
 

 

 

 

 

 

Á R S S K Ý R S L A  

12. STARFSÁRS FLÓASKÓLA 
 

2
0
1
5
 -

 2
0
1
6

 

WWW.FLOASKOLI.IS 



 1   floaskoli.is 

 

  

Flóaskóli í Flóahreppi 

Villingaholt 

801 Selfoss 

Sími: 486 3460 

floaskoli@floaskoli.is 

www.floaskoli.is 

mailto:floaskoli@floaskoli.is


 2   floaskoli.is 

 

 

EFNISYFIRLIT 
 

Fjöldi nemenda eftir skráningu lögheimilis: ..................................................................................................................... 2 

Stöðlunarskóli fyrir Lesferil .................................................................................................................................................. 3 

Niðurstöður innra mats á skólastarfinu ............................................................................................................................. 3 

Samstarf ................................................................................................................................................................................. 1 

Mánaðarskýrslur skólastjóra ................................................................................................................................................. 2 

 

 

  



 3   floaskoli.is 

 

 

 

FORMÁLI 
 

  

Þar sem umfang skólastarfsins hefur aukist töluvert með stækkandi skóla síðustu ár hefur skólinn stækkað hratt á þeim 

tólf árum sem hann hefur starfað. Í hratt vaxandi skólasamfélagi þarf að huga að áframhaldandi þróun, skipulagi og 

uppbyggingu á innviðum skólastarfsins.  Fyrir liggur að huga  að þáttum er snerta aukið umfang hvað varðar fjölda 

nemenda og fjölda verkefna. 

Mikilvægt er að skólinn njóti áfram stuðnings foreldra, fræðsluyfirvalda og samfélagsins alls.  Vaxtaverkir eru 

óhjákvæmilegir þegar þróun er hröð og þess þarf að gæta að missa ekki sjónar á aðalmarkmiðum skólastarfsins, að 

bjóða nemendum faglega og góða kennslu, kenna þeim grundvallaratriði í samstarfi, framkomu og umgengni og 

leggja áherslu á að hver og einn fái að njóta sín á eigin forsendum.  Hlúa þarf að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu, 

tækifærum til endurmenntunar og hlýlegs umhverfis í vinnu.  Starfið í Flóaskóla hefur gengið vel síðustu ár og forsendur 

fyrir áframhaldandi velgengni eru svo sannarlega til staðar.        

Skólastjóri skilaði inn skýrslum um skólastarfið jafnt og þétt til fræðslunefndar þar sem helstu þættir skólastarfsins voru 

reifaðir. Meðfylgjandi í viðauka eru mánaðarskýrslur skólastjóra en þær taka oft til lengri tíma en mánaðar en saman 

spinna þær skólaárið í heild sinni.   

 

Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri  
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SKÓLAMANNVIRKI  
 

Flóaskóli hefur verið starfræktur 

síðan haustið 2004 og var að 

ljúka sínu tólfta starfsári.  Haustið 

2009 hóf 8. bekkur göngu við 

skólann í fyrsta sinn og varð 

skólinn heildstæður í fyrsta sinn 

haustið 2011 en þá var 10. bekk 

kennt í fyrsta sinn við skólann. 

Skólinn hefur því verið 

heildstæður í fimm ár.   

Nýbygging við skólann var tekin 

í notkun við skólasetningu 

haustið 2010 og vígð í október 

sama ár. Hún var viðbót við 

það skólahúsnæði sem fyrir var, 

þ.e. gamla skólann og tvær 

lágreistar viðbyggingar. Gamli 

skólinn var byggður í kringum 

1950, viðbygging 1 var byggð 

um 1992 og viðbygging 2 var 

tekin í notkun 2005. Nýjasta 

viðbyggingin er á tveimur 

hæðum, rétt um 1100 fermetrar 

og hefur leyst úr þrengslum sem 

fyrir voru í skólanum og umbylt 

allri aðstöðu til list- og 

verkgreinakennslu. Úrbætur 

sem gerðar voru í gamla 

skólanum árið 2010 hafa bætt 

aðstöðu fyrir starfsfólk verulega 

og þar er nú vel búin kaffistofa 

og gott rými fyrir vinnuaðstöðu 

kennara, auk fundaherbergis. Í 

vetur rúmuðu viðbyggingar 1 

og 2 umsjónarstofur 1.- 4. 

