemenda á 

morgnana, er í frímínútnagæslu, fylgir yngstu börnum í akstri í íþróttir og sund. Skólaliði 

fylgir nemendum með sérþarfir eftir við ýmsar aðstæður og aðstoðar í matsal. Hann sinnir 



 
 

gæslu og eftirliti á göngum skólans. Vinnur við ræstingar og sinnir ýmsum  öðrum verkefnum 

í skólastarfinu. Næsti yfirmaður er skólastjóri.  

Skólaritari 
Skólaritari annast öll almenn skrifstofustörf í skólanum, símavörslu, tekur við 

fjarvistartilkynningum og skráir í Mentor.  Hann sér um skráningar vegna mataráskriftar og 

skólavistunar, ennfremur aðrar skráningar.  Hefur eftirlit með tækjum á skrifstofu, kallar eftir 

viðgerðarmanni ef þess er þörf og sér um pantanir á pappír, ritföngum o.fl.  Annast innritun 

og nemenda- og starfsmannaskrá í skólanum og sér um að hún sé alltaf sem réttust.  Aðstoðar 

annað starfsfólk við ritvinnslu og fjölföldun eftir því sem þörf er á og aðstæður leyfa hverju 

sinni.  Skólaritari sinnir nemendum og foreldrum með margvíslegum hætti og leitast við að 

greiða úr þeim málum sem þeir bera upp við hann hverju sinni.  Skólaritari annast 

undirbúnings- og frágangsvinnu í Mentor við upphaf og lok skólaárs.  Skólaritari uppfærir 

heimasíðu skólans.  Skólaritari sinnir einnig öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri kann að 

fela honum. Næsti yfirmaður er skólastjóri. 

Húsvörður  
Húsvörður fylgist með ástandi húss, muna og lóðar og er tengiliður skólans við 

umsjónarmann fasteigna.  Annast smávægilegt viðhald, sér um að hiti, lýsing og loftræsting 

skólahúsnæðisins sé fullnægjandi og að þessi kerfi starfi rétt.  Annast snjómokstur frá dyrum 

og af tröppum skólans, útvegar sand eða snjómokstur á skólalóð.  Sér um innkaup á 

hreinlætisáhöldum og þvottaefnum. Húsvörður sinnir einnig öðrum þeim verkefnum sem 

skólastjóri kann að fela honum. Næsti yfirmaður húsvarðar er skólastjóri.  

Matráður 
Matráður annast matargerð í mötuneyti. Hann  er verkstjóri í mötuneyti, þegar það á við, sér 

um gerð matseðla eftir manneldismarkmiðum fyrir hvern mánuð skólaársins og sendir þá til 

ritara sem sér um að kynna þá foreldrum, nemendum og starfsfólki skólans.  Sér um innkaup 

fyrir mötuneyti skólans, fylgist með rekstrarstöðu mötuneytis hjá skólastjóra og leitast við að 

innkaup og skipulagning séu sem hagkvæmust. hefur umsjón með því að tæki og búnaður í 

eldhúsi starfi eðlilega og lætur umsjónarmann skóla vita ef viðgerða/lagfæringa er þörf. 

Fylgist með borðbúnaði og öðrum lausamunum í eldhúsi og sér um endurnýjun og innkaup 

þegar þörf er á. 

Aðstoðarmatráður 
Aðstoðarmatráður annast matargerð í mötuneyti ásamt matráð, aðstoðar nemendur við ýmis 

mál sem upp geta komið í mötuneyti skólans. Annast daglega ræstingu eldhúss. Næsti 

yfirmaður er skólastjóri.  

Náms- og starfsráðgjafi 
Hlutverk námsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda, styðja þá og liðsinna í ýmsum 

málum, bæði þau er varða námið og eins í persónulegum málum. Námsráðgjafi er 

trúnaðarmaður og málsvari nemenda.  Námsráðgjafi leiðbeinir nemendum um vinnubrögð í 

námi. Hann veitir ráðgjöf um nám og störf að loknum grunnskóla og heldur utan um 

kynningar á framhaldsskólum. Námsráðgjafi veitir nemendum í 10. bekk einstaklingsmiðaða 



 
 

ráðgjöf varðandi val og umsókn á framhaldsskóla, ásamt því að gefa kost á því að nemendur 

taki áhugasviðskönnun. 

Talsmaður nemenda 
Í Flóaskóla starfar sérkennari sem við köllum talsmann nemenda og sinnir hann 

forvarnastarfi og veitir nemendum persónulega ráðgjöf, þjálfun í samskiptum og aðstoð við 

félagsleg og andleg málefni nemenda. Talsmaður nemenda veitir nemendum og 

forráðamönnum ýmiss konar aðstoð og stuðning svo að nemendur nái sem mestum árangri í 

námi og í einkalífi. Stuðningur talsmanns beinist m.a. að því að auka þekkingu nemenda á 

sjálfum sér, tilfinningum sínum, viðhorfum, áhuga og hæfileikum. Talsmaður nemenda leitast 

við að efla sjálfstraust nemenda svo að nemendur finni sína eigin styrkleika og nýti hæfileika 

sína til fulls. 

Verkefnastjóri í stoðþjónustu 
Verkefnastjóri í stoðþjónustu Flóaskóla ber ábyrgð á og hefur umsjón með skipulagi náms og 

kennslu nemenda sem þurfa sérstakan stuðning í námi. Hann ber faglega ábyrgð á sér- og 

nýbúakennslu. Jafnframt heldur hann utan um skráningu á sérstökum stuðningi við 

nemendur með skýrslum, yfirliti og stundaskrám stuðningsfulltrúa. Hann vinnur með 

sérfræðingum utan skóla vegna mála einstakra nemenda. Verkefnastjóri í stoðþjónustu sér 

til að mynda um samskipti við sérfræðinga sem sinna greiningum og ráðgjöf til skólans. Hann 

hefur faglega umsjón með stoðþjónustu skólans. Hann kemur einnig að stefnumótun er 

varðar einstaklingsmiðun. 

Ráðgjafaþroskaþjálfi 
Er þroskaþjálfi sem sinnir því hlutverki að vera ráðgefandi og stuðningur við stuðningsfulltrúa 

fatlaðra nemenda.  

 

 

 

  



 
 

Starfsfólk 

Nafn     Netfang 

Agnes Harpa Hreggviðsdóttir     agnes@floaskoli.is 

Alda Stefánsdóttir     alda@floaskoli.is 

Anna Greta Ólafsdóttir     annagreta@floaskoli.is 

Anna Þórný Sigfúsdóttir     anna@floaskoli.is 

Bjarnheiður Böðvarsdóttir     bjarnheidur@hsu.is 

Klara Guðbrandsdóttir                         klara@floaskoli.is 

Elvar Már Svansson     elvar@floaskoli.is 

Ósk Unnarsdóttir     osk@floaskoli.is 

Rannveig Haraldsdóttir     rannveig@floaskoli.is 

Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir     johanna@floaskoli.is 

Guðmundur Pálsson     gudmundur@floaskoli.is 

Kristín Tómasdóttir     egilsstadir@hotmail.com 

Katrín Ósk Þráinsdóttir     katrin@floaskoli.is 

Kristrún Jónsdóttir     kristrun@floaskoli.is 

Lára Bergljót Jónsdóttir     lara@floaskoli.is 

Oddný Lára Guðnadóttir     oddnylara@floaskoli.is 

Olesya Anna Baldvinsson     olesya@floaskoli.is 

Páll Björgvin Ingimarsson     stora@simnet.is 

Rúnar Magnússon     runar@floahreppur.is 

Sigríður Oddný Stefánsdóttir     oddny@floaskoli.is 

Sigrún Helgadóttir     sigrunh@floaskoli.is 

Sigurbára Rúnarsdóttir     sigurbara@floaskoli.is 

Unnur Bjarkadóttir     unnur@floaskoli.is 

Valgerður Gestsdóttir     mjosyndi@gmail.com 

Örvar Rafn Hlíðdal     orvar@floaskoli.is  
 

   

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áherslur í skólastarfi 

 

  



 
 

Áherslur og markmið 2016 - 2017  

Uppeldi til Ábyrgðar  
Stefnan felur í sér að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og unglinga, auk þess að 

þjálfa þau í að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á þörfum sínum. Börnunum/unglingunum 

eru kenndar aðferðir við sjálfsstjórn og sjálfsaga sem og hvernig maður lærir af mistökum 

sínum. Hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar byggir á því að einstaklingurinn geti tekið 

sjálfstæðar, siðferðilegar ákvarðarnir varðandi eigin hegðun út frá þeim lífsgildum sem hann 

hefur. Þegar hann er laus undan skömm, hótunum, sektarkennd eða loforðum um umbun. Þá 

styðja vinnuaðferðirnar starfsfólk í skólum til að mynda sér skýra stefnu í samskiptum og 

meðferð á agamálum. Hugmyndafræðin hefur því áhrif á marga þætti skólastarfsins svo sem 

kennsluhætti, stjórnunarhætti, áherslur í lífsleiknikennslu og ekki síst á meðferð agamála. 

Með þessu verður því breyting á kenniviðmiðum skólasamfélagsins varðandi samskipti og 

aga. Uppeldi til ábyrgðar verður eitt af þremur starfsþróunarteymum í Flóaskóla skólaárið 

2016-2017. 

Olweusaráætlun gegn einelti  
Olweusarverkefnið gegn einelti er samstarfsverkefni menntamálaráðuneytisins, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands og Heimilis og skóla. Verkefnið byggir á 

kenningum prófessors Dan Olweus, sem rannsakað hefur einelti s.l. 30 ár og er einna fremstur 

fræðimanna í heiminum á því sviði. Hér á landi nær verkefnið til 43 grunnskóla og 

skólaskrifstofa og u.þ.b. 13.000 grunnskólanemenda, sem er um þriðjungur allra 

grunnskólanemenda í landinu.  

Allir starfsmenn Flóaskóla taka virkan þátt í Olweusarverkefninu. Verkefnastjóri stýrir 

starfinu og er það partur af skólabrag skólans. 

Lestrarstefna Flóaskóla 
Lestrarstefnuteymið vinnur að því að móta heildstæða mál- og lestrarstefnu fyrir 

sveitarfélagið ásamt fulltrúum frá leikskólanum Krakkaborg. 

Markmið verkefnisins er að efla læsi í samræmi við áherslur nýrrar aðalnámskrár og að  

móta framtíðarsýn og stefnu til að bæta lestrarfærni nemenda. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og sveitarfélögin hafa gert með sér þjóðarsáttmála um læsi sem 

Flóahreppur hefur undirritað og er aðili að.  

Læsisstefnan tekur á markmiðum, mati á markmiðum, kennsluaðferðum og skipulagi, 

viðmiðum um árangur og námsmati og prófum.  

Óumdeilt er að lestur er lykill að öllu námi og því þarf lestrarkennsla og lestrarþjálfun að vera 

fjölbreytt og markviss. Ritun gegnir einnig sífellt stærra hlutverki í daglegu lífi fólks með 

tilkomu ýmissa samskiptamiðla og því er mikilvægt að efla lestur og ritun á öllum 

aldursstigum grunnskólans. Þeim leiðum sem nota má í skólastarfi til að efla læsi nemenda 

hefur fjölgað og þeir hafa nú aðgang að ýmiss konar tækni til að nota í samskiptum og námi. 

Því er lögð áhersla á að nemendur læri að nýta sér nýjustu tækni til þess að að efla lestur 

sinn og lesskilning auk þess sem áhersla er lögð á þjálfun lestrar og ritunar í hefðbundnum 

skilningi. 



 
 

Námsmat 
Í aðalnámskrá eru skilgreindir hæfniþættir á hverju námssviði og innan hverrar námsgreinar. 

Samkvæmt aðalnámskrá eiga nemendur að fá tækifæri til að uppfylla hæfniviðmið einstakra 

námsgreina og námssviða með mismunandi hætti. Hver skóli þarf síðan að ákveða hvernig 

hann ætlar að útfæra námsmatið í sínum skóla og í hvernig formi á að skila námsmati til 

nemenda og foreldra. Námsmatsteymi verður eitt af þremur starfsþróunarteymum í 

Flóaskóla skólaárið 2016-2017. 

Teymiskennsla 
Kennarar verða að vinna saman að því að byggja upp gott námsumhverfi. Það er alls ekki 

nauðsynlegt að allir kennarar í hverjum skóla kenni nákvæmlega eins en þeir verða að vera 

meðvitaðir um hvernig aðrir kenna. Skólinn er samfélag þar sem kennararnir vinna að því að 

þróa viðeigandi jákvæðar væntingar til allra nemenda og þeir reyni á nemendur með 

viðfangsefnum sem eru byggð á upplýsingum fengnum með skipulagðri samvinnu og 

umræðum við aðra kennara. Samkvæmt hugmyndum Sharon A. Maroney  eru ákveðnir þættir 

sem skipta máli í teymiskennslu. Þeir sem ná árangri í teymiskennslu hafa áhuga á að vinna í 

teymi, eru jákvæðir, bera virðingu fyrir öðrum, eru heiðarlegir, treysta, hlusta á aðra, geta sagt 

það sem þeim finnst, eru sveigjanlegir, úrræðagóðir, eru til í að prófa nýja hluti og taka mál 

ekki inn á sig persónulega. Þeir einbeita sér að nemendum, eru sammála um reglur, aðferðir 

og væntingar gagnvart nemendum og hver öðrum. Það sem alls ekki má í teymiskennslu er að 

vera ósveigjanlegur. Kennarar verða að vera tilbúnir til að prófa sig áfram og mega ekki 

gefast upp þótt á móti blási. Jákvæðni er lykillinn. Þeir sem ætla að vinna saman í teymum 

verða að gefa sér tíma til að byggja upp opið samband sem byggir á trausti, hver og einn 

verður að vera meðvitaður um á hverju hann ber ábyrgð og gera sér grein fyrir því að 

samstarfið kostar tíma. 

Leitast er eftir að  allir kennarar í Flóaskóla vinni í teymi með öðrum kennara/öðrum 

kennurum (Símenntunaráætlun Flóaskóla 2016 - 2017).  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hagnýtar upplýsingar 

 

  



 
 

Skóladagatal 

 

  



 
 

Viðburðir á skóladagatali  

 Skólasetning  

o Eftir skólasetningu skólastjóra fara umsjónarkennarar ásamt sínum 

umsjónarnemendum og foreldrum þeirra í umsjónarstofu. Nemendur og 

foreldrar fá afhentar stundaskrár, dagbækur (ef við á), heimavinnumöppur (ef 

við á), upplýsingar um skólaakstur og viðtalstíma umsjónarkennara og 

netfang.  