bekkja. Í litlu rými sem er í enda 

viðbyggingar 2 hefur 

tónlistaskóli Árnesinga aðsetur 

og er þar kennd tónlist. Þar eru 

einnig gangar, salerni, 

ræstiaðstaða og sólskáli sem 

áður var notaður sem anddyri 

og einhvern tíma var notaður 

undir heimilisfræðikennslu. Í nýja 

skólanum voru nemendur á 

miðstigi og unglingastigi. Þar er 

tölvuver, bókasafn, setustofa 

fyrir nemendur, salerni og 

ræstiaðstaða. Á neðri hæð eru 

smíðastofa, textílstofa, 
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heimilisfræðistofa, 

myndmenntastofa, 

skólavistunaraðstaða, salerni og 

ræstiaðstaða. Félagsmiðstöðin 

hefur fengið aðstöðu á efstu 

hæð Þjórsárvers. Nú við skólalok 

hafa skrifstofur stjórnenda verið 

færðar inn í andyri nýjustu 

byggingarinnar. Kaffistofa 

starfsfólks hefur einnig verið 

færð inn í nýjasta hluta skólans 

ásamt vinnuherbergi kennara 

og skólavistun hefur verið komið 

fyrir í elsta hluta skólans. Sett var 

upp nýtt loftræstikerfi í nýju 

byggingu skólans en ekki var 

loftræstikerfi til staðar fyrir. 

Leikskólinn Krakkaborg hafði 

aðsetur í Flóaskóla frá 

nóvember 2013 og fram í janúar 

2015. Á yfirstandandi skólaári 

hefur því verið lítið um 

tilfæringar og breytingar á 

skólahúsnæði miðað við síðustu 

ár. 

 

 

TÖLFRÆÐILEGAR 

UPPLÝSINGAR 
93 nemendur voru skráðir í skólann í haust og við skólaslit voru þeir 93 talsins.  Við skólann 

voru fjórir nemendur úr öðrum sveitarfélögum. 

 

 

KYNJASKIPTING

DRENGIR STÚLKUR

FJÖLDI NEMENDA EFTIR STIGUM

YNGSTA STIG MIÐSTIG ELSTA STIG

 

Aldus- og kynjaskipting nemenda 

skólaárið 2014 – 2015 

 

1.bekkur.  11 nemendur.  

3 stúlkur    8 drengir 

2. bekkur 9 nemendur   

5 stúlkur 4 drengir 

3. bekkur 9 nemendur   

6 stúlkur 3 drengir 

4. bekkur 14 nemendur   

9 stúlkur 5 drengir 

5. bekkur 9 nemendur   

3 stúlkur 6 drengir 

6. bekkur 7 nemendur   

2 stúlkur 5 drengir 

7. bekkur 10 nemendur   

4 stúlkur 6 drengir 

8. bekkur 9 nemendur   

3 stúlkur 6 drengir 

9. bekkur 7 nemendur   

3 stúlkur 4 drengir 

10. bekkur 8 nemendur   

5 stúlkur 5 drengir 

alls   89 nemendur   

43 stúlkur 49 drengir 

 
 



 1   floaskoli.is 

  

 

Bekkjardeild  Nemendafjöldi Umsjónarkennari  

1. bekkur 

  

11 nemendur Elvar Már Svansson  

2. bekkur 
  

9 nemendur Oleysia Anna Baldvinsson 

3. bekkur 
  

9 nemendur Unnur Bjarkadóttir og Þóra Gylfadóttir  

4. bekkur 
  

14 nemendur Unnur Bjarkadóttir og Þóra Gylfadóttir 

5. bekkur   9 nemendur Sigríður Oddný Stefánsdóttir og Lára Bergljót Jónsdóttir  

6. bekkur 
  

7 nemendur Sigríður Oddný Stefánsdóttir og Lára Bergljót Jónsdóttir 

7. bekkur   10 nemendur Sigríður Oddný Stefánsdóttir og Lára Bergljót Jónsdóttir 

8. bekkur 
  

7 nemendur Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir og Helga Jóhanna Úlfarsdóttir 

9. og 10. bekkur 
  

16 nemendur Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir og Helga Jóhanna Úlfarsdóttir 

Fjöldi bekkjadeilda 
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Skólastarfið 
 

Fjöldi nemenda eftir skráningu lögheimilis: 
 

Flóahreppur  91 nemendur 

Árborg   2 nemendur 

 

Öll almenn kennsla fór fram í Flóaskóla.  Sund var kennt að Laugalandi í Holtum.  Íþróttir voru kenndar í sal í 

Þingborg og úti á skólalóð við Flóaskóla.    

 Stjórnendur skólans:  

Skólastjóri er í fullu starfi og aðstoðarskólastjóri í fullu starfi.  

 Starfsmenn í kennslu í lok skólaárs: 

Kennarar við skólann voru sextán samtals í fullu starfi, hlutastarfi og stundakennarar. Þar að auki komu inn 

stundakennarar líkt og þegar dansskólinn kemur til okkar og þegar nemendur fara í ferðir líkt og á Reyki, 

smiðjuhelgar og þess háttar þá er aðkeypt kennsla.  

Kennslutímamagn (fyrir utan sérkennslutíma) voru 288 kennslutímar á viku að frátaldri aukakennslu líkt og 

danskennslan og þess háttar kennsla sem talin er hér að ofan.   

 Starfsfólk stoðþjónustu:  

Sérkennsla var á höndum kennara við skólann að hluta til og frá og með 1. febúar kom til starfa sérkennari í 40 % 

starfshlutfall. Einn kennari starfaði í 50 % starfshlutfalli við sérkennslu við skólann. Þroskaþjálfarar voru tveir  í samtals 

180% starfshlutfalli og annar þeirra var einnig með verkefnastjórn. Stuðningsfulltrúar við skólann voru alls fjórir.  

Kennslutímamagn sérkennslu (kennara) 30 kennslutímar eftir 1. febrúar en 19 kennslutímar fram að 1. febrúar.   

Starfshlutfall annarra starfsmanna í stoðþjónustu skólans var alls 500% eða fimm full stöðugildi.  

 Annað starfsfólk: 

Við skólann starfa að auki, tveir skólaliðar, matreiðslumeistari og aðstoðarmatráður. 

 Verktakar á vegum sveitarfélagsins: 

Skólabílstjórarnir voru sex talsins þetta skólaárið en þeir starfa sem verktakar á vegum sveitarfélagsins. 

Skólabílstjórar eru með mislangar akstursleiðir og mismikinn fjölda nemenda á leiðum sínum.  

Á næsta skólaári er útlit fyrir sama fjölda akstursleiða hjá skólabílum en að kennurum fækki örlítið og við skólann 

mun starfa á næsta skólaári ritari í 50% starfshlutfalli.  
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Í Flóaskóla er ávallt leitast eftir 

því að nálgast hvern nemanda 

á eigin forsendum og leggja 

áherslu á að nemendum líði vel 

í skólanum og njóti sín í náminu. 

Áhersla er á opin og góð 

samskipti við heimili nemenda 

og fjölskyldur en jafnframt 

samfélagið allt þar sem 

umhverfið og samfélagið er 

talið vera námsvettvangur sem 

auðgar skólastarfið. List- og 

verkgreinum hefur verið gert 

hátt undir höfði. Í starfinu 

leggjum við áherslu á að fylgja 

einkunnarorðunum „Hugur – 

hjarta – hönd“ og nota þau í 

leiðbeinandi tilgangi í 

skólastarfinu öllu. Flóaskóli hefur 

verið ART-skóli og lagt áherslu á 

að nemendur fái þjálfun í 

félagsfærni, siðfræði og 

sjálfsstjórn. Flóaskóli er Olweus 

skóli og vinnur markvisst gegn 

einelti og andfélagslegri 

hegðun. Olweus áætlunin var 

innleidd skólaárið 2009- 2010. 

Hulda Kristjánsdóttir 

aðstoðarskólastjóri er 

verkefnastjóri Olweus 

áætluninar. Starfsárið 2014 – 

2015 var farið í að innleiða 

uppeldisstefnuna Uppbygging 

eða öðru nafni Uppeldi til 

ábyrgðar og var í 

innleiðingarferlinu einn kennari 

settur sem verkefnastjóri yfir 

innleiðingunni. Á næsta skólaári 

tekur svo við teymi af 

verkafnastjóranum  sem heldur 

utan um áframhaldandi 

innleiðingu.     

Stór hluti skólans fór af stað í 

verkefni sem nefndist áhugasvið 

en 1. – 6. bekkur skólans tók upp 

áhugasviðsáfanga einu sinni í 

viku, en þar gátu nemendur 

valið sér námsefni eftir áhuga, 

ýmist í hóp eða 

einstaklingsverkefni. Verkefnin 

voru fjölbreytt og til að mynda 

kynntu einhverjir nemendur sér 

himingeiminn meðan aðrir voru 

að fræðast um rækjur eða 

sauma sér veski.  

Um 25% nemenda hafa nýtt 

stoðþjónustu skólans en 

stoðþjónustan samanstendur af 

verkefnastjóra stoðþjónustu en 

því starfi sinnir þroskaþjálfi. Við 

skólann starfar einnig 

skólahljúkrunarfræðingur sem 

kemur í skólann tvisvar í viku og 

skólasálfræðingur kemur inn í 

skólann á vegum skólaþjónustu 

Árnesþings. Skólinn hefur einnig 

nýtt sér þjónustu 

kennsluráðgjafa inn í skólann en 

þeirra hlutverk er að veita 

ráðgjöf inn í kennslu og að 

styðja almennt við skólann í 

þeim málum sem skólinn óskar 

eftir. Í skólanum hefur einnig 

verið virkt nemendarverndarráð 

þar sem fulltrúi frá 

félagsþjónustu, 

skólahjúkrunarfræðingur, 

skólasálfræðingur, verkefnastjóri 

stoðþjónstu, kennari í 

stoðþjónstu sem sinnir 

félagslegum þáttum sitja í 

ásamt skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra.  