 Fyrsti kennsludagur samkvæmt stundaskrám (23. ágúst): 

o Kennsla hefst kl. 8:10 samkvæmt stundaskrá.  

 Dans  

o Danskennari kemur í Flóaskóla og kennir nemendum dans í Þjórsárveri. 

Nemendur í unglingadeild hafa val um að fara í dans. Nemendur í 1. 7. bekk 

fara með sínum kennara yfir í dans. Að lokinni danskennslu er foreldrum 

boðið á danssýningu sem auglýst er sérstaklega. En venja er að hafa hana 

síðasta danskennsludaginn.  

 Dagur læsis 

o Kennarar vinna með nemendum að skemmtilegu efni tengdu læsi.  

 Nemendaviðtalsvika 

o Umsjónakennarar funda með umsjónarnemendum sínum og fara yfir námið, 

líðan og annað sem kann að skipta nemendur máli.  

 Dagur íslenskrar náttúru  

o Nemendur fá verkefni eða taka þátt í dagskrá sem tengist þema dagsins.  

 Samræmd próf  

o Nemendur í 4. og 7. bekk fara í samræmd könnunarpróf nema foreldrar eða 

umsjónarkennari mæli gegn því af þeim ástæðum að prófið gagnist ekki 

nemandanum né kennaranum. Alla jafna er ekki gert ráð fyrir sérstökum 

undirbúningi fyrir prófin en þau eru fyrst og fremst til að  aðstoða við að 

greina stöðu nemenda.  

 Brunaæfing 

o Í Flóaskóla er brunaæfing ár hvert. Mikilvægt er að undirbúa nemendur bæði í 

tíma og heima fyrir æfinguna, sérstaklega þá nemendur sem hætta er á að 

bregðist illa við slíkum æfingum. Þarna skapast tækifæri fyrir heimilin til að 

grípa umræðuna og ræða um brunavarnir heimilisins.  

 Foreldradagur – skólakynning  

o Að hausti er haldin skólakynning fyrir foreldra. Þar geta foreldrar komið í 

skólann og kynnt sér viðfangsefni nemenda og starf skólans.  

o Foreldrar eru hvattir til að fara vel yfir óskilamuni á þessum degi en eftir 

daginn fara óskilamunir síðasta skólaárs í Rauða krossinn.  



 
 

o Aðrir aðilar úr skólasamfélaginu eru einnig með kynningar t.d fræðslunefnd og 

foreldraráð.   

 Starfsdagur kennara  

o Haustþing  

 Starfsdagur kennara  

o Undirbúningur fyrir frammistöðuviðtöl  

 Leiðsagnarmat – frammistöðuviðtöl 

o Nemendur mæta í viðtal ásamt foreldrum sínum hjá umsjónarkennara. 

Nemendur og kennarar fylla út leiðsagnarmat í Mentor og í viðtalinu er farið 

yfir matið og rætt um markmið komandi vikna. Leiðsagnarmat er opið í nokkra 

daga áður en að viðtali kemur. 

 Smiðjuhelgi unglingadeildar  

o Nemendur í 8. – 10. bekk fara í smiðjur sem standa yfir frá föstudegi og fram á 

sunnudag. Smiðjur eru skipulagðar af umsjónarmanni smiðjuhelgarinnar og 

eru þær kynntar foreldrum og nemendum með a.m.k 3ja vikna fyrirvara.  

 Baráttudagur gegn einelti  

o Kennarar skólans undirbúa daginn og vinna með nemendum að verkefnum 

sem tengjast málefninu.  

 Skólabúðir að Laugum í Sælingsdal 

o Nemendur í 9. bekk fara til vikudvalar í skólabúðirnar ásamt umsjónarkennara 

eða öðrum aðila í samráði við stjórnendur. Kennsla 9. bekkjar í skóla fellur 

niður þessa viku en kennarar eru beðnir um að hliðra til og kenna þeim 

bekkjum sem þurfa forföll vegna fjarveru kennara eða sinna öðrum 

verkefnum samkvæmt samkomulagi við stjórnendur. Það er farið í 

skólabúðirnar að morgni mánudags og komið til baka síðdegis á föstudegi.  

 Starfsdagur kennara  

o Skólaheimsóknir  

 Dagur íslenskrar tungu  

o Miðstigsnemendur setja upp skemmtun fyrir foreldra og aðra gesti.  

o Umsjónarmaður hátíðarinnar sér um utanumhald og samstarf við aðra 

kennara í tengslum við hátíðina.  

 Skreytingadagur, kveikt á jólatré og kyndlaganga  

o Dagurinn byrjar á því að kveikt er á trénu við hlaðið á skólanum. Nemendur og 

starfsfólk safnast saman við tréð og syngja. Skólastjóri velur einn nemanda 

sem tendrar ljósin. Að því loknu er gengið með kyndla niður að 

Villingaholtskirkju þar sem lesin er upp jólasaga, heimsóknin felur ekki í sér 

trúarskoðanir eða trúboð á neinn hátt og er fyrst og fremst hugsuð sem 

vettvangsferð. Nemendur sem ekki vilja fara í kirkju (eða foreldrar þeirra 

óska eftir) eru í skólanum á meðan á kirkjuheimsókn stendur. 

 Jólahringekjur  



 
 

o Nemendum standa til boða ýmsar stöðvar sem kennararnir hafa ákveðið og 

útbúið.  

 Helgileikur og jólaskemmtun yngsta stigs.  

o Jólaskemmtun fyrir 1. - 4. bekk.  

 Síðasti kennsludagur fyrir jól.  

o Stofujól og pakkaleikur í bekkjarstofum og hátíðarmatur í mötuneyti 

 Starfsdagur  

o Óákveðið 

 Námsmatsviðtöl  

o Foreldrar fá sendar tímasetningar á viðtölum í tölvupósti a.m.k. viku fyrir 

áætlaðan viðtalsdag. Nemendur fá afhent vitnisburðarblöð, sem geyma 

einkunnir og umsagnir. Farið er yfir námsárangur, líðan nemandans og annað 

sem kann að skipta nemandann máli í viðtalinu. Aðrir kennarar eru einnig til 

viðtals á viðtalsdeginum og eru foreldrar hvattir til að heyra í þeim varðandi 

frammistöðu barna sinna í hinum ýmsum greinum.  

 Smiðjuhelgi 

o Nemendur í 8. – 10. bekk fara í smiðjur sem standa yfir frá föstudegi til 

sunnudags og eru smiðjur skipulagðar af umsjónarmanni smiðjuhelgarinnar og 

eru þær tilkynntar foreldrum og nemendum með a.m.k 3ja vikna fyrirvara. 

 Bolludagur  

o Nemendur fá rjómabollur í morgunhressingu í stað hefðbundinnar 

morgunhressingar.  

 Sprengidagur  

o Saltkjöt og baunir í mötuneyti í hádeginu.  

 Öskudagur  

o Nemendur slá köttinn úr tunnunni í Þjórsárveri.  

o Heimakstur kl. 12.30  

 Foreldravika   

o Foreldrar eru hvattir til að koma og taka virkan þátt í skólastarfinu. Þeim er boðið 

að taka að sér frímínútnagæslu, aðstoð í matsal, stuðning í bekk eða að fylgjast 

með starfinu. Einnig er gaman að fá foreldra til að segja frá atvinnu sinni svo 

eitthvað sé nefnt.  

 Samræmd próf í  9. og 10. bekk  

o ATH. breytingu á samræmdum prófum í 10. bekk. Framvegis verða samræmd 

próf í lok 9. bekkjar í stað 10. bekkjar. Þetta skólaárið stendur 10. bekk einnig 

til boða að taka prófið á sama tíma og 9. bekk. 

 Nemendaviðtalsvika 

o Umsjónarkennarar taka viðtöl við alla sína nemendur þar sem farið er yfir 

námið, líðan og annað sem kann að skipta nemandann máli.  

 Royal kvöld 



 
 

o Nemendur í 8. – 10. bekk halda Royal kvöld þar sem þau klæða sig upp, borða 

saman og hlusta á tónlist í Þjórsárveri.   

 Starfsdagur  

o Skólaheimsóknir 

 Leiðsagnarmat  

o Nemendur mæta í viðtal ásamt foreldrum sínum hjá umsjónarkennara. Nemendur 

og kennarar fylla út leiðsagnarmat í Mentor og í viðtalinu er farið yfir matið og 

rætt um markmið komandi vikna. Leiðsagnarmat er opið í nokkra daga áður en að 

viðtali kemur. 

 Árshátíð „yngri“ í Þjórsárveri (fyrir nemendur í 1.-7. bekk). 

o Foreldrum er boðið á skemmtun í Þjórsárveri. Hátíðin er stærsti foreldraviðburður 

sem nemendur standa fyrir ár hvert. 

o Nemendur í 6.-7. bekk standa fyrir sjoppurekstri á skemmtuninni ef vilji er fyrir 

því. 

 Árshátíð elsta stigs í Þjórsárveri  

o Fyrir nemendur í 8.-10. bekk.  

o Foreldrum er boðið á skemmtun í Þjórsárveri. Árshátíðin er stærsti 

foreldraviðburður sem nemendur standa fyrir ár hvert.  

o Nemendur í 10. bekk starfrækja sjoppu ef vilji er fyrir því.  

o Nemendur fara heim að skemmtun lokinni með foreldrum.  

 Vorskóli 5 ára barna í eina viku í maí: 

o Elsti árgangur leikskólans Krakkaborgar heimsækir Flóaskóla og vinnur 

samkvæmt stundaskrá sem umsjónarkennari 1. bekkjar og hópstjóri frá 

Krakkaborg setja niður. Stundaskráin er svo send skólastjórnendum til 

samþykktar. Skólastjóri boðar foreldra til fundar áður en vorskólavikan 

hefst og fara yfir ýmis atriði er varðar þessa daga. 

o Börnin sækja skólann alla 5 dagana, mismikið á hverjum degi. Þau fá að 

fara í list- og verkgreinar, íþróttir og sund, frímínútur og matartíma og 

nota skólabíla. 

o Einn starfmaður leikskólans fylgir börnunum alla vikuna. 

o Ef börn á þessum aldri eru búsett í sveitarfélaginu en sækja ekki 

leikskólann er þeim að sjálfsögðu velkomið að taka þátt í 

vorskólavikunni. 

 Starfskynningar í 10. bekk í febrúar: 

o Nemendur í 10. bekk fara í starfskynningar í ýmsum fyrirtækjum og stofnunum á 

svæðinu. Náms- og starfsráðgjafi bera ábyrgð á undirbúningi starfskynninga. 

 Vorferðir nemenda og úti- og grenndarnám  

o Nemendur í 1.-5. bekk fara í vettvangsferðir samkvæmt skipulagi sem rúllar á 

fimm árum. 

o Nemendur í 6.-7. bekk fara í ferðalag um Snæfellsnes ásamt umsjónarkennara eða 

öðrum starfsmanni.  



 
 

o Ferð að Úlfljótsvatni með 8. og 9. bekk (farið er annað hvert ár og farið verður 

þetta ár). 

o 10. bekkur fer í útskriftarferð ásamt umsjónarkennara. Skólastjórnendur sjá um 

að panta rútur. 

o Aðrar ferðir samkvæmt skipulagi kennara og fjárhagslegu samþykki skólastjóra. 

 Starfsdagur 

o Umsjónarkennarar undirbúa skólaslit. 

 Útskrift 10. bekkinga  

o Útskrift að kvöldi til í Þjórsárveri.  

 Skólaslit  

o Foreldrar/forráðamenn mæta ásamt nemendum sínum á skólaslit. Ekki er kennt á 

þessum degi. Nemendur koma með foreldrum sínum og fara með foreldrum 

sínum 

 Starfsdagar kennara  

o Frágangur og tiltekt. 

o Mat á skólaárinu. 

 

  



 
 

Skólaakstur 

Skólaakstur er á hverju vori skipulagður í samvinnu skólastjóra, fræðslunefndar og 

sveitarstjóra vegna komandi skólaárs.  Reynt er að miða við það að bjóða öllum íbúum góða 

þjónustu, en gæta þess jafnframt að sem mestri hagkvæmni sé náð í akstrinum. 

Langflestir nemendur skólans eru daglega farþegar í skólabíl.  Mikilvægt er að öryggi 

nemenda sé tryggt í og við bílana og að nemendur sýni ábyrgð í allri umgengni við þá.  Þegar 

nemendur yfirgefa skólabíl, við skólann eða við heimili sitt, skulu þeir ganga fram fyrir 

bifreiðina og að húsinu.  Bifreiðin fer ekki af stað fyrr en allir nemendur eru komnir frá 

farartækinu og í átt að húsinu.  Fari nemendur hins vegar úr skólabíl í þéttbýli, skulu þeir bíða 

í vegarkantinum þar til skólabíllinn hefur farið af stað og nemandi hefur fullt útsýni til allra 

átta.  Nemendur í  1.-2. bekk hafa sessu til að sitja á til að auka öryggi þeirra í bílunum. Allir 

skólabílar á vegum Flóahrepps eru merktir sem slíkir.  Fræðslunefnd fer fram á það við 

bílstjórana að þeir skili sveitarstjóra öllum tilskyldum leyfum og pappírum sem snerta 

aksturinn, svo sem afriti af ökuleyfum, tryggingum og skoðunarvottorðum.   

Skólabílstjórar eiga í góðu samstarfi við starfsfólk skólans og láta skólastjóra reglulega vita af 

því hvernig aksturinn gengur.  Skólabílstjórar eru bundnir trúnaði við farþega sína.  Bílstjórar 

sjá til þess að öryggisbúnaður bifreiðar sé ávallt í lagi.  Þeir leitast við að halda bifreiðum 

snyrtilegum og koma fram við alla farþega af kurteisi og virðingu. Nemendum er kynnt sú 

almenna regla að í skólabílum gilda sömu umgengni- og samskiptareglur og í skólanum.  

Foreldrar eru kallaðir til ábyrgðar ef börn þeirra virða ekki settar reglur. 

Nemendur skulu ávallt vera tilbúnir þegar skólabíll sækir þá að morgni þannig að ekki hljótist 

af bið.  Skólabílstjórar þurfa að halda tímamörk og leyfist ekki að bíða eftir nemendum við 

heimili þeirra þannig að seinkun, sem hefur áhrif á skólabyrjun, verði á leiðum bílanna.  Séu 

nemendur ekki tilbúnir að morgni verða forsjáraðilar þeirra að sjá um að aka þeim í skólann. 

 

Tómstundastarf og félagslíf 

 Það er mikilvægt fyrir þroska og ánægju nemenda að taka þátt í fjölbreyttu félagsstarfi í 

skólanum.  