Stöðlunarskóli fyrir 

Lesferil 
Flóaskóli var stöðlunarskóli fyrir 

Lesferill. Sem er nýtt matstæki 

sem unnið er af læsisteymi 

Menntamálastofnunar í 

samstarfi við aðra sérfræðinga 

stofnunarinnar. Lesferli er ætlað 

að meta grunnþætti læsis s.s. 

lesfimi, lesskilning, ritun, 

orðaforða og málskilning. 

Ætlunin er að Lesferill spanni frá 

3ja til 16 ára aldurs. Hafist var 

handa við að vinna þessi próf í 

október 2015 þegar læsisteymið 

hóf störf. Ætlunin er að prófin 

verði öll tilbúin til notkunar 

haustið 2020. Ýmist er um 

stöðupróf eða skimanir að 

ræða. Flóaskóli lagi Lesferil fyrir 

nemendur á skólaárinu og 

heldur áfram að taka þátt í 

stöðlun prófanna þar til þau 

verða fullmótuð.  

Niðurstöður innra mats 

á skólastarfinu 

Þegar litið er á innra mat 

skólaársins í heild og helstu 

niðurstöður eru dregnar saman 

má sjá að nám og kennsla 

gengur vel og er 

einstaklingsmiðuð. 

Teymiskennsla 

reynist vel og styður 

við gott skólastarf. 

Líðan nemenda er 

almennt góð enda 

unnið markvisst að 

þeim þætti. 
Eineltisáætlun skólans er virk og 

passa verður upp á að svo verði 

áfram og heldur að gefa í 

varðandi utanumhald á þeirri 

vinnu sem og Uppeldi til 

ábyrgðar til að tryggja 

áframhaldandi vellíðan 

nemenda í Flóaskóla. Virkni 

foreldra í námi barna sinna er 

þáttur sem við þurfum að skoða 

betur, sem og 
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einniupplýsingastreymi á milli 

heimila og skóla. Starfsánægja 

og líðan starfsmanna í Flóaskóla 

er misjöfn; margir starfsmenn eru 

ánægðir og líður vel á meðan 

aðrir eru óánægðir í starfi og 

líður ekki vel. Nú þegar er komin 

af stað vinna sem vonandi skilar 

árangri í rétta átt en áfram 

verður unnið að þessum þætti. 

Mikilvægt er að allir starfsmenn 

átti sig á að þetta er 

samstarfsverkefni og að allir 

starfsmenn eru ábyrgir fyrir 

góðum starfsanda. Eins skiptir 

utanaðkomandi stuðningur og 

umræða miklu máli og 

mikilvægt er að tala upp það 

jákvæða fremur en það 

neikvæða. 
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Samstarf  

Samstarf hefur verið gott við Tónlistarskóla Árnesinga, en á skólaárinu voru tveir kennarar við kennslu í Flóaskóla á 

vegum hans. Hátt hlutfall nemenda skólans stundar tónlistarnám og því einkar mikilvægt að geta verið í samstarfi 

sem þessu við Tónlistarskólann. Kenndur er forskóli á vegum Tónlistarskólans fyrir nemendur í 2. bekk Flóaskóla. 

Skólinn hefur fengið tilkynningu um að forskólastarfið verði lagt af frá og með næsta skólaári, og er það miður.    

Samstarf er einnig gott við Leikskólann Krakkaborg vegna aðlögunar elstu barna að nýju skólastigi.  Elstu 

nemendur Krakkaborgar hafa komið í tveggja kennslustunda skólaheimsóknir einu sinni í mánuði frá hausti og til 

áramóta og tvisvar í mánuði frá áramótum til 

vors. Til viðbótar við fastar heimsóknir hafa þau 

komið í 5 daga skólaheimsókn í maí, svokallaða 

vorskólaviku, þar sem áhersla er lögð á 

kynningu fjölbreyttra kennslugreina. Nemendur 

fá að kynnast skipulagi skóladagsins með tilliti til 

frímínútna, hádegisverðar, skólasundkennslu og 

notkunar skólabíla. Það hefur verið mat þeirra 

starfsmanna sem hafa komið að þessu 

samstarfsverkefni að það hafi gengið vel og 

skilað sér á jákvæðan og uppbyggjandi hátt til 

verðandi 1. bekkinga og lagt góðan grundvöll 

að samstarfi við foreldra þeirra.  

Skólaþjónusta Árnesþings hefur veitt sérfræðiþjónustu við skólann eins og undanfarin ár, svo sem þjónustu 

kennsluráðgjafa og sálfræðinga.  

Skólaakstur er stór hluti skólastarfsins. Allir að frátöldum tveimur nemendum skólans koma í skólann með skólabíl.  

Allt frá árinu 2010 hefur verið rætt óformlega um akstur „tómstundabíls“ sem hugsanlega myndi flytja nemendur úr 

skóla í íþróttir eða aðrar tómstundir á Selfossi. Í vetur bauð sveitarfélagið í fyrsta sinn upp á slíka þjónustu og hefur 

það enn sem komið er gefist mjög vel.   

Heimasíða skólans var endurnýjuð og uppfærð á skólaárinu. Veturinn var vindasamur og snjóþungur. Ófærð, 

óveður og óveðursspár settu sitt strik í reikninginn þetta skólaárið. Í tvígang var skólahaldi aflýst og nemendur 

keyrðir fyrr heim. Á síðasta skólaári var óveðursáætlun skólans uppfærð og hefur verið unnið eftir henni á 

yfirstandandi skólaári með góðum árangri.   
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Mánaðarskýrslur skólastjóra 

          

Flóahreppur, 10.9.2015 

Fræðslunefnd Flóahrepps  

Þingborg  

801 Selfoss 

 

 

Efni: Mánaðarskýrsla skólastjóra tímabilið 15. ágúst til 10. september.  

 

Skólastarfið fer vel af stað að sögn kennara og starfsfólks skólans og getur undirrituð tekið heilshugar 

undir það. Það er ekki annað að sjá en að nemendur koma vel undan sumri. Breyting var á fjölda 

starfsdaga í upphafi skólaárs en þeir voru nú sex talsins en hafa verið fjórir til fimm síðustu ár. 

Kennarar eru ánægðir með breytinguna en starfsdagar utan starfstíma eiga að vera átta talsins og 

skiptast á haust og vordaga og verða þeir því færri í vor hjá okkur.  

Nokkrum nemendum var boðið í heimsókn í skólann áður en skólastarfið hófst til að undirbúa þá 

sérstaklega fyrir skólaárið, það gafst mjög vel og lítið hefur verið um hnökra í byrjun skólaárs og er 

það vissulega fagnaðarefni.  

Einhverjar breytingar hafa verið gerðar á skipulagi á stofum en bókasafnið var fært niður þar sem 

skólavistun er. Gamla bókasafnið er nú legóstofa ásamt því að tveir nemendur eiga afmarkað rými 

þar inni. Sérkennslustofan er ekki lengur til staðar en hún var staðsett inn í unglingarými skólans. Nú 

er þar stærðfræði og aukastofa fyrir nemendur í unglingadeild. Einnig er miðdeild skólans með eina 

auka stofu sem nýtist vel þegar skipta á hópnum upp en nú er miðstiginu kennt saman og eins með 

unglingastigið, þó með tvo kennara hvor. Þetta fyrirkomulag fer einnig vel á stað þótt þessar 

breytingar taki aðeins á einstaka nemendur þá eru kennarar strax farnir að sjá ávinning af þessu 

fyrirkomulagi og þá helst hvað varðar félagslega þáttinn, þá sérstaklega í stúlknahópnum en 

stúlkurnar eru  mun færri en drengirnir. Tónmenntastofan var færð um set og deilir nú stofu með 

náttúrufræðinni, kennari tónlistarskólans hefur nú herbergi inn í enda yngstu deildarinnar. 

Tónmenntastofan sem var er nú  kölluð hjartað en hluti stoðþjónustunnar fer fram þar. Sá kennari 

sem sinnir sérkennslumálum sem snúa að andlegum og félagslegum þáttum nemenda er með 

aðsetur þar en ekki uppi á efri hæð gamla skólans eins og var á síðasta ári.  

Breyting hefur orðið á sérkennslumálum í skólanum og nú er þeim 26 tímum (sem er 100% staða 

kennara) skipt í tvennt. 13 kennslutímar fara í andlegan og félagslegan stuðning við nemendur og 

13 kennslutímar fara í námslegan stuðning við nemendur. Þeir 13 kennslutímar sem fara í 

námslegan stuðning við nemendur eru unnir af kennurum (aðallega umsjónakennurum) í skólanum. 