Markmið félagslífs og skólaskemmtana á vegum skólans er m.a. eftirfarandi: 

 að nemendur efli félags- og tilfinningaþroska sinn 

 að nemendur þjálfist í að koma fram 

 að nemendur þjálfist í að tjá sig í gegnum upplestur, frásögn, tónlist, leikræna 

tjáningu og sköpun. 

Bekkjarkvöld/skemmtanir eru haldnar einu sinni til tvisvar sinnum á vetri. Þessar skemmtanir 

eru ýmist skipulagðar af umsjónarkennurum eða bekkjartenglum eða með samvinnu þeirra. 

Æskilegt er að nemendur bjóði foreldrum á þessar skemmtanir.  



 
 

Nemendur á unglingastigi sækja ýmsar samkomur og skemmtanir hjá nágrannaskólum og er 

það oftast í samvinnu við félagsmiðstöðina Zone sem starfrækt er í Flóahreppi.  

Félagsmiðstöðin hefur aðstöðu í félagsheimilinu Þjórsárveri. Félagsmiðstöðin Zone og 

Flóaskóli vinna náið saman. Forstöðumaður Zone er Örvar Rafn Hlíðdal (orvar@floaskoli.is)  

Nemendum í 1.-4. bekk gefst kostur á að sækja íþrótta- og tómstundastarf í samstarfi við 

ungmennafélögin Baldur, Samhygð og Vöku á skólatíma. Þar eru nemendur í hinum ýmsu 

íþróttagreinum, tómstundum og útivist. 

Veturinn 2015 – 2016 var í fyrsta sinn formlega boðið upp á tómstundaakstur frá skóla á 

Selfoss að loknum skóladegi og er sú þjónusta styrkur fyrir nemendur sem stunda þar 

tómstundir.  

 

Upplýsingamiðlun skólans 

Upplýsingamiðlun frá skólanum er fyrst og fremst í formi vikupósta frá kennurum og í viðtölum við 
kennara. Kennarar eru allir til viðtals eftir samkomulagi. Upplýsingar um breytingar eða aðrar almennar 
upplýsingar koma frá skólastjórnendum. Alla jafna sér aðstoðaskólastjóri  um almennar upplýsingar úr 

skólastarfinu og skólastjóri um formlegar tilkynningar. Helsta fréttaveita skólans er á facebook síðu 
skólans. Heimasíða skólans hefur að geyma allar helstu upplýsingar um skólastarfið, starfsáætlun þessa 

sem og skólanámskrá. Tilkynningar eru sendar út í gengum Mentor. 

 

Mentor 
Á skólaárinu 2008-2009 var skólakerfið Mentor tekið í gagnið í Flóaskóla.  Kennarar færa inn 

upplýsingar um ástundun nemenda og heimavinnu. Kerfið nýtist mjög vel til skráningar og 

utanumhalds um þau atriði er varða nám nemenda og sem samskiptatæki milli heimilis og 

skóla. Tekin var ákvörðun á síðasta skólaári að hætta notkun á dagbókarkerfi Mentors.  

Heimasíða Flóaskóla 
Bein slóð á heimasíðu skólans er www.floaskoli.is. Henni er haldið reglulega við yfir veturinn 

og nýjar upplýsingar settar inn.   Jafnframt er skólinn með facebook síðu en þar inni er að 

finna myndir og fleira skemmtilegt úr skólastarfinu. 
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Upplýsingar um stoðþjónustu 

Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám án aðgreiningar í 

almennum skólum. Með skóla án aðgreiningar er átt við skóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er á móts við námslegar og félagslegar þarfir hvers og 

eins. 

  

Nemendur með sérþarfir skulu fá sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við 

sérþarfir þeirra eins og þær eru metnar. 

  

Nemendur með sérþarfir eru þeir nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með þroskaröksun, geðraskanir og aðrir 

nemendur með heilsutengdar sérþarfir. Bráðgerir nemendur og nemendur sem búa yfir 

sérhæfileikum eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sýna (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). 

  

Meginhlutverk sérkennara er að veita nemendum sem eiga erfitt með  nám sökum sérstakra 

námsörðugleika, tilfinninga- eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar sérstakan stuðning. 

Við skólann starfar einn sérkennari í fullu starfi. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám í 

Flóaskóla og er starfsemi sérkennslunnar því felld inn í stundatöflu nemenda og reynt er eftir 

fremsta megni að láta nám fara fram inni í bekkjum. Þó eru undantekningar á því sem 

viðkemur t.d. lestrarkennslu og  málörvun. Með þessu móti verða sérkennarar hluti af 

teymisvinnu annarra kennara og taka virkan þátt í samstarfinu.  

Flóaskóli hefur aðgang að Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings, m.a. þjónustu sálfræðings 

og kennsluráðgjafa. Einnig veitir þjónustan aðra aðstoð eftir þörfum.  

 

Unnið er eftir eftirfarandi verkferli  í samskiptum við Skóla- og velferðarþjónustu: 

1. Grunur vaknar hjá starfsfólki skólans.  Ef annar aðili  en umsjónarkennari skal láta 

hann vita.  

2. Umsjónarkennari og umsjónarmaður stoðþjónustu þess stigs sem barnið er á ákveða 

næstu skref.   

3. Rætt við foreldra, fá þeirra álit.  Ef ástæða þykir til er leitað eftir samþykki foreldra á 

aðkomu sérfræðinga á vegum Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings eða annarra 

aðila sem málið varðar. 

4. Fylla út beiðni sem aðgengileg er á heimasíðu skólans. Ljósrit af beiðni er geymd í 

skólanum.  

5. Verkefnastjóri í stoðþjónustu sér um að upplýsa skólastjórnendur og síðan 

nemendaverndarráð um beiðnina. 



 
 

6. Sérfræðingur hefur samband við umsjónarmann stoðþjónustu um hentugan tíma til 

þess að gera athugun. 

7. Þegar niðurstöður liggja fyrir hjá viðkomandi sérfræðingi hefur hann samband við 

umsjónarmann stoðþjónustu sem sér um að boða skilafund. 

8. Umsjónarmaður stoðþjónustu sér um að upplýsa nemendaverndarráð um 

niðurstöður. 

Umsjónarkennari og umsjónarmaður stoðþjónustu sjá um að útbúa einstaklingsnámsskrá 

fyrir barn ef með þarf. 

Við skólann starfar þroskaþjálfi í 80% starfi. Ábyrgðarsvið hans er að vera í samstarfi við 

kennara og aðra starfsmenn skólans eftir því sem við á. Hann vinnur við þroskaþjálfun og 

umönnun nemenda með fötlun og vinnur að sérstökum verkefnum. Þroskaþjálfi stendur 

vörð um réttindi nemenda með fötlun og stuðlar að því að þeir njóti bestu þjónustu sem 

möguleg er hverju sinni. Þroskaþjálfi stuðlar að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra 

einstaklinga.  

Stuðningsfulltrúar eru kennurum til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum sem 

þurfa sérstaklega aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði 

þessara nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum.  

Skólaheilsugæslu er sinnt af skólahjúkrunarfræðingi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sem 

kemur í heimsóknir í skólann.  Þegar á þarf að halda, utan reglubundinna heimsókna, er hægt 

að kalla hjúkrunarfræðing í skólann. Læknar frá Heilsugæslustöð Selfoss sinna hlutverki 

skólalækna. Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að því að börn fái að vaxa, 

þroskast og stunda nám sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á. 

Skólahjúkrunarfræðingur kemur í Flóaskóla hálfsmánaðarlega og sinnir fræðslu í bekkjum, 

sér um skólaskoðun auk þess að vera til taks ef nemendur kjósa. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsáætlun nemenda  

 

  



 
 

Skóladagurinn  

 

Skrifstofa skólans opnar kl 7:30 alla virka daga og hægt er að hringja inn forföll nemenda frá 

kl 7:30 – 8:00 í síma 486-3460. Einnig er hægt að skrá veikindi nemenda í gegnum Mentor.  

 

Skólasetning fer fram 22. ágúst og er skólanum slitið 2. júní. Foreldraviðtöl fara fram tvisvar 

sinnum á skólaárinu.  Á fyrsta og síðasta viðtalsdeginum er notað Frammistöðumat í Mentor 

þar sem nemendur taka þátt í að meta eigin frammistöðu en í viðtalinu í janúar er farið yfir 

niðurstöður námsmats á haustönn 2015. Afhending lokaeinkunna fer svo fram á skólaslitum 

2. júní 2017. 

 

Skóladagurinn í Flóaskóla hefst klukkan 8:10 alla daga og lýkur kl 13:50.  
Milli klukkan 9:00 og 10:00 er öllum nemendum Flóaskóla boðið upp á 
morgunmat (hafragraut, lýsi og íslenskt grænmeti) í heimilisfræðistofu 

skólans. Nemendur í 1. – 4. bekk eru í Gagn og gaman tímum inn á milli tíma 
einhverja daga þar sem farið er meðal annars í leiki, útiveru og íþróttastarf. 

Gagn og gaman er unnið í samstarfi við ungmennafélagið Þjótanda. 
Nemendur fá einar frímínútur fyrir hádegi og fara þá nemendur í 1. -7. bekk í 

útiveru. Nemendur í 8. – 10. bekk geta valið hvort þeir eru inni eða úti í 
sínum frítíma. Í hádeginu snæða nemendur hádegismat í matsal skólans 

sem er í Þjórsárveri. Borðað er í þremur hlutum og byrja þau sem yngst eru 
og svo koll af kolli. Nemendum í 1. – 4. bekk stendur til boða að fara í 

skólavistun að loknum skóladegi alla daga til kl 16:30. 

 

Starfsstaðir 
Bók, verk og listnám fer fram í húskynnum skólans í Villingaholti. Íþróttir eru kenndar í 

Þingborg og sund er kennt á Laugalandi í Holtum. Skólinn hefur einnig útisvæði til notkunar 

til kennslu. Kennsla fer einnig fram í vettvangsferðum og starfskynningum í 

grenndarsamfélaginu.  

Morgunmatur  
Öllum nemendum skólans er boðið upp á morgunverð í heimilisfræðistofu skólans. 

Nemendum stendur til boða hafragrautur með rúsínum og kanil, lýsi og íslenskt grænmeti. 

Morgunmaturinn mun koma í stað ávaxtastundar sem hefur verið síðustu ár.  

Skólaárið 2016 – 2017 verður fyrsta skólaárið sem morgunmatur verður í boði í Flóaskóla.  

Frímínútur 
Nemendur í 1.-7. bekk fara út í öllum frímínútum og er því ætlast til að þeir séu klæddir eftir 

veðri hverju sinni. Nemendur í 8.- 10. bekk hafa val um það hvort þeir fara út í frímínútum 

eða eru inni.  Því vali fylgir mikil ábyrgð varðandi umgengni og hegðun og áskilur skólinn sér 



 
 

rétt til að breyta þessu fyrirkomulagi ef þess gerist þörf.  Yngri nemendur, sem þurfa að vera 

inni í frímínútum einhverra hluta vegna, skulu koma með skriflega beiðni um það frá 

forsjáraðila sínum til umsjónarkennara.  Starfsmenn skólans sinna gæslu í öllum frímínútum.  

Ef veður hamlar útivist eru það sömu aðilar sem sinna gæslu innan dyra. 

Mataraðstaða nemenda 
Til þess að vinnudagur skólabarna verði árangursríkur og ánægjulegur er mikilvægt að 

nemendur fái nægan nætursvefn og neyti hollrar fæðu.  Í haust verður gerð tilraun með nýtt 

fyrirkomulag í morgunhressingunni, en hingað til hafa nemendur fengið ávexti fyrir tíu 

frímínútur. Nýja fyrirkomulagið felur í sér að nemendum verður boðið upp á hafragraut, lýsi 

og íslenskt grænmeti í stað ávaxta a.m.k tvo daga í viku.  

Hádegishlé telur 40 mínútur, 20 mínútur í matsal og 20 mínútur í frímínútur.  Nemendur 

matast í sal í félagsheimilinu Þjórsárveri og sinna kennarar eða stuðningsfulltrúar gæslu í 

matsal.  Í matmálstímum er lögð áhersla á góða siði, kurteisi og rólegheit og að nemendur 

aðstoði við að bera matinn fram og ganga frá. 

Forsjáraðilar nemenda greiða mánaðarlegt gjald vegna mötuneytis.  Gjaldið stendur undir 

kostnaði vegna hráefniskaupa við mötuneytið.  Flóahreppur sér um annan rekstur 

mötuneytis. 

Skólavistun 
Skólavistun er lengd viðvera nemenda í 1.-4. bekk í skólanum eftir að hefðbundnum 

skóladegi lýkur.  Boðið er upp á skólavistun alla virka daga sem skólinn er opinn svo 

framarlega sem þörf er á þjónustunni.  Opið er í skólavistun frá því að kennslu lýkur og til kl. 

16:30.  Í skólavistun fá nemendur síðdegishressingu, tíma til leikja, föndurs, lesturs og 

annarrar tómstundaiðju.  Foreldrar þurfa að skrá börn sín í skólavistun á skrifstofu skólans en 

gjöld eru innheimt mánaðarlega með greiðsluseðli. 

Heimavinna  
Heimavinna nemenda er reglulegur hluti af námi hvers og eins.  Mörgum foreldrum finnst 

heimanám nauðsynlegt þar sem það tengir vinnu nemenda í skólanum við heimilin og 

aðstoðar forsjáraðila við að fylgjast með námi barna sinna.  Heimavinna nemenda er skráð í 

Mentor og er það á ábyrgð forsjáraðila og nemenda að nálgast þær upplýsingar. 

Forföll og fjarvistir nemenda 
Lög kveða á um að foreldrar nemenda sjái um að þeir sæki skóla hvern dag.  Óheimilar 

fjarvistir og seinkomur hafa áhrif á skólagöngu hvers og eins nemanda.  Sé um veikindi að 

ræða þarf að tilkynna þau á skrifstofu skólans að morgni hvers veikindadags.  Leyfi umfram 2 

daga þarf að sækja um skriflega á þar til gerðum eyðublöðum og vera samþykkt af 

skólastjóra.  Leyfi í 1-2 daga má sækja til umsjónarkennara.  Séu leyfi og veikindi ekki tilkynnt 

er litið svo á að um óheimilar fjarvistir sé að ræða.  Foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna 

í umbeðnum leyfum og verða að ráðfæra sig við umsjónarkennara varðandi sérstök verkefni 

eða heimavinnu.   

 

 



 
 

 

Fastir liðir í skólastarfinu 

Samræmd próf 
Nemendur í 4. og 7. bekk taka samræmd próf í íslensku og stærðfræði á hverju hausti.  

Nemendur í 9. og 10. bekk taka að auki samræmt próf í ensku. Samræmd próf í grunnskólum 

verða lögð fyrir með rafrænum hætti frá og með haustinu 2016. Þá verða þau samræmdu 

próf sem undanfarin ár hafa verið haldin að hausti í tíunda bekk færð til vors í níunda bekk. 

Tilfærsla samræmdu prófanna hefur það í för með sér að ekkert próf verður haldið í tíunda 

bekk næsta haust. Þeir nemendur sem verða í tíunda bekk á næsta skólaári munu í staðinn 

þreyta próf vorið 2017, á sama tíma og níundu bekkingar. 

Samhliða þessum breytingum stendur til að gera könnunarprófin hæfnimiðaðri í takt við 

áherslur í aðalnámskrá grunnskóla frá 2013. Áfram verða tvö könnunarpróf í fjórða og 

sjöunda bekk, í íslensku og stærðfræði. Í tíunda bekk verður hæfni í íslensku, stærðfræði og 

ensku metin. Nánari upplýsingar koma frá Námsmatsstofnun og eru veittar viðkomandi 

nemendum og foreldrum fyrir prófin. 

Danskennsla  
Undanfarin skólaár hafa nemendur fengið danskennslu í námskeiðsformi frá Dansskóla Jóns 

Péturs og Köru.  Dansnámskeiðin hafa staðið í eina viku að hausti og lýkur með sýningu fyrir 

fjölskyldur nemenda.  Á yfirstandandi skólaári er reiknað með að danskennsla verði með 

svipuðu sniði en dagsetning verður auglýst síðar. 

Heimsóknir frá Krakkaborg 
Elsti árgangur leikskólans Krakkaborgar kemur reglulega í heimsókn í Flóaskóla yfir skólaárið. 

Er þetta liður í samstarfsáætlun Krakkaborgar og Flóaskóla og hefur það markmið að búa 

börnin sem best undir færslu milli skólastiga. Umsjónarkennari í 1. bekk sér að mestu um 

samskipti við starfsmann frá Krakkaborg. Samstarfsáætlunin verður endurskoðuð í byrjun 

vetrar. 

Sýningar á verkum nemenda  
List- og verkgreinakennarar sjá um að setja upp sýningu á verkum nemenda sem settar eru 

upp í tengslum við viðtalsdaga, þ.e. á frammistöðuviðtalsdegi og námsmatsviðtalsdögum.  

Sýningarnar eru fyrst og fremst settar upp á göngum skólans og eru foreldrar sérstaklega 

hvattir til að ganga um skólann á þessum dögum og skoða verk nemenda. Ekki er ætlast til að 

foreldrar taki niður verk barna sinna á sýningunni.  

Skólablað 
Nemendur í 7. bekk gefa út skólablað ár hvert, ýmist að hausti eða vori og er það hluti af 

fjáröflun þeirra vegna vorferðalags. 



 
 

Hefðir og viðburðir  
Margar hefðir hafa skapast í skólastarfinu og munu halda áfram að þróa þann skólabrag sem 

við viljum sjá í Flóaskóla.  Hefðirnar snúast m.a. um viðburði og skemmtanir innan skólans, 

foreldrasamstarfið, blöndun nemendahópa í skólavinnunni, samvinnu starfsmanna o.s.frv.  

Undanfarin ár höfum við lagt á það áherslu að halda mörgum góðum hefðum úr 

Gaulverjaskóla, Villingaholtsskóla og Þingborgarskóla, auk þess sem við höfum skapað hefðir 

Flóaskóla á nýjum grunni. 

Hægt er að sjá helstu viðburði skólaársins á skóladagatali hér að framan.  

Ferðir  
Kennurum stendur til boða að fara í vettvangsferðir með nemendahópa og æskilegt er að 

hver árgangur fari a.m.k. einu sinni á ári í vettvangsferð.  

Hefð hefur skapast fyrir því að 6.-7. bekkur fari annað hvert ár í 5 daga skólabúðir að 

Reykjum í Hrútafirði og hitt árið í tveggja nátta ferð um Snæfellsnes. 6.-7. bekkur fór  á 

Snæfellsnesið vorið 2016 og fer að Reykjum í Hrútafirði vorið 2017. 

9. bekkur fer á hverju ári í skólabúðir að Laugum í Sælingsdal.   

Gert er ráð fyrir að 10. bekkingar noti veturinn til að safna sér pening, með aðstoð foreldra 

sinna, fyrir útskriftarferð sem farin er á úti- og grenndarnámsdögum í maí. Skólinn aðstoðar 

við skipulag á þeirri ferð og kostar kennara í ferðina en einnig er gert ráð fyrir viðveru a.m.k. 

eins foreldris í ferðinni. 

Valgreinar í 8.–10. bekk 

Þegar nemandi sest í unglingadeild Flóaskóla verða talsverðar breytingar á tilhögun 

náms frá því sem verið hefur. Það sem einkennir námið í þessum bekkjum er aukið námsval 

sem gerir nemendum kleift að velja sér námsgreinar og lotur við hæfi eftir áhuga og í 

samræmi við framtíðarmarkmið. Valgreinar í 8.-10. bekk eru ýmist verklegar eða bóklegar og 

vonandi finna flestir nemendur eitthvað við sitt hæfi. Sérstaklega skal á það bent að 

nemendur geta fengið íþróttaiðkun eða nám, t.d. við tónlistarskóla eða myndlistarskóla 

metið sem nemur tveimur kennslustundum á viku. 

Nemendur í 8.-10. bekk fá 280 mínútur á viku í valgreinum. Nemendur í 8. bekk eru í 80 

mínútur í bundnu vali í starfskynningum. Skólastjórnendur skipuleggja valgreinar 

næstkomandi skólaárs að vori að nokkru leyti en loka ákvörðun vals er unnið í samráði við 

nemendur á haustin. Framboð valgreina byggist að miklu leyti á hópastærðum, kennurum og 

aðstöðu. 

Nemendum Í 8. – 10. bekk í Flóaskóla stendur til boða svokallaðar „lotur“  tvisvar sinnum í 

viku. Nánari útskýringar á lotunámi er að finna á næstu blaðsíðu.  

Nemendur fara svo einnig í smiðjuhelgar þar sem boðið er upp á eina helgi á önn (í staðinn 

fyrir miðvikudagstímann sem áður var). Helgarnar verða með því sniði að nemendur fá að 

velja sér eitthvað námskeið sem þau vilja fá eina helgi. Á síðasta skólaári var fyrsta árið sem 

farið var í smiðjuhelgar og gafst það mjög vel og nemendur voru almennt ánægðir með 



 
 

námið sem fram fór á helgunum. Óskað verður eftir foreldrasamstarfi hvað varðar gæslu á 

smiðjuhelgum. Nemendur fá kvöldmat á föstudegi og laugardegi en taka með sér nesti til 

þess að snæða yfir daginn.   

Foreldrar fá í september kynningu á smiðjuhelgum sem koma í staðinn fyrir hefðbundið val á 

miðvikudögum.  Tilkynning um hvernig næsta valtímabili verður háttað kemur alltaf tveim 

vikum áður en tímabil hefst. 

 

Námsval Flóaskóla skiptist í fjóra þætti: 

Lotur     Smiðjur    Stofu val  Annað nám 

 

1. Lotur. Hluti valsins fléttast inn í lotunám sem tilgreint er og lýst  nánar hér að neðan. 

2. Smiðjur. Næst velja nemendur tvær smiðjur sem eru kenndar í tveimur helgarlotum, 

eina smiðjuhelgi fyrir áramót og aðra eftir áramót.  

3. Bóklegt val. Nemendur geta valið sér þrjár mismunandi stofur. Ein tungumálastofa 

(enska og danska eða þýska), ein íslenskustofa og ein stærðfræðistofa. Nemendur 

þurfa ekki að skrá sig í viðkomandi val og geta valið sér stofu í hvert sinn. Stofuval er 

einu sinni í viku einn tíma í senn. Nemendur geta því valið að vera í íslensku allan 

veturinn ef áhugi þeirra er til þess eða geta farið á milli stofa eins og hentar þeim 

best, þó er ekki hægt að flakka á milli stofa í miðjum tíma. Mikilvægt er að nemendur 

átti sig á því að þau verða alltaf að mæta í einhverja stofu.   

4. Annað nám. Þeir nemendur sem stunda annað nám samhliða skólanum s.s. tónlistar– 

eða íþróttanám geta fengið það metið sem valgrein. Skila þarf inn til skólans 

staðfestingu á náminu. Eyðublöð má nálgast hjá stjórnendum og á heimasíðu skólans 

undir eyðublöð. 

Lotunám í verk-og listgreinum, vali, upplýsingamennt og hreyfingu. 
Námið er ætlað nemendum 6.-10. bekkjar.  Hver nemandi fær valblað í byrjun hverrar lotu þar 

sem hann velur sér grein. Nemendur verða einnig að velja tvær greinar til vara.  Ef nemandi 

fær ekki sitt fyrsta val þá gengur hann fyrir í næsta valhring.  Nemandi getur ekki verið alltaf í 

sömu grein og í hverri lotu er alltaf eitt sérstakt verkefni tekið fyrir.  Stærri verkefni eins og 

Legokeppnin og Skólahreysti eru inni í þessum lotum og þau munu taka yfir a.m.k. tvö 

tímabil.  Hér á eftir kemur listi yfir þá kennara sem standa að þessu námi og hugmyndir um 

það sem verður í boði en það getur breyst og einnig er nemendum frjálst að koma með 

hugmyndir.  Óhefðbundin verkefni eru stundum í boði. Loturnar eru u.þ.b. 4 vikur og við 

vonum að þetta fyrirkomulag verði til þess að hver nemandi geti notað hæfileika sína og unnið 

vel. Tekið verður tillit til aldurs og samsetningar nemenda þegar raðað verður í 

hópa.  Einkunn er gefin fyrir hverja lotu og meðaltal af þeim gildir til lokaeinkunnar á haust- 

og vorönn. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Skólareglur  

1. Ástundun og skólasókn 

Nemendur og starfsmenn skólans skulu leggja sig fram um að stunda vinnu sína í skólanum 

af kostgæfni og stefna alltaf að því að gera sitt besta. Mæta skal stundvíslega í allar 

kennslustundir, vel undirbúinn og með öll gögn meðferðis.  

2. Samskipti og skólabragur 

Samskipti í skólanum eiga að byggjast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi.  Í 

Flóaskóla eiga nemendur og starfsfólk að búa við öryggi, góðar vinnuaðstæður, vinnufrið og 

jákvæð og uppbyggileg samskipti. Kennarar stýra vinnu nemenda í kennslustundum, 

nemendur fara að fyrirmælum þeirra og annars starfsfólks á skólatíma. Reglur um samskipti 

og skólabrag gilda í skólanum, á skólalóð, í mötuneyti, í íþróttahúsum og sundlaug og á öllum 

öðrum stöðum sem nemendur sækja á vegum skólans. 

3. Umgengni  

Áhersla er lögð á góða umgengni innan veggja skólans og á skólalóð. Sama gildir um alla þá 

staði sem nemendur sækja á vegum skólans. Ávallt skal leggja áherslu á að fara vel með 

námsgögn, húsnæði og að bera virðingu fyrir umhverfi sínu.   

4. Verðmæti 

Nemendur bera sjálfir ábyrgð á þeim verðmætum sem þeir kjósa að koma með í skólann. 

5. Heilbrigðar lífsvenjur 

Neysla gosdrykkja og sælgætis er ekki leyfð í skólanum og á skólalóð nema annað sé tekið 

fram vegna sérstakra aðstæðna. Öll neysla tóbaks og annarra vímuefna er óleyfileg í 

skólanum og á skólalóð. Flóaskóli hvetur nemendur og starfsfólk til heilbrigðra lifnaðarhátta. 

6. Leyfi og forföll 

Leyfi nemenda allt að tveimur skóladögum veitir umsjónarkennari en lengra leyfi skulu 

forsjáraðilar nemenda sækja um skriflega til skólastjórnenda á þar til gerðu eyðublaði sem 

fæst á skrifstofu skólans og á heimasíðu. Forföll tilkynnist að morgni hvers skóladags á 

skrifstofu skólans. Veikindi tilkynnist símleiðis í síma 486-3460 eða í Mentor á tímabilinu 

7:45-9:00 að morgni hvers skóladags sem veikindin vara. 

Viðurlög vegna brota á skólareglum verða unnin í samræmi við skólalykil Flóaskóla.  

Unnið var í endurgerð á uppsetningu skólareglna í Flóaskóla veturinn 2014 – 2015 og voru 

gerð plaköt sem einfaldari útgáfu af reglunum.  

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráð og nefndir 

  



 
 

Fræðslunefnd / skólanefnd  

Með nýjum lögum um grunnskóla sem sett voru árið 2008 er svigrúm sveitarfélaga og 

grunnskóla til að móta skólastarf aukið. Grunnskólar fá meira sjálfstæði og um leið eykst 

ábyrgð sveitarfélaga sem rekstraraðila á að hafa eftirlit með að skólarnir starfi samkvæmt 

opinberri stefnu í menntamálum. Skólastjóri veitir skólanum faglega forystu og ber ábyrgð á 

starfi hans gagnvart sveitarstjórn. Sveitarstjórnin ber aftur ábyrgð á framkvæmd skólastarfs 

gagnvart mennta- og menningarmálaráðuneyti. Í lögum um grunnskóla er kveðið á um að 

sveitarfélög beri ábyrgð á og sinni mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láti mennta- 

og menningarmálaráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, 

ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Ennfremur 

er kveðið á um að sveitarfélög eigi að fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt leiði til 

umbóta í skólastarfi. Í reglugerð um mat og eftirlit í grunnskólum og upplýsingaskyldu 

sveitarstjórna um skólahald nr. 658/2009 kemur fram að það sé skólanefndar að sinna 

þessu hlutverki í umboði sveitarstjórnar. Það er skólanefndar að hafa eftirlit með því að 

skólastarf í grunnskólum samræmist lögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla.  

 

Fræðslunefnd er ekki nefnd á vegum skólans heldur nefnd sem starfar í umboði 

sveitarstjórnar og fer með málefni skólans fyrir hönd sveitarstjórnar.  
  