Það fyrirkomulag er ekki að henta nógu vel þar sem nemendur þurfa þá að vera í aukatímum þegar 
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þeir ættu að vera í verklegum kennslustundum og erfitt getur verið að ná samvinnu nemenda með 

því fyrirkomulagi enda er það ekki heldur gott að taka nemendur út úr þeim kennslustundum sem 

þeir standa jafnvel best í. Stjórnendur eru að skoða hvernig er hægt að bregðast við þessum vanda.   

Kennarar og starfsfólk skólans byrjuðu skólaárið á námskeiðum og var áherslan í okkar hópi á að 

fara á PALS lestarkennslunámskeið og Numicum stærðfræðinámskeið ásamt því að einhverjir 

kennarar fóru á námskeið í sorgarviðbrögðum barna, einn stuðningsfulltrúi fór á TEACH tækni 

námskeið sem nýtist afar vel fyrir nemendur á einhverfurófi og nemendur með mikla námsörðuleika 

svo eitthvað sé nefnt.  

Lestaraðferðin PALS hefur strax verið tekin upp á yngsta stigi og miðstigi enda ekki við öðru að búast 

í jafn metnaðarfullum kennarahópi.  

Á döfinni er að starfsfólk skólans fari til Brighton í nóvember þar sem hægt er meðal annars að fara 

á framhaldsnámskeið í Numicum. Ferðin er náms- og kynnisferð þar sem starfsfólk skólans fer á 

heilsdagsnámskeið einn daginn og svo í skólaheimsóknir annan daginn. Metþátttaka er í ferðina en 

24  þar af þrír makar eru skráðir í ferðina, aðeins einn starfsmaður skólans hefur ekki tök á því að 

fara í ferðina.  

Starfsmannamálin eru í góðum farvegi en ekkert er um stórvægilegar breytingar. Í hópinn bættist 

einn umsjónarkennari og verið er að ganga frá ráðningu skólaliða í 70% starfshlutfall en búið er að 

ráða í rúm 30% starfshlutfall í ræstingar í Þjórsárveri. Einnig var sótt um aukinn stuðning inn í skólann 

til sveitarstjórnar og var sú aukning samþykkt. Ráðinn var stuðningsfulltrúi inn í 1. bekk sem hóf störf 

strax í upphafi skólaárs og nú í byrjun september kom til starfa þroskaþjálfi í 100% starf.  

Dregið hefur verið úr kennslutímamagni sem  nemur um 50 kennslutímum kennara. Fullt starf 

kennara eru 26 kennslustundir og er því um töluverða hagræðingu um að ræða. Nýtt vinnumat 

kennara er að taka á sig mynd og kennarar hafa nú fyllt inn í sitt vinnumat og mun þeirri vinnu ljúka 

um mánaðamótin þótt vinnumatið sé auðvitað líka lifandi plagg. Vinnumatið er einskonar starfslýsing 

fyrir hvern og einn kennara ásamt áætlun um hvað hvert verk muni taka langan tíma. Einnig er unnið 

að starfslýsingum stjórnenda skólans en skólastjóri og deildarstjóri/staðgengill skipta vissulega með 

sér ákveðnum verkum og þau verða gerð sýnilegri og verða starfslýsingarnar birtar á heimasíðu 

skólans. Einnig er unnið að starfslýsingu fyrir verkefnastjóra stoðþjónustu en það starf hófst við 

skólann fyrir þremur árum síðan og hefur verið í stöðugri mótun.  

Á döfinni er dans, fjölskyldudagur, aðalfundur foreldrafélagsins og fleira áhugavert. Allir helstu 

viðburðir skólans og fréttir af skólastarfinu eru aðgengilegar á heimasíðu skólans. Eins er hægt er 

að fylgjast með skólastarfinu í myndum og máli á facebooksíðu skólans.   

 

___________________________ 

Anna Greta Ólafsdóttir,  

skólastjóri Flóaskóla 



 4   floaskoli.is 

    

Flóahreppur, 14. janúar 2016 

Fræðslunefnd Flóahrepps 

Þingborg  

801 Selfoss 

 

 

Efni: Mánaðarskýrsla skólastjóra desember 2015 og janúar 2016  

 

Desember var annasamur líkt og venja er í þessum mánuði en þó mun rólegri en 

desembermánuður árið á undan og að mér heyrist jafnvel einhver fleiri ár þar á undan. Það var 

jólaskreytt og farið í vettvangsheimsókn í Villingaholtskirkju í byrjun desember. Yngsta stigið sá um 

helgileikinn en miðstig sá um dag ísleskrar tungu sem var snemma á haustönn. Skipulag 

desembermánaðar var einfaldað með því að sameina vissa þætti. Áhersluþættir 

desembermánaðar voru að nemendur upplifðu rútínu, reglusemi, rólegheit og hlýju í skólanum í 

desember til að vega upp á móti álagi sem skapast á heimilin fyrir jólin. Jólahringekjur 