Fræðslunefnd Flóahrepps 2014 – 2018  
Hilda Pálmadóttir, formaður 

Ágúst Valgarð Ólafsson, ritari 

Katharina Mareike Schacht 

Bjarni Stefánsson 

Anný Ingimarsdóttir 

 

Varamenn: 

Halla Reynisdóttir 

Margrét Jónsdóttir 

Ágúst Ingi Ketilsson 

Iðunn Ýr Ásgeirsdóttir 

Ólöf Ósk Magnúsdóttir 

 

Agnes Harpa Hreggviðsdóttir, áheyrnarfulltrúi kennara 

Anna Greta Ólafsdóttir, áheyrnarfulltrúi skólastjóra 

Sigurður Ingi Sigurðarson, áheyrnarfulltrúi foreldra 

 

 

Skólaráð 



 
 

Samkvæmt lögum nr. 91/2008, grein 8, skal skólaráð starfa við alla grunnskóla. 

Skólaráð skal vera samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahaldið. 

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar 

um skólanámskrá, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. 

Ráðið fær einnig til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi 

og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með 

öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.  

Skólaráð var stofnað haustið 2008 við Flóaskóla. Fulltrúar í skólaráði sitja til tveggja ára í 

senn. Skólastjóri stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólastjóri skal boða til 

sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. 

Skólaráð 2015 - 2016: 
Skólastjóri: Anna Greta Ólafsdóttir 

Fulltrúi foreldra 1: Ólafur Lárusson (seinna ár) 

Fulltrúi foreldra 2: Pia Rita Simone Schmauder (seinna ár) 

Fulltrúi kennara 1: Sigríður Oddný Stefánsdóttir (seinna ár) 

Fulltrúi kennara 2: Nýr kosin á fyrsta fundi vetrarins (fyrra ár)  

Fulltrúi annarra starfsmanna: Valgerður Gestsdóttir (seinna ár) 

Fulltrúi grenndarsamfélags: Lilja María Gísladóttir (seinna ár) 

Fulltrúi nemenda: Brynjar Jón Brynjarsson (seinna ár) 

Fulltrúi nemenda (verður kosinn í upphafi skólaárs) 

 

Starfsáætlun skólaráðs 

 

 

 

Mánuður Verkefni 

September Skipulag funda skólaárið, umbótaráætlun,  sjálfsmat skólans,  annað 

Nóvember Rekstraráætlun næsta árs, annað 

Desember Jólakaffi með stjórn foreldrafélagins 

Janúar Niðurstöður samræmdra prófa, annað 

Febrúar Rekstaráætlun, áherslur í skólastarfi, annað 

Mars Skóladagatal, kynning og umræða, annað 

Maí Árangur í starfi. Skólapúlsinn, skipulag næsta skólaárs, annað 



 
 

 

 

 

 

 

Foreldrafélag Flóaskóla 

Foreldrafélag Flóaskóla starfar samkvæmt 9. grein laga um grunnskóla frá 12. júní 2008. Þar 

stendur: ,,Við grunnskóla skal starfa foreldrafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess 

og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja við 

skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers 

skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í 

skólaráð.“ 

Starfsemi foreldrafélaga í grunnskólum er í stöðugri þróun.  Ákvarðanataka í skólamálum 

hefur færst nær foreldrum og forráðamönnum og það undirstrikar þörf fyrir formlegan 

samstarfsvettvang þeirra.  Vel rekin og virk foreldrafélög eru tvímælalaust af hinu góða.  

Foreldrar og forráðamenn hafa þar vettvang til að ræða saman um skólagöngu barnanna og 

hvað eina sem varðar uppeldi og menntun.  Til að ná sem bestum árangri er nauðsynlegt að 

þeir sem tengjast stjórnun og rekstri slíks félags velti fyrir sér markmiðum félagsins og 

hvernig megi skipuleggja starfið svo að þau markmið náist.  Með virkri starfsemi 

foreldrafélaga er hægt að stilla saman strengi í ýmsum hagsmunamálum og velferðarmálum 

með hagi barna að leiðarljósi.  Lög foreldrafélagsins eru aðgengileg á heimasíðu skólans.  

Í Foreldrafélagi Flóaskóla starfa þrír kjörnir fulltrúar. Kosið var í nýja stjórn á aðalfundi 

félagsins haustið 2013 til tveggja ára. Skólastjóri boðar stjórn foreldrafélagsins til samstarfs 

og situr með þeim fundi eftir þörfum.  Félagið hefur lagt á það áherslu að standa fyrir 

viðburðum fyrir nemendur þar sem öll fjölskyldan getur komið saman og átt saman góðar 

stundir.  Sem dæmi um starf foreldrafélagsins má nefna að það hefur staðið fyrir 

þorrablótum, grímuböllum, leikhúsferðum, bíóferðum og hefur félagið aðstoðað við 

vorferðir og grillveislur.  Að sama skapi hafa bekkjarfulltrúar hvers bekkjar staðið fyrir 

bekkjarkvöldum eða bekkjarferðum í einstaka bekkjum.   

Foreldrafélag Flóaskóla 2016 - 2017: 
Formaður: Helga Sigurðardóttir 

Gjaldkeri: Viðar Ófeigsson  

Ritari: Katharina Mareike Schacht    



 
 

Nemendafélag 

Samkvæmt 10. grein grunnskólalaga skal starfa nemendafélag við grunnskóla og er 

skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og 

velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. 

Veturinn 2010-2011 starfaði í fyrsta sinn nemendafélag við Flóaskóla. Árlega er skipaður 

fulltrúi úr hópi kennara sem skipuleggur starf nemendafélagsins ásamt stjórn þess. Örvar 

Rafn Hlíðdal er umsjónarmaður nemendaráðs þetta skólaárið.  

Kosið er í nemendafélag á hverju hausti en í því eiga sæti eftirfarandi: Tveir fulltrúar úr 10. 

bekk, tveir fulltrúar úr 9. bekk og tveir fulltrúar úr 8. bekk. 

Nemendaverndarráð  

Kennarar geta leitað til sérfræðinga skólans vegna málefna nemenda. Nemendaverndarráð 

skólans hittist reglulega á skólaárinu. Í ráðinu sitja aðstoðarskólastjóri sem er jafnframt 

formaður ráðsins, náms- og starfsráðgjafi, talsmaður nemenda, verkefnastjóri í 

stoðþjónustu, fulltrúi frá félagsþjónustu, sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur. 

Umsjónarkennarar og aðrir starfsmenn skólans geta verið kallaðir á fundi vegna málefni 

einstakra barna. Ef umsjónarkennari er ekki á fundi vegna umsjónarnemanda síns fær hann 

upplýsingar frá formanni nemendaverndarráðs að fundi loknum. Umsjónarkennarar skila inn 

eyðublaði sé óskað eftir aðkomu nemendaverndarráðs að málefnum 

nemanda/nemendahóps. Eyðublaðið má nálgast á heimasíðu skólans.  

Nemendaverndarráð fundar mánaðarlega. Fundir eru færðir til bókar og farið er með 

upplýsingar samkvæmt reglum um meðferð trúnaðargagna. 

Hlutverk nemendaverndarráðs: 

 að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi sérkennslu, 

heilsugæslu og aðra sérfræðiþjónustu.  

 að vera skólastjórnendum til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka 

aðstoð við nemendur skv. reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum. 

 að starfa að velferðarmálum nemenda.  

 Nemendaverndarráð skráir stöðu málsins, fjallar um það faglega, leggur fram tillögur 

og fylgist með framvindu mála.  

 Ráðið getur kallað á sinn fund þá aðila innan skólans og utan sem það telur að geti 

upplýst sig um ákveðin málefni.  

 Full trúnaðarskylda fundarmanna gildir á öllum fundum nemendaverndarráðs.  

Nemendaverndarráð Flóaskóla 2014-2015: 
Aðstoðarskólastjóri og formaður ráðsins: Katrín Ósk Þráinsdóttir til lok janúar, 

katrin@floaskoli.is og Hulda Kristjánsdóttir, hulda@floaskoli.is 

Verkefnastjóri stoðþjónustu: Sigurbára Rúnarsdóttir, sigurbara@floaskoli.is  

mailto:katrin@floaskoli.is


 
 

Hjúkrunarfræðingur: Bjarnheiður Böðvarsdóttir, bjarnheidur@hsu.is 

Sálfræðingur: Hugrún Vignisdóttir, hugrun@arnesthing.is 

Fulltrúi félagsþjónustu: Sigurjón Árnason, sigurjon@laugaras.is 

Verkefnastjóri uppeldis til ábyrgðar: Sigrún Helgadóttir, sigrunh@floaskoli.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innra mat skólans   

mailto:sigurjon@laugaras.is


 
 

Viðfangsefni innra mats 

Í gildandi lögum um grunnskóla eru skýr ákvæði um að skólar skuli nota sjálfsmat til að meta 

innra starf skólans. Samkvæmt lögunum er skólum í sjálfsvald sett hvaða aðferðum þeir beita 

við sjálfsmatið. Í lögunum eru einnig ákvæði um að á fimm ára fresti skuli 

Menntamálaráðuneytið láta fara fram úttekt á þeim sjálfsmatsaðferðum sem skólar nota. 

Innra mat á að vera  samofið öllu skólastarfi. Það þýðir meðal annars að það  þarf að ná til 

allra helstu þátta  í skólastarfinu. Ekki er raunhæft að skoða alla þætti skólastarfsins á einu 

skólaári og því er mikilvægt að skólar forgangsraði verkefnum og geri sér tímaáætlun þar sem 

fram kemur áætlun þeirra um dreifingu matsþátta yfir 3-5 ára tímabil.  Slík áætlun þjónar 

annars vegar þeim tilgangi  að skipuleggja matsvinnuna og dreifa verkefnum svo að matið 

verði viðráðanlegt og hins vegar að hafa yfirsýn yfir að enginn matsþáttur verði útundan 

þegar til lengri tíma er litið.  

Tímaáætlun ætti að gera ráð fyrir að matið nái til eftirfarandi þátta einu sinni eða oftar á 3-5 

ára tímabili. Athugið að upptalningin endurspeglar ekki forgangsröðun matsþátta. 

Árlega er  áætlunin endurskoðuð og uppfærð eftir þörfum  vegna þess að  oft koma upp mál 

sem áríðandi er að meta sem fyrst og því er mikilvægt að  tímaáætlanir séu sveigjanlegar.  

Sumir matsþættir eru metnir oft á 3 -5 ára tímabili en aðrir e.t.v. ekki nema einu sinni. 

Innra matið á að vera órjúfanlegur hluti af starfsemi skólans og styðja alla þætti 

skólastarfsins. Þar sem nám og kennsla eru lykilþættir í skólastarfinu er mikilvægt að þeir séu 

ávallt í brennidepli, s.s. með ígrundun kennara á eigin starfsháttum, jafningjamati kennara, 

mati á nýjungum í kennsluháttum, greiningu á framförum nemenda o.s.frv. Eðlilegt er að 

tímaáætlun endurspegli þá áherslu. Matið ætti að ná alla leið inn í skólastofuna og hafa áhrif 

á það sem þar fer fram en frammistaða kennara og kennsluhættir eru þau matssvið sem 

yfirleitt reynist erfiðast fyrir skóla að meta.  

Skólaárið 2012-2013 tók Flóaskóli í fyrsta skipti þátt í Skólapúlsinum. Skólapúlsinn þjónustar 

hátt í 70 grunnskóla á landinu með samræmdum nemenda-, foreldra- og 

starfsmannakönnunum. Niðurstöðurnar gefa þátttökuskólum færi á að bera sig saman við 

aðra skóla í landinu og þróun innan skólans á mismunandi matsþáttum um leið og 

aðferðafræðilegar forsendur matsins eru tryggðar. Í matsþáttunum er tekið á langflestum 

atriðum sem matsáætlun gerir ráð fyrir en auk þeirra var unnin ítarleg mælingaáætlun og 

viðmið fyrir Flóaskóla í samræmi við æskulýðs- og skólastefnu Flóahrepps.  

Umbótaætlanir eru unnar og birtar í ágústmánuði í kjölfarið á niðurstöðum sjálfsmats 

skólans. Sjálfsmatsskýrsla og umbótaáætlun eru birtar á heimasíðu skólans. 
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Fimm ára matsáætlun skólans 
 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  Starfsáætlun – s.s. 
skipulag, 
stoðþjónusta, 
skólareglur og 
verkferlar 
 

 

  Nám og námsárangur  
 

 

Nemendur - líðan, 
þarfir, starfsandi og 
samstarf 
 

Nemendur - líðan, 
þarfir, starfsandi og 
samstarf 
 

Nemendur - líðan, 
þarfir, starfsandi og 
samstarf 
 

Nemendur - líðan, 
þarfir, starfsandi og 
samstarf 
 

 Kennsla – 
kennsluhættir, 
starfsþróun og 
fagmennska 
 

  

Starfsfólk – líðan, 
þarfir, starfsandi, 
samstarf 
 

Starfsfólk – líðan, 
þarfir, starfsandi, 
samstarf 
 

Starfsfólk – líðan, 
þarfir, starfsandi, 
samstarf 
 

Starfsfólk – líðan, 
þarfir, starfsandi, 
samstarf 
 

Stjórnun 
 

Stjórnun 
 

Stjórnun 
 

Stjórnun 
 

   Viðmót og menning 
skólans 
 

 Aðbúnaður 
 

  

Samstarf heimila og 
skóla  
 

   

   Ytri tengsl - önnur 
skólastig og 
nærsamfélagið  
 

Umbótaaðgerðir/ 
þróunarstarf 
 

Umbótaaðgerðir/ 
þróunarstarf 
 

Umbótaaðgerðir/ 
þróunarstarf 
 

Umbótaaðgerðir/ 
þróunarstarf 
 

  Ráðstöfun auðlinda – 
s.s. fjármagns, tíma, 
mannauðs og búnaðar 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áætlanir  

 

 
  



 
 

Símenntunaráætlun 

 

 

„Við leggjum áherslu á að vera eftirsóknarverður vinnustaður og gefa starfsmönnum kost 

á fræðslu og endurmenntun til að auka hæfni og tryggja hámarks árangur í starfi. Hver 

starfsmaður er ábyrgur fyrir því að viðhalda og auka eigin þekkingu og fylgjast vel með því 

sem í boði er hverju sinni.“ 

(Úr starfsmannastefnu Flóahrepps) 

 

 

 
 

Lög og reglugerðir  
Í lögum um grunnskóla kveður á um að hver skóli eigi að móta áætlun til ákveðins tíma um 

hvernig símenntun starfsfólks hans skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi við 

áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Jafnframt segir að kennarar og 

skólastjórar grunnskóla skuli eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla 

starfshæfni sína og að þeir skuli eiga kost á námsleyfum. 

Í kjarasamningi grunnskólakennara segir: 

Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu 

sem nauðsynleg er í starfi. Símenntun kennara skal vera í samræmi við starfsþróunaráætlun 

skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur 

ákveðið að einstakir kennarar eða kennarahópar sæki skilgreinda fræðslu. Með sveigjanlegu 

upphafi og lokum skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar geti sótt símenntun í auknum 

mæli á starfstíma skóla. Símenntun/undirbúningur utan starfstíma skóla skal vera í samræmi 

við starfsþróunaráætlun skóla og undir verkstjórn skólastjóra.  

Tími til starfsþróunar markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. á ári til símenntunar 

og undirbúnings kennara. Starfsþróun, sem hluti af 150 (126/102) klst., er almennt ætlaður 

tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á 

starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við kennara.  

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann 

annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til 

að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Hverjum skóla er skylt 

að gera starfsþróunaráætlun og skal hún kynnt kennurum. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf 

fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða 

þróunarvinnu næsta vetur á grundvelli sjálfsmats skóla. Kennurum er skylt að fara á 

námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. starfsþróunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. 



 
 

ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu. Endanleg ákvörðun er í höndum 

skólastjóra. 

 

Starfsþróun kennara 
Í lokaskýrslu fagráðs um símenntun og starfsþróun kennara er starfsþróun skilgreind á 

eftirfarandi hátt:  

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar þróunar. 

Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg 

viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og 

þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, 

er augljós og samofinn hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu 

samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á fyrsta starfsári, 

námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, 

fræðilestur, skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, 

hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. 

Hraðar samfélags- og tæknibreytingar kalla á stöðuga starfsþróun kennara og skólaþróun. 

Þarna er meðal annars átt við kennsluaðferðir, samskipti, námsgögn og miðla. Kennarar eru 

kjölfestan í menntakerfinu. Mikilvægt er að kennarar séu leiðandi í breytingum og 

skólaþróun. Fjölbreytt og öflug starfsþróun kennara er grundvöllur farsællar þróunar 

menntakerfis og skólastarfs. 

Fagmennska kennara og skólastjórnenda  
Mikilvægt er að kennarar hafi starfskenningu að leiðarljósi í starfi, viðhaldi henni og þrói og 

geti fært fagleg rök fyrir ákvörðunum um nám og kennslu. Það hvetur til starfsþróunar. Í 

þessu felst m.a. hin faglega ábyrgð kennara og fagmennska stéttarinnar. Rannsóknir benda 

til þess að stöðug starfsþróun sem sprettur úr önn skólastarfsins þar sem fengist er við 

raunhæf viðfangsefni sem krefjast faglegrar úrlausnar til að bæta nám og kennslu sé 

árangursríkust. Oftar en ekki krefjast slík viðfangsefni markvissra faglegra samskipta kennara 

og skólastjórnenda á starfsvettvangi.  

Sameiginleg starfsþróun margra í sama skóla skilar meiru en þegar starfsþróun er 

eingöngu bundin við einstaklinga. Leiðsögn og ráðgjöf milli jafningja og fagfólks er 

mikilvægur þáttur í starfsþróun kennara og skólastjórnenda.  

Í kennarastarfinu eru gerðar auknar kröfur um samvinnu, teymisvinnu og þróunarstarf til 
lengri tíma. Kennarar færast því sífellt nær því að vera samvirkir fagmenn sem bera 

sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu og móta skólastarfið saman.  

Skólastarf þróast í ríkari mæli að lærdómssamfélagi sem gerir kröfur um sterka liðsheild 

og virka þátttöku allra í umbóta- og þróunarstarfi. 



 
 

 

Fjölbreyttar leiðir í endurmenntun 
Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreyttar leiðir í endurmenntun svo starfsfólk fái nám við hæfi 

hvers og eins. Margar leiðir eru í boði og hér fyrir neðan má sjá dæmi um leiðir sem hægt er 

að nota. 

- Námskeið, fræðslufundir & ráðstefnur 

- Handleiðsla & jafningjaráðgjöf 

- Sjálfsnám 

Rannsókn sem framkvæmd er af kennara á eigin starfsvettvangi. Aðferð kennara til 

að skoða eigin starfshætti í þeim tilgangi að ganga úr skugga um að þeir séu eins og 

þeir vilji hafa þá.  

- Virk þátttaka í starfi faghópa tengdum skólastarfi 

- Les- og umræðuhópar 

- Umbóta- og/eða þróunarhópar 

- Vettvangsheimsóknir 

- Kennsluskipti 

- Fjarnám 

 

Ferli símenntunar í Flóaskóla 
Undirbúningur: Stjórnendur finna þarfir og skilgreina áherslur skólans út frá sjálfsmati 

skólans og starfsmannaviðtölum. Hver starfsmaður íhugar eigin þörf fyrir símenntun.  

Starfsmannafundur: Stjórnendur kynna sjálfsmat skólans frá síðasta skólaári og segja frá 

helstu  niðurstöðum þess og hvaða áherslur og þarfir hafi verið fundnar varðandi starfsþróun 

og símenntun. Stjórnendur kynna þær leiðir í starfsþróun sem ákveðnar hafa verið og segja 

frá því vali sem starfsfólk hefur varðandi símenntun sína. 

Starfsþróunarviðtal: Stjórnandi ræðir við starfsmann um hugmyndir að símenntun hans og 

óskar eftir tillögum hans. Áætlun starfsmannsins skráð.  

Úrvinnsla: Stjórnendur ganga frá símenntunar- og starfsþróunaráætlun skólans og kynna 

hverjum starfsmanni sem fær afrit af sinni símenntunaráætlun. Heildaráætlun skólans birt 

starfsmannahópnum og sett inn á heimasíðu skólans. 



 
 

Framvinda: Starfsmenn fylgja eigin áætlun og skrá niður eigin símenntunartíma. Starfsmenn 

ákveða tíma með stjórnendum til að kynna símenntunarvinnu sína fyrir starfsmannahópnum. 

Skólastjórnendur tryggja tíma í fundaskipulagi til að kynningar starfsfólks á símenntun sinni 

séu framkvæmdar og allur starfsmannahópurinn njóti góðs af.  

 

Áherslur og markmið í Flóaskóla 2016-2017 

Uppeldi til Ábyrgðar  
Stefnan felur í sér að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga, auk þess að 

þjálfa þau í að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á þörfum sínum. Börnunum/unglingunum 

eru kenndar aðferðir við sjálfstjórn og sjálfsaga sem og hvernig maður lærir af mistökum 

sínum. Hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar byggir á því að einstaklingurinn geti tekið 

sjálfstæðar, siðferðilegar ákvarðarnir varðandi eigin hegðun út frá þeim lífsgildum sem hann 

hefur. Þegar hann er laus undan skömm, hótunum, sektarkennd eða loforðum um umbun. Þá 

styðja vinnuaðferðirnar starfsfólk í skólum til að mynda sér skýra stefnu í samskiptum og 

meðferð á agamálum. Hugmyndafræðin hefur því áhrif á marga þætti skólastarfsins svo sem 

kennsluhætti, stjórnunarhætti, áherslur í lífsleiknikennslu og ekki síst á meðferð agamála. 

Með þessu verður því breyting á kenniviðmiðum skólasamfélagsins varðandi samskipti og 

aga. Uppeldi til ábyrgðar verður eitt af þremur starfsþróunarteymum í Flóaskóla skólaárið 

2016-2017. 

Olweusaráætlun gegn einelti  
Olweusarverkefnið gegn einelti er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, Kennarasambands Íslands og Heimilis og skóla. Verkefnið byggir á 

kenningum prófessors Dan Olweus, sem rannsakað hefur einelti s.l. 30 ár og er einna fremstur 

fræðimanna í heiminum á því sviði. Hér á landi nær verkefnið til 43 grunnskóla og 

skólaskrifstofa og u.þ.b. 13.000 grunnskólanemenda, sem er um þriðjungur allra 

grunnskólanemenda í landinu.  

Allir starfsmenn Flóaskóla taka virkan þátt í Olweusarverkefninu. Verkefnastjóri stýrir 

starfinu og er það partur af skólabrag skólans. 

Lestrarstefna Flóaskóla 
Lestrarstefnuteymið vinnur að því að móta heildstæða mál- og lestrarstefnu fyrir 

sveitarfélagið ásamt fulltrúum frá leikskólanum Krakkaborg. 

Markmið verkefnisins er að efla læsi í samræmi við áherslur nýrrar aðalnámskrár og að  

móta framtíðarsýn og stefnu til að bæta lestrarfærni nemenda. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og sveitarfélögin hafa gert með sér þjóðarsáttmála um læsi sem 

Flóahreppur hefur undirritað og er aðili að.  

Læsisstefnan tekur á markmiðum, mati á markmiðum, kennsluaðferðum og skipulagi, 

viðmiðum um árangur og námsmati og prófum.  

Óumdeilt er að lestur er lykill að öllu námi og því þarf lestrarkennsla og lestrarþjálfun aðvera 

fjölbreytt og markviss. Ritun gegnir einnig sífellt stærra hlutverki í daglegu lífi fólks með 



 
 

tilkomu ýmissa samskiptamiðla og því er mikilvægt að efla lestur og ritun á öllum 

aldursstigum grunnskólans. Þeim leiðum sem nota má í skólastarfi til að efla læsi nemenda 

hefur fjölgað og þeir hafa nú aðgang að ýmiss konar tækni til að nota í samskiptum og námi. 

Því er lögð áhersla á að nemendur læri að nýta sér nýjustu tækni til þess að að efla lestur 

sinn og lesskilning auk þess sem áhersla er lögð á þjálfun lestrar og ritunar í hefðbundnum 

skilningi. 

Námsmat 
Í aðalnámskrá eru skilgreindir hæfniþættir á hverju námssviði og innan hverrar námsgreinar. 

Samkvæmt aðalnámskrá eiga nemendur að fá tækifæri til að uppfylla hæfniviðmið einstakra 

námsgreina og námssviða með mismunandi hætti. Hver skóli þarf síðan að ákveða hvernig 

hann ætlar að útfæra námsmatið í sínum skóla og í hvernig formi á að skila námsmati til 

nemenda og foreldra. Námsmatsteymi verður eitt af þremur starfsþróunarteymum í 

Flóaskóla skólaárið 2016-2017. 

Teymiskennsla 
Kennarar verða að vinna saman að því að byggja upp gott námsumhverfi. Það er alls ekki 

nauðsynlegt að allir kennarar í hverjum skóla kenni nákvæmlega eins en þeir verða að vera 

meðvitaðir um hvernig aðrir kenna. Skólinn er samfélag þar sem kennararnir vinna að því að 

þróa viðeigandi jákvæðar væntingar til allra nemenda og þeir reyni á nemendur með 

viðfangsefnum sem eru byggð á upplýsingum fengnum með skipulagðri samvinnu og 

umræðum við aðra kennara. Samkvæmt hugmyndum Sharon A. Maroney  eru ákveðnir þættir 

sem skipta máli í teymiskennslu. Þeir sem ná árangri í teymiskennslu hafa áhuga á að vinna í 

teymi, eru jákvæðir, bera virðingu fyrir öðrum, eru heiðarlegir, treysta, hlusta á aðra, geta sagt 

það sem þeim finnst, eru sveigjanlegir, úrræðagóðir, eru til í að prófa nýja hluti og taka mál 

ekki inn á sig persónulega. Þeir einbeita sér að nemendum, eru sammála um reglur, aðferðir 

og væntingar gagnvart nemendum og hver öðrum. Það sem alls ekki má í teymiskennslu er að 

vera ósveigjanlegur. Kennarar verða að vera tilbúnir til að prófa sig áfram og mega ekki 

gefast upp þótt á móti blási. Jákvæðni er lykillinn. Þeir sem ætla að vinna saman í teymum 

verða að gefa sér tíma til að byggja upp opið samband sem byggir á trausti, hver og einn 

verður að vera meðvitaður um á hverju hann ber ábyrgð og gera sér grein fyrir því að 

samstarfið kostar tíma. 

Leitast er eftir að  allir kennarar í Flóaskóla vinni í teymi með öðrum kennara/öðrum 

kennurum. 

  



 
 

Símenntunaráætun skólaárið 2016-2017 
JÚNÍ   Skólastjórnendur útbúa sjálfsmatsskýrslu nýliðins skólaárs og 

skilgreina þarfir og áherslur skólans og starfsfólks fyrir komandi 
skólaár.  

 Gróft skipulag að starfsþróunaráætlun útbúin og athugað með 
námskeið fyrir komandi skólaár ef slíkt er fyrirhugað. 

ÁGÚST  Sjálfsmatsskýrsla skólans kynnt starfsfólki og áherslur og markmið 
fyrir skólaárið kynnt.  

 Starfsþróunarviðtöl við starfsfólk skólans og símenntunaráætlanir 
gerðar.  

 Starfsþróunaráætlun fullkláruð, kynnt starfsfólki og birt á 
heimasíðu skólans. 

 Vinnustofur í Hveragerði fyrir kennara á vegum Skólaþjónustu 
Árnesþings, 9. og 10. ágúst. 

 Markþjálfun - Námskeið fyrir allt starfsfólk skólans. 

SEPTEMBER  Formlegir „fundartímar“ fyrir símenntunarteymi hefjast. 

OKTÓBER  Þátttaka í Haustþingi kennara á Suðurlandi 

 Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

NÓVEMBER  Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

 Símenntunarteymi kynna sína vinnu  

DESEMBER  Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

 Myndbönd & miðlun 

JANÚAR  Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

 Gestafyrirlesarar 

FEBRÚAR  Símenntunarteymi kynna sína vinnu 

 Skólaheimsóknir 

MARS  Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

 Kennsluskipti og/eða jafningjamat 

APRÍL  Kynning á fagtímaritum og fagfélögum 

 Símenntunarteymi að störfum skv. fundaskipulagi 

MAÍ  Símenntunarteymi ljúka sinni vinnu 

 Uppskeruhátíð! Lokakynningar 

 

Símenntunar- og starfsþróunaráætlun Flóaskóla er unnin með 

einkunnarorð skólans að leiðarljósi: HUGUR – HJARTA - HÖND 

  

  



 
 

Móttökuáætlun Flóaskóla 

Hlutverk stjórnenda og starfsfólks: Skólanum berst vitneskja um að nýr 

nemandi sé að koma í skólann. Aðstoðarskólastjóri sér um að upplýsingapakki 

fyrir nýja nemendur sé til staðar fyrir nýja nemendur.  (Skóladagatal, 

stundatafla, eyðublað vegna skráningar í Flóaskóla, upplýsingar um heimasíðu 

og aðrar upplýsingar). Skólastjóri  skipuleggur heimsókn nemandans og 

foreldra hans í skólann. Leitað er eftir því hvort nemandanum fylgi gögn um 

greiningar eða annað sem kann að skipta máli.   