(jólaþemadagar) voru svo í desember líkt og áður og eru þær alltaf einstaklega skemmtilegar og  

mesta uppbrotið í skólanum í desember. Mánuðurinn endaði á hátíðarverði í Þjórsárveri þar sem 

Páll matreiðslumaður og matráður skólans og Kristín Tómasdóttir betur þekkt sem Systa, elduðu 

dýrindis hamborgarahrygg með öllu tilheyrandi meðlæti og buðu þau að sjálfsögðu upp á eftirrétt 

svo börnin fóru södd og sæl inn í gott jólafrí.  

Óveður í desember: 

      1. desember var keyrt fyrr heim vegna slæmrar veðurspár. 

2. desember féll skólaakstur niður vegna fárviðris.  

4. desember var aftur keyrt fyrr heim vegna slæmrar veðurspár.  

7. desember var ekið heim kl 11:00 vegna fárvirðis sem skella átti á kl12:00 en almannavarnir 

báðu fólk að vera ekki á ferðinni eftir kl 12:00 á Suðurlandi.  

8. desember var svo flughálka og hvassvirði á holtinu og var skólahaldi aflýst þar sem veður átti 

ekki að ganga niður fyrr en upp úr hádegi og ástæða þess að skólastjóri tók ákvörðun (í 

samráði við sveitarstjóra) að aflýsa skólahaldi fremur en að aflýsa skólaakstri til þess að 

fyrirbyggja að fólk kæmi með börnin í skólann þar sem aðstæður voru mjög varasamar hér á 

holtinu.  

Janúarmánuður. 

Skólastarfið hófst svo strax 5. janúar og haldinn var fyrirlestur um hamingju hversdagsins fyrir 

starfsfólk skólans í lok fyrsta skóladags. Skólastarf fór strax í fastar skorður enda margir farnir 

að þrá reglusemina aftur eftir langt frí. Eyjólfur sálfræðingur og sérfræðingur í netfíkn kom og 

ræddi við nemendur í 3. – 10. bekk um internetið nú í vikunni.  Annarskil eru svo núna 19. 

janúar.  
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Virðingarfyllst, Anna Greta Ólafsdóttir skólastjóri  

Flóahreppur,  15. apríl 2016 

Fræðslunefnd Flóahrepps 

Þingborg  

801 Selfoss 

 

 

 

 

Skýrsla skólastjóra, febrúar og mars.    

 

Mikið hefur verið um að vera í Flóaskóla á síðustu mánuðum. Útskriftarnemendur hafa mikið verið á 

námskynningum og sýningum tengdum atvinnulífinu á síðustu misserum. Flóaskóli keppti í 

skólahreysti og stóðu nemendur sig vel í keppninni bæði keppendur og stuðningsmenn. Eftir 

keppnina má segja að það hafi orðið vitundarvakning meðal nemenda um skólahreysti og er 

mikilvægt að reyna að halda keppninni inni en ef hún dettur niður þá er alltaf hætta á að erfitt sé að 

koma henni á aftur. Upp frá keppninni komu fyrirspurnir frá nemendum varðandi fyrirhugaða 

skólahreystibraut sem æskulýðsnefnd hefur sýnt áhuga á að styrkja. Skákmót Flóaskóla fór einnig 

fram nýverið og er það einnig viðburður sem mikilvægt er að hlúa vel að. Í Flóaskóla eru sterkir 

skákmenn/konur og mikill skákáhugi sem vert er að gæta vel að. Keyptur hefur verið bikar sem ætlað 

er að halda utan um skáksögu skólans og verður hann geymdur í skólanum.  

Læsisstefnan er í góðum höndum læsisteymis skólans og er hún unnin í miklu samstarfi við 

Krakkaborg. Áætlað er að hægt verði að klára læsisstefnuna næsta haust.  

Starfsmenn hafa aðeins komið með ábendingar varðandi samning sveitarfélagsins og HSu. Og hafa 

einhverjir nefnt mikilvægi þess að sveitarfélagið sé meðvitað um að endurskoða samninginn sé þess 

þörf.  

Leikskólasamstarfið sem við erum stolt af hefur gengið vel í vetur og nú er vorskólavikan framundan 

og er þá mikið gaman hér í skólanum. 

Haldnar hafa verið stórglæsilegar árshátíðir nemenda og í unglingadeild sáu nemendur alfarið um 

hátíðina, þar með talið matseld, bakstur, sviðsframkomu, þjónastörf, gerð bæklinga og öll smáatriði 

sem þarf að vinna við uppsetningu á slíkri hátíð. Yngri nemendur settu upp leikverk sem fjallaði um 

nútímann og fortíðina.  