Hlutverk nemenda: Umsjónarkennari sér til þess að fyrstu daga nemandans í 

skólanum sé honum fenginn móttökustjóri úr hópi samnemenda. Móttökustjóra 

er ætlað að veita nýja nemandanum stuðning fyrstu vikuna. 

 

 

Móttaka nemenda í 1. bekk 
Foreldrar og væntanlegir nemendur í 1. bekk eru boðaðir í skólann í maí áður en skólaganga 

nemandans hefst og fá þá kynningu á skólastarfi Flóaskóla. Nemendur hitta einnig verðandi 

umsjónarkennara sinn á sama tíma ef þess gefst kostur.  Á skólasetningu fylgja foreldrar 

börnum sínum í skólann og inn í umsjónarstofur þar sem umsjónarkennari fer yfir helstu þætti 

skólastarfsins. Í september er foreldrum boðið á ítarlega kynningu á starfi skólans og 

viðfangsefnum nemenda á foreldradeginum. 

 

 Móttaka nýrra nemenda í 2. – 10. bekk 
Í Flóaskóla er lögð áhersla á að taka vel á móti nýjum nemendum. Mikilvægt er að nemandinn 

og foreldrar hans fái strax í upphafi jákvæða mynd af skólanum og að foreldrum og 

nemendum finnist þeir velkomnir í skólann. 

Þegar nýr nemandi er skráður í skólann er honum og foreldrum hans boðið að koma í 

heimsókn í skólann. Skólastjóri tekur á móti þeim og kynnir skólastarfið og sýnir þeim 

jafnframt húsnæðið. Ef nemandinn byrjar á miðju skólaári þá heimsækir hann 

umsjónarhópinn sinn en að hausti hittir hann umsjónarkennara sinn. 

Umsjónarkennarar eru beðnir um að hafa samband við heimili nýrra nemenda þegar tvær 

vikur eru liðnar af skólatímanum. Þá gefst tækifæri til að ræða líðan nemandans og upplifun 

hans og foreldra af skólanum. 

 

Móttaka nemenda á vegum félagsmálakerfisins 
Í Flóaskóla er einnig lagt mikið upp úr því að allir sem í skólann koma geti hafið skólagöngu 

strax og að nemendur fái strax í upphafi góða tilfinningu  fyrir skólanum, skólastarfinu og 

starfsfólki. Þegar fósturbörn eru skráð í skólann tekur við fast ferli sem hefur það að 

augnamiði að ýta undir jákvæða upplifun nemandans af skólanum. 

  



 
 

1.         Nemandi byrjar ekki skólagöngu í Flóaskóla fyrr en allar upplýsingar um hann liggja 

fyrir, s.s. námsferill, mætingar, hegðunarferli og fyrri sérúrræði. 

2.         Barnið skal undirbúið eins vel og hægt er af félagsráðgjafa og 

fósturforeldri/fósturforeldrum þannig að það komi sátt í skólann. 

3.         Fyrsta daginn komi nemandi með fósturforeldri/fósturforeldrum í skólann, hitti 

skólastjóra sem kynnir hann fyrir bekknum, umsjónarkennara og sýnir honum skólann. 

4.         Nemandinn leysir heimaverkefni þennan dag og skilar inn á þriðja degi. 

Umsjónarkennari undirbýr  komu  nemandans þá daga. 

5.         Að öllu jöfnu kemur nemandinn í skólann á þriðja degi. 

6.         Ef umsjónarkennari telur þörf á lengri undirbúningstíma en gefinn er hér að ofan getur 

hann óskað eftir því við skólastjóra. 

7.         Að öðru leyti á almenn móttökuáæltun skólans við um fósturbörn. 

 

Móttaka nemenda með annað móðurmál en íslensku 
Móttökuáætlun vegna nemenda með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni 

þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum námssviðum. Tryggja skal að þessir nemendur og 

foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum um grunnskólastarf. 

 Nemendur með annað móðurmál en íslensku eiga rétt á kennslu í íslensku sem öðru 

tungumáli. Með kennslunni er stefnt að virku tvítyngi þessara nemenda og að þeir geti 

stundað nám í grunnskólum og tekið virkan þátt í íslensku samfélagi. Grunnskólum er heimilt 

að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli nemenda með annað móðurmál en íslensku sem hluta af 

skyldunámi er komi í stað skyldunáms í erlendu tungumáli. 

  

Móttökuáætlun nemenda með sérþarfir 

Í 9. gr. reglugerðar um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir: 

  

Auk almennrar móttökuáætlunar samkv. 16. gr. laga um grunnskóla skulu grunnskólar útbúa móttökuáætlun fyrir nemendur með 

sérþarfir. Í slíkri áætlun skal m.a. gera grein fyrir samstarfi innan skólans um skipulagi kennslunnar, aðbúnaði, aðstöðu, notkun 

hjálpartækja, skipulagi einstaklingsnámskrá, kennsluháttum og námsmati, hlutverki umsjónarkennara, sérkennara og annarra 

fagaðila innan skólans og samstarfi við foreldra. Tilgreina skal áform skólans um stuðning við nemendur með sérþarfir við nemendur 

til félagslegrar þátttöku og virkni í skólasamfélaginu, svo sem í félagslífi og tómstundastarfi skólans. Í slíkri áætlun skal einnig gera 

grein fyrir samstarfi við aðila utan skólans. 

Samstarf og skipulag kennslunnar, einstaklingsnámskrár, kennsluhættir og 

námsmat. 
Umsjónarkennari og verkefnastjóri í stoðþjónustu hafa umsjón með móttöku nemenda með sérþarfir í skólann og bera ábyrgð á 

samstarfi við sérkennara og foreldra, ef nemandi sækir kennslu til sérkennara 50% eða meira hlutfall er sérkennari valinn sem 

umsjónarkennari barnsins. 

Umsjónarkennari, sérkennari og þroskaþjálfi bera sameiginlega ábyrgð á gerð einstaklingsnámskrár þar sem tekið er mið af 

greiningum/þroskamati viðkomandi nemenda, óskum foreldra og mati starfsmanna á hverjum tíma. Í einstaklingsnámskrá skal tiltekið 

um námsmarkmið, námsaðstæður, námsefni, námsmat og aðrar aðstæður í skólanum s.s. frímínútur og matartíma. Kennslan getur farið 

fram með eða án stuðnings í almennum bekk, sérkennslu í litlum hópi eða einstaklingskennslu utan bekkjar. Námsmat er til þess að 

fylgjast með hvernig nemanda tekst að mæta markmiðum einstaklingsnámskrár og örva nemendur til framfara. Vitnisburður getur 

verið bæði með tölum og orðum en umsögn þarf að fylgja með til hvatningar og stuðnings. Nemendur með sérþarfir fá vitnisburð 

birtan með svipuðum hætti og aðrir nemendur skólans. 



 
 

Notkun hjálpartækja 
Ef nemandi þarf á hjálpartækjum að halda við nám sitt verður leitað allra leiða til að hafa þau tiltæk til náms. Hér getur verið um að 

ræða tölvur og ýmis jaðartæki fyrir tölvur, lestrarforrit, ýmis gagnvirk forrit og fl. 

Stuðningur til félagslegrar þátttöku og virkni 
Umsjónarkennari nemandans hefur forystu um samstarf við félagsstarfið. Umsjónarkennari kynnir nemendur með sérþarfir fyrir 

starfsmönnum félagsstarfsins og leiðbeinir þeim varðandi sérþarfir nemenda. Í vettvangsferðum og lengri ferðum s.s. ferðum í 

skólabúðir er sérstaklega gætt að því að allir nemendur viðkomandi árgangs geti tekið þátt. 

Aðbúnaður og aðstaða 
Aðstaða og aðbúnaður til sérkennslu er  í samræmi við lög og reglugerðir. Leitast er við að hafa fjölbreytt úrval námsgagna og nýta 

tölvur og tölvuforrit til náms. 

Samstarf við aðila utan skólans 
Samstarf er við skólaþjónustu Árnesþings, félagsþjónustu Árnesþings, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Barna- og 

unglingageðdeildina,  og aðra þá sem vinna með viðkomandi börn. Skólastjóri, umsjónarkennari, verkefnastjóri í stoðþjónustu, 

sérkennari, þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi sitja teymisfundi, skilafundi og samstarfsfundi eftir þörfum. Sá fagaðili sem vinnur hvað 

mest með barninu er alla jafna skipaður teymisstjóri. Teymisstjóri tekur að sér formennsku í þeim teymum sem eru mynduð vegna 

nemenda með sérþarfir. Samstarf við foreldra utan teyma eru hefðbundin foreldraviðtöl, samskipti gegnum Mentor, með tölvupósti 

og/eða símleiðis auk samstarfsfunda eftir þörfum og/eða áætlunum sem gerðar eru. 

 

  



 
 

  Viðbrögð við eldsvoða 

Eldvarnir snerta alla – alla daga meira og minna. Heima, í vinnunni og nánast hvar sem er. 

Eldvörnum er oft skipt í tvo flokka, þ.e. slökkvistarf og fyrirbyggjandi starf.  

Ár hvert er brunaæfing í Flóaskóla og er tímasett á skóladagatali skólans. Skólaárið 2015 – 

2016 var rýmingaráætlun skólans endurskoðuð og uppfærð af starfsfólki skólans.  

 

Slökkvistarfið hefur það að markmiði að bjarga því sem bjargað verður eftir slys. 

Fyrirbyggjandi starfið hefur aftur á móti þann tilgang að forða slysum eða a.m.k. að draga úr 

þeim eins og unnt er. Þessum markmiðum er reynt að ná með byggingartæknilegum 

aðgerðum, fræðslu og æfingum. Einnig með björgunaráætlunum, þ.m.t. rýmingaráætlunum. 

Það hefur margoft komið í ljós að afar litlar líkur eru til þess að menn bregðist rétt við, ef 

menn standa skyndilega  frammi fyrir vanda sem skapast getur af eldsvoða, nema menn hafi 

gert sér grein fyrir hættunni og hugleitt viðbrögð. Best er að gera áætlun. Til þess að allir sem 

málið snertir geti unnið samstíga verður áætlunin að vera skrifleg og ef menn vilja vera vissir 

um að áætlunin sé raunhæf, þarf að prófa hana. Einnig er oft nauðsynlegt að æfa áætlanir, 

eða hluta þeirra, til að þær geti talist öruggar. 

Þau atriði sem hafa þarf í huga við gerð rýmingaráætlunar eru m.a: 

 Fólksfjöldi 

 Hreyfigeta fólks 

 Fjöldi aðstoðarfólks ef þörf er á og um er að ræða 

 Rýmingarleiðir 

 Söfnunarstaður og lokastaður 

 Tími til rýmingar. 

Nauðsynlegt er að sem flest sjónarmið hinna ólíku hópa sem hafa með málið að gera komi 

fram. 

Við skulum líta á þau atriði sem meðal annars þarf að hafa í huga við gerð rýmingaráætlunar 

fyrir Flóaskóla. 

1. Fólksfjöldi: Flest eru börnin 100 samtímis í skólanum. Starfsmenn sem starfa innan 

skólans daglega eru um 20 talsins, misjafnt eftir vikudögum. Miðað við þann fjölda 

ætti rýming að ganga vel með góðri samvinnu. Bekkjarlistar skulu allaf vera á sínum 

stað í hverri stofu og allir viti hvar sá staður er. 

2. Hreyfigeta fólks: Gera verður ráð fyrir að þau yngri geti þurft aðstoð við að bjarga sér. 

Yngri börnin þurfa einnig mikla aðstoð vegna vanhæfni við að meta aðstæður. Þau 

sem eldri eru ættu að vera nokkuð fær um að meta ástand og þurfa minni hjálp. 

3. Fjöldi aðstoðarfólks: Ekki ætti að vera nauðsynlegt að kalla til aðstoðarfólk vegna 

rýmingar. Það fólk sem er á staðnum ætti í öllum tilfellum að ráða við að rýma húsið. 

Það er fyrst þegar kemur að slökkvistarfi sem aðstoðar getur verið þörf. 

4. Rýmingarleiðir: Rýmingarleiðir eru 2 úr hverri stofu, sums staðar beint út og fram á 

gang. Útgangar af ganginum eru merktir með út-ljósum. Vegna þess að útidyrahurðir 



 
 

opnast út, þarf að gæta þess að ekki safnist snjór fyrir hurðirnar að vetrinum. 

Söfnunarstaður er mismunandi eftir bekkjum. Sjá yfirlitsmynd í stofum. 

5. Lokastaður: Sjá yfirlitsmynd í stofum.  

6. Tími til rýmingar: Tími til rýmingar er ekki mikill vegna þess að eldur þróast hratt ef 

ekkert er að gert. Húsið er vel byggt og stenst í flestum meginatriðum kröfur. 

Brunaviðvörunarkerfi er í húsinu og þar af leiðandi á eldur að uppgötvast strax á 

byrjunarstigi sem gefur meira svigrúm til rýmingar. 

Viðvörunarkerfi í Flóaskóla 
Boð frá brunaviðvörunarkerfi: Í skólanum er brunaviðvörunarkerfi. Ef boð koma frá kerfinu er 

mjög mikilvægt að bregðast alltaf við og athuga hvað veldur boðunum. Hugsið aldrei að 

einhver annar eigi að kanna málið, gangið alltaf strax úr skugga um að það hafi verið gert.  

Athugið! 

Brunaviðvörunarkerfið er tengt vaktstöð. 

Viðbrögð við boðum: Allir starfsmenn fara í viðbragðsstöðu. Yfirmaður sér um að einhver fari 

að stjórnstöð kerfisins í anddyri gamla skólans og framkvæmi eftirfarandi: 

Á stöð logar rautt ljós sem á stendur „ELDUR“ og annað rautt ljós með tölustaf sem sýnir 

svæðið í húsinu sem eldboðið hefur komið frá. Bjöllur hringja og innri væla hljómar. 

1. Sláið inn kóðann 2143 til að virkja takkaborð (slegið inn í reiti 1,2,3,og 4) 

2. Ýtið á „STÖÐVA/RÆSA HLJÓÐGJAFA“ 

3. Athugið frá hvaða svæði boðið kemur og finnið á uppdrætti hvar það er. 

4. Farið strax og kannið hvað veldur boðunum. 

Falsboð: Ef engin merki finnast um eld á því svæði sem boðin komu frá er mikilvægt að finna 

skynjarann sem sendi boðin, hann finnst á því að lítið gaumljós logar á skynjara sem hefur 

sent boð. Mikilvægt er að skrá öll falsboð í þjónustubók sem fylgir kerfinu. Að lokum skal 

endursetja kerfið með því að þrýsta á takka „ENDURSETNING“. 