Í apríl fóru fram frammistöðuviðtöl sem gengu mjög vel.  

Kennarafundir í mars og apríl hafa verið hugsaðir sem umbótafundir og unnið hefur verið með 

hugmyndir næsta skólaárs. 

Eitt agabrot hefur átt sér stað og var nemanda vísað úr skóla þar sem eftir var af kennsludegi.  
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Ólafur Stefánsson handboltamaður mun aftur koma til okkar í næstu viku og kynna forrit sitt Keywe. 

Ólafur mun einnig hitta nemendur og vinna stutt verkefni með þeim á miðstigi. Þorgrímur Þráinsson 

rithöfundur mun svo koma í næstu viku og ræða við nemendur í 9. og 10 bekk.  

Í síðustu viku komu þrír kennarar frá Bláskógaskóla á Laugarvatni í heimsókn og skoðuðu yngri 

barna starfið hjá okkur en kennsluhættir hjá okkur á yngsta stigi einkennist af svokallaðri hringekju 

eða stöðvavinnu. Elvar Már Svansson umsjónakennari í 1. bekk var fenginn til að segja frá 

þróunarverkefni hjá 1. og 2. bekk á samráðsfundi yngri barna kennara sem haldinn var í Þorlákshöfn 

í vikunni.  

Nemendur í 3. og 4. bekk eru í menningarferð að skoða Ljósafossvirkjun  í dag.  

Ekki má gleyma að nefna skautaferðina frábæru sem heppnaðist svo vel þrátt fyrir að hafa átt að 

vera skíðaferð. Einn nemandi kom til mín og sagði „þetta er besti dagur lífs míns“ annar sagði „ég 

elska þennan skóla, það var aldrei neitt svona í gamla skólanum mínum og samt var ég þar í mörg 

ár“.  Þökk sé Þjótanda því annars hefði ferðin aldrei verið farin   og sérstakar þakkir  fær Árni Geir 

en hann sá um allt utanumhald um ferðina.  

Það er einnig vert að segja frá því að í daglegum samtölum sem ég hef átt við ýmsa aðila 

skólasamfélagsins hefur komið upp sú umræða, eða hrós til skólans, hvað það er mikið gert með 

nemendum í Flóaskóla. Hefur það  glatt mikið, enda ótrúlega mikilvægt að nemendur og aðrir upplifi 

skólann sem jákvæðan, skemmtilegan og uppbyggilegan stað. 

 

 

Virðingarfyllst, 

Anna Greta Ólafsdóttir 
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Flóahreppur, 15.5.2016 

Fræðslunefnd Flóahrepps  

Þingborg  

801 Selfoss 

 

 

 

 

Efni: Mánaðarskýrsla skólastjóra tímabilið 15. ágúst til 10. september.  

Síðustu vikur hafa einkennst af heimsóknum hér í Flóaskóla. Verðandi 1. bekkur hefur verið hér hjá okkur í skólanum 

núna í heila viku líkt og venja er og féllu þau vel inn í umhverfið og virtust spennt fyrir komandi grunnskólagöngu. 

Nemendur skólans hafa einnig mikið verið í heimsóknum og vettvangsferðum. Hulda Kristjánsdóttir aðstoðarskólastjóri 

er farin í fæðingarorlof fram til 20. janúar og í hennar stað var ráðinn Katrín Ósk Þráinsdóttir og hefur hún hafið störf. 

Katrín þekkir vel til enda hafði hún kennt við skólann í nokkur ár áður en hún fór í leyfi frá kennslu fyrir tveimur árum 

síðan.   

Á döfinni er mikið um uppbrot og ferðir líkt og venja er nú við skólalok. Úti- og grenndarnámið er á næsta 

leyti og fara þá nemendur ýmist í lengri eða styttri ferðir.  

Verið er að vinna í að setja saman stundaskrár fyrir næsta skólaár og raða niður starfsfólki. Ráðningar í ýmis störf standa 

enn yfir. Verið er að vinna í að uppfæra skólanámskrá skólans og starfsáætlun skólans fyrir næsta skólaár. 

Menntamálastofnun hyggst bjóða nemendum í 3. bekk upp á tilraun í rafrænni prófun þann 26. maí 

næstkomandi. Markmiðið með þessari tilraun er að gefa nemendum kost á að kynnast prófkerfinu sem notað verður í 

haust þegar samræmdu prófin í 4. og 7. bekk verða haldin.  

 

 

___________________________ 

Anna Greta Ólafsdóttir,  

skólastjóri Flóaskóla 

 