Raunveruleg eldboð: Ef um eld er að ræða skal þegar í stað vara alla við með því að þrýsta 

aftur á takka „STÖÐVA/RÆSA HLJÓÐGJAFA“ eða brjóta næsta handboða. Þá fara bjöllur aftur 

í gang og eiga þá allir að vita að hætta er á ferðum og skal þegar í stað setja í gang 

rýmingaráætlun. Hikið aldrei við að rýma húsið ef minnsti grunur er um að þess þurfi. Betra 

er að taka ákvörðun um rýmingu fyrr en seinna.  

Jafnvel þó að takist að slökkva eldinn strax getur verið nauðsynlegt að leita aðstoðar 

slökkviliðs til að reykræsta húsið og meta hvort hætta er á frekari eldi.  
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Takkar sem nota þarf á stjórnstöð: 

- Takkaborð virkjað með því að slá inn 2143 

- „STÖÐVA/RÆSA HLJÓÐGJAFA“ 

- „ENDURSETNING“ 

Kerfið er tengt vaktstöð. Eftir smá stund er hringt frá vakstöðinni til að kanna hvað valdi 

boðunum. Svarið símanum ef mögulegt er og segið frá ástandinu. 

1. Hringja: (ef ekki er hringt frá vaktstöð)  

1. Samræmt neyðarnúmer 112. 

2. Talið skýrt og rólega, útskýrið vandamálið. 

3. Takið fram ef einhver hefur slasast. 

4. Tilgreinið hvaða hús er um að ræða 

2. Bjarga: 

Bjargið sjálfum ykkur og nemendum, takið nafnalistann. Kennari sér um sinn hóp (bekk) og hefur 

nafnakall úti á söfnunarstað eftir nafnalista. Verið viss um að allir komist út, börn geta falið sig víða. 

3. Slökkva: Þegar rýmingu er lokið skal huga að slökkvistarfi. 

 

  

Boð frá 
brunaviðvörunarkerfi

Farið að stjórnstöð í 
anddyri

Sláið inn kóðann 2143 til 
að virkja takkaborð

Ýtið á "STÖÐVA/RÆSA 
HLJÓÐGJAFA"

Finnið á uppdrætti hvar í 
húsinu viðkomandi rás er.

Kannið svæðið sem boðin 
komu frá.

ELDUR

Brjótið næsta handboða 
eða þrýstið á takka 
"STÖÐVA/RÆSA 
HLJÓÐGJAFA"

Bjöllur fara aftur í 
gang

HÆTTA! ALLIR ÚT!

EKKI ELDUR
Ýtið á takkann 

"ENDURSETNING"

Nemendur yfirgefa skólastofur ásamt 
kennara og fara á söfnunarstað 

(yfirlitsmynd)



 
 

 

Stjórnun: Mikilvægt er að alltaf sé á hreinu hver á að stjórna. Skal það vera æðsti stjórnandi  sem 
stjórnar, í forföllum skólastjóra stjórnar aðstoðarskólastjóri. Ef hvorugur 

stjórnandinn er í húsinu stýrir öryggistrúnaðarmaður aðstæðum.  
Röð á aðgerðum: 

1. Hringja: Kalla til aðstoð. Ef allt er með felldu er hringt frá vaktstöð til að kanna hvað valdi 
eldboðum. Svarið símanum ef mögulegt er, það flýtir fyrir. Ef ekki er hringt skal strax gera 
ráðstafanir til að kalla til aðstoð: 
- Samræmt neyðarnúmer 112. 
- Talið skýrt og rólega, útskýrið vandamálið. 
- Takið fram ef einhver hefur slasast. 
- Tilgreinið hvaða hús er um að ræða. 

2. Bjarga: Stjórnandi tekur ákvörðun um rýmingu og deilir verkefnum á starfsmenn. Mikilvægt er að 
starfsmaður sjái um þann hóp sem viðkomandi er að kenna hverju sinni og taki nafnalistann 
(kladdann). Hafa skal nafnakall eftir nafnalista þegar komið er á söfnunarstað. Þegar stofan er 
yfirgefin skal loka dyrum. Mikilvægt er að allir fari síðan á sinn söfnunarstað (sjá rýmingaráætlun) 
og bíði þar uns stjórnandi gefur leyfi til að yfirgefa staðinn eða fara í næstu hús. Ef í ljós kemur við 
nafnakall að einhvern vantar er mikilvægt að flagga strax rauðum fána. Og að þær upplýsingar 
berist strax til neyðarlínu 112 og til slökkviliðs. 

3. Slökkva: Þegar stjórnandi sér að 1. og 2. liður í áætluninni er að klárast og ef einhver er tiltækur 
skal hefja slökkvistarf. Rjúfið straum af húsinu ef hægt er að komast að rafmagnstöflum. 
Slökkvitæki og brunaslöngur eru víðsvegar um húsið. Mikilvægt er að starfsmenn kynni sér hvar 
slökkvibúnaður er staðsettur. 

4. Slökkvilið kemur á staðinn: Stjórnandi gefur stjórnanda slökkviliðs upplýsingar um hvort einhverjir 
og þá hversu margir hafi orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu þeirra. 

5. Láta foreldra vita: Hafa skal samband (eftir nafnalista) við foreldra/forráðamenn barna til að 
tryggja að upplýsingar um atburðinn berist eftir réttum leiðum. 

6. Sálrænn stuðningur: Stjórnandi metur hvort leita þurfi eftir aðstoð utanaðkomandi til að veita 
nemendum, starfsfólki og/eða foreldrum sálrænan stuðning eða áfallahjálp. 

Í ELDSVOÐA SKIPTA FYRSTU VIÐBRÖGÐ SKÖPUM !  
 

  

Skólastjóri Aðstoðarskólastjóri
Öryggistrúnaðar

maður
Umsjónar-
kennarar



 
 

Rýmingaráætlun Flóaskóla 

Í hverri kennslustofu skólans við útgöngudyr er nafnalisti með nöfnum nemenda. Þar er 
einnig teikning sem sýnir flóttaleiðir, söfnunarsvæði og viðbragðsáætlun. 

 

Ef brunakerfið fer í gang er unnið eftir rýmingaráætlun: 

1. Skólastjóri, eða í forföllum hans aðstoðarskólastjóri og í forföllum stjórnenda 

öryggistrúnaðarmaður, tekur með sér síma og forfallaskrá og aðgætir á stjórntöflu hvaðan 

brunaboðið kemur. Upptök eru könnuð eins hratt og mögulegt er. 

 

2. Öryggismiðstöðin sem kerfið er tengt við hringir í skólastjóra eða skiptiborð skólans ef kerfið 

fer af stað og hefur samband við slökkvilið til að tilkynna um eld eða gefa skýringar á 

brunaboðinu. 

 

3. Kennarar undirbúa rýmingu með þeim hætti að þeir safna nemendum sínum saman við 

dyrnar á kennslustofunni og gera nafnakall áður en haldið er út úr stofunni. Teikning 

sem sýnir flóttaleiðir, söfnunarsvæði og viðbragðsáætlun er í hverri kennslustofu. 

Kennari athugar hvort og hvaða flóttaleið úr stofunni er opin/greiðfær. Sá aðili sem 

síðastur fer út úr hverri stofu skal loka öllum hurðum á eftir sér til að draga úr reykflæði 

um bygginguna og hindra útbreiðslu elds eins og hægt er. 

 

4. Ef  bjallan þagnar fljótlega eftir að hún fer af stað er um bilun eða falsboð að ræða. Þó 

skal alltaf undirbúa útgöngu nemenda, sbr. lið 3. Óhætt er að bíða innandyra ef bjallan 

hefur þagnað, ekki er þó gengið aftur inn í kennslustofur fyrr en skólastjórnendur hafa 

heimilað það. 

 

Ef um falsboð er að ræða er það tækifæri fyrir kennara að ræða við nemendur um eldvarnir og 

sameiginlega ábyrgð. 

 

5. Ef bjallan fer aftur af stað skal rýma skólann tafarlaust án frekari skilaboða. 

 

Nemendur fara í skó (ekki reima skóna, setja reimarnar ofan í skóna). 



 
 

Nemendur ganga út á söfnunarsvæðið (bannað að hlaupa) í röð á eftir kennara sínum. 

Nemendur í 1. – 4. bekk leiðast tvö og tvö saman. Ef skólaliði eða stuðningsfulltrúi fylgir bekk 

þá skal sá aðili ganga seinast út úr húsinu á eftir börnunum. Ef ekki er annar fullorðinn fær 

kennarinn einhvern ábyrgan nemanda til að vera aftastan og ræðir við hann allan tímann á 

meðan á rýmingu stendur.  

6. Fari brunakerfið í gang í frímínútum fara nemendur og starfsfólk greiðustu leið út og á 

söfnunarsvæði. Nemendur sem eru úti á skólalóð fara á söfnunarstað. 

 

7. Þegar komið er á söfnunarsvæðið hefur hver hópur sitt afmarkaða heimasvæði. Kennarar fara 

yfir nafnalista og aðgæta hvort allir nemendur hafa komist út (nafnakall).  Kennari gefur 

merki, grænt ef allir hafa skilað sér – rautt ef einhvern vantar.  

Nafnalistar, viðbragðsáætlun og rauðir  fánar eru í póstkassa á söfnunarsvæðinu og kennarar 

ná í nafnalista síns bekkjar og taka einn rauðan fána, aftan á nafnalistanum er að finna 

viðbragðsáætlun. Í póstkassanum eru einnig leiðbeiningar um fyrstu hjálp vegna bruna og 

rauðan fána sem skal flagga ef eitthvað er ekki eins og það á að vera, þegar því hættuástandi er 

aflýst er fáninn látinn síga, að öðru leyti skal halda fánanum á lofti allan tímann.  

8. Umsjónarmenn söfnunarsvæðanna eru skólastjóri, deildarstjóri/staðgengill og 

öryggistrúnaðarmaður. Þar taka þeir við upplýsingum um hvort og þá hve margir hafa ekki 

skilað sér á söfnunarsvæðið sitt og bera saman við forfallalista. 

 

9. Slökkvilið kemur að skólanum, skólastjórnendur gefa varðstjóra upplýsingar um hvort og þá 

hve margir nemendur hafa orðið eftir inni og hugsanlega staðsetningu þeirra. 

 

10. Farið er með nemendur og starfsfólk af sparkvellinum (söfnunarsvæðinu) og það flutt yfir í 

Þjórsárver. 

 

 

 

Nafnakall úti á söfnunarstað eftir nafnalista. Verið viss um að allir hafi komist 

út, börn geta falið sig víða. 
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Viðbrögð við jarðskjálfta og 

eldgosi 

 

Jarðskjálftar geta verið ógnvekjandi meðan þeir ganga yfir og því þörf á að gera sér grein fyrir 

hvað skal gera. Á sjúkrastofnunum, elliheimilum, íbúðum aldraðra og fleiri stofnunum eru 

fáir starfsmenn samtímis á sumum tímum sólarhrings. Á leikskólum og í skólum er yfirleitt 

betur mannað, þó getur einn kennari verið með nokkuð stóran hóp barna. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að einn starfsmaður getur ekki rýmt stóra byggingu einn 

síns liðs. Því er fyrsta verk að reyna að sýna stillingu og róa fólk eftir bestu getu. 

Byggingar sem byggðar hafa verið á seinni árum eru sterkbyggðar og þola vel álag frá þeirri 

stærð jarðskjálfta sem hefð er fyrir á Íslandi þannig að í flestum tilfellum eru hús örugg hvað 

varðar hrun. 

Hvað er hægt að gera til að minnka líkur á slysum í jarðskjálfta? 

- Ganga frá þungum hlutum þannig að þeir falli ekki yfir fólk 

- Festa skápa og innréttingar 

- Halda rýmingarleiðum greiðum 

- Hafa aldrei þungar myndir eða veggskraut yfir rúmum 

- Vekja athygli yfirmanns á því sem betur má fara. 

 

Hvað er hægt að gera meðan jarðskjálfti gengur yfir? 

KRJÚPA – SKÝLA – HALDA 

- Í sterkum jarðskjálfta er lítið hægt að gera fyrr en jarðskjálftinn er genginn yfir. 

- Mikilvægt er að halda ró sinni og forðast fallandi hluti. 

- Ef hægt er skal leita skjóls í dyragötum, í hornum burðarveggja eða undir borðum. 

- Varist allt óðagot. 

 

Sjá nánar viðbrögð við eldgosi á heimasíðu almannavarna www.almannavarnir.is  
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Aðgerðaráætlun vegna jarðskjálfta: 
Hvað er hægt að gera eftir að jarðskjálfti er genginn yfir? 

1. Gæta skal fyrst að eigin öryggi og mikilvægt er að reyna að sýna stillingu. 

2. Hafið samband við neyðarlínu 112 eða Björgunarfélag Árborgar í síma 892-3457 og 

óskið eftir aðstoð. Ef ekki er símasamband skal reyna að vekja athygli á annan hátt (til 

dæmis lak út um glugga). Í skipulagi Almannavarna er gert ráð fyrir að haft sé 

samband við staði þar sem margt fólk dvelur að jafnaði. Af eðlilegum ástæðum getur 

liðið nokkur tími því staðir eru margir sem þarf að kanna. 

3. Aðstoðið aðra í húsinu eftir föngum. Leiðbeinið fólki út og aðstoðið lasburða eftir 

föngum. Ef einn maður er á vakt er best að byrja að rýma á fyrstu hæð og fylgjast 

með þegar björgunarmenn koma. Dveljið utandyra, fjarri háum húsum. 

4. Fylgist með hvort eldur verður laus eða hvort vatn lekur. Ef gas er notað í húsinu skal 

loka fyrir gasloka. 

5. Notið aldrei lyftur í jarðskjálfta og takið straum af lyftunni til að aðrir noti þær ekki. 

6. Þið eruð ekki ofurmenni, virðið eigin takmörk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jarðskjálfti

Krjúpa - skýla - halda

Halda ró sinni

Leita skjóls í dyragættum, hornum 
burðarveggja eða undir borðum

Varast allt óðagot

Huga að öryggi nemenda

Ef rýma þarf 
skóla

Nemendur kallaðir í röð, yfirgefa 
húsnæði með skipulögðum og 
rólegum hætti.

Starfsmaður tekur 
nafnalista.

Allir fara út á skólalóð 
(yfirlitsmynd)

Ef slys á fólki Fylgja skal viðbragðsáætlun 
vegna slysa
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Óveðursáætlun Flóaskóla  


