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SJÁLFSTÆÐ VINNUBRÖGÐ
• Nemendur studdir í að tileinka sér góðar námsvenjur 
 og  námstækni.

• Ýtt undir skapandi hugsun og frumlega framsetningu.

• Framsögn og ræðumennska fastir liðir á stundaskrá.

HEIMANÁM Í STUNDASKRÁ
• Nemendur eiga þess kost að ljúka heimanámi í skólanum.

• Í heimanámstímum fá nemendur m.a. þjálfun 
 í sjálfstæðum vinnubrögðum.

• Námsvefurinn www.namfus.is  er nýttur til gagnkvæmra 
 upplýsinga um námið og skólastarfið.

SKAPANDI VERKEFNI 
OG ÝMIS TÆKNITENGD VERKEFNI
• Forritun, ýmis tækniþjálfun og þátttaka nemenda í First 
 LEGO Leage-forritunarkeppninni.

• Þjálfun í notkun tölvuforrita við verkefnagerð.

• Skapandi verkefni á sviði hönnunar, myndlistar og leiklistar.

• Fleiri skemmtileg verkefni eru gjarnan á dagskrá s.s. leikir 
 og hlutverkaleikir (roleplay).

• Þemadagarnir okkar takast ávallt afar vel þar sem 
 viðfangsefnin eru margbreytileg og leysa ýmsa hæfileika 
 úr læðingi.

EFLUM SJÁLFSTÆÐI NEMENDA



TJARNARSKÓLATAKTURINN
• Nemendur fara gjarnan á ólíkum hraða yfir námsefnið.

• Kennarar leggja sig fram um að mæta hverjum nemanda
 eftir getu og styrkleika.

• Nemendur sem ljúka grunnskólanámsefninu geta skráð sig
 í framhaldsskólaáfanga.

• Nemendur sem þurfa að styrkja undirstöðu og efla námshæfni
 fá aðstoð við það.

MANNRÆKTIN 
• Mikil áhersla er lögð á að nemendur efli félagsfærni sína og 
 góð samskipti.

• Vellíðan og gagnkvæm virðing er grunnurinn að góðum árangri.

• Einkunnarorðin okkar eru:  Allir eru einstakir.

YOGA
• Yoga hefur verið á dagskrá í Tjarnarskóla síðastliðin sjö ár.

EINSTAKLINGSMIÐAÐ NÁM



Nemendaráð og árshátíðarnefnd starfa við skólann og leggja sig fram 
um að hafa �ölbreytta dagskrá á hverjum vetri: Hér má nefna LAN-
kvöld, Halloween-ball, glæsilega árshátíð, bekkjarkvöld, kósíkvöld, 

spilakvöld og svo bökum við stundum vö�ur og pönnukökur eða 
pöntum  pizzur til þess að gæða okkur á eða hitum kakó, spilum og 
njótum samverunnar.

FÉLAGSLÍFIÐ BLÓMSTRAR Í TJARNARSKÓLA
SKÓLASLIT 2014

Í FENEYJUM Á ÍTALÍU LEIKLISTIN Á TJARNARBAKKANUM

ÁRSHÁTÍÐ Í IÐNÓ HALLOWEEN-BALL



HLÍN REYKDAL
hönnuður

Tjarnarskóli er persónulegur skóli þar sem hver 
nemandi fær að njóta sín.

Ég ber ávallt hlýjar tilfinningar til Tjarnarskóla 
sem er lítill og sjarmerandi skóli þar sem frábært 
starfsfólk starfar í fallegu umhverfi.

HENNING AÐALMUNDSSON
stýrimaður í flugdeild Landhelgisgæslunnar

Ég hóf göngu mína í Tjarnarskóla skömmu eftir 
stofnun hans en skólinn var enn í mótun á þeim 
árum. Ég var ungur og kraftmikill einstaklingur 
og hafði mjög mikið gagn og gaman af því að fá 
að vera hluti af þeirri skemmtilegu heild sem 
skólinn var. Umhverfið, kennararnir og sam-
nemendur hjálpuðu mér að undirbúa mig fyrir 
framtíðina og gera mig að þeim einstaklingi sem 
ég er í dag. Vel var hlúð að öllum nemendum 
skólans og séð til þess að allir gætu unnið saman 
sem ein heild. Ég held góðu sambandi við marga 
samnemendur mína enn þann dag í dag.

RAKEL DAWN HANSON
dýrafræðinemi

Í Tjarnarskóla fær hver nemandi frábæran 
stuðning hvar sem hann er staddur í námi. 
Ég fékk að blómstra í Tjarnarskóla, bæði í námi 
og félagslífi. Ég fékk góðan grunn fyrir áfram-
haldandi skólagöngu. Félagslífið er einstaklega 
gott og býður upp á óteljandi möguleika sem 
styðja við margbreytileg áhugamál nemenda á 
öllum aldri. 

Í Tjarnarskóla fékk ég góða reynslu og ég 
á þaðan óteljandi minningar sem munu alltaf 
verða mér kærar.

JÓN INGVAR JÓNSSON 
tannlæknanemi HÍ

Það eru forréttindi að hafa fengið að vera í 
skóla eins og Tjarnarskóla. Kennslan var 
persónuleg og kennararnir höfðu mjög góðan 
tíma til að sinna hverjum og einum og 
hjálpuðu okkur nemendunum að rækta okkar 
sterkustu hliðar.  Eftir námið í Tjarnarskóla 
vorum við mjög vel undirbúin fyrir framtíðina. 
Námsumhverfið í Tjarnarskóla er mjög 
þægilegt og heimilislegt og staðsetning 
skólans er frábær.

AUÐUR MAGNDÍS
félags- og kynjafræðingur

Tjarnarskóli er einstakur skóli. Andrúmsloftið 
var hvort tveggja í senn, heimilislegt og kjörið 
til náms. Lögð var alúð við að hver nemandi 
fengi að blómstra félagslega og námslega. 
Kennararnir þekktu styrkleika hvers og eins 
og aðstoðuðu nemendur við að ná sínum 
markmiðum á sínum forsendum. Eftir námið 
í Tjarnarskóla var ég mjög vel búin undir nám 
í stórum og kre�andi framhaldsskóla. 
Staðsetning skólans er einnig dýrmæt. 
Nálægðin við söguna og hjarta borgarinnar 
skapaði náminu ómetanlega umgjörð.

ÁRSÆLL VALFELLS
lektor við Viðskiptadeild Háskóla Íslands

Á rin sem ég var í Tjarnarskóla voru ekki bara 
skemmtileg heldur líka mikilvæg. 
Frábærir kennarar, persónumiðað nám, góðir 
samnemendur og vinir í einstöku húsi í hjarta 
miðbæjarins veitti mér veganesti sem nærir 
mig enn í dag. 

Þakklæti, er það sem kemur fyrst upp í hugann 
þegar litið er til baka.

 

FYRRVERANDI NEMENDUR TJARNARSKÓLA
BERA HLÝJAR TILFINNINGAR TIL SKÓLANS

FORELDRAR ERU LÍKA ÁNÆGÐIR! KYNNTU ÞÉR NIÐURSTÖÐUR FORELDRAKÖNNUNAR Á www.tjarnarskoli.is  



ALÞJÓÐASAMSKIPTI OG FERÐALÖG 
UTAN LANDS OG INNAN
• Við höfum tekið þátt í tveimur Evrópuverkefnum síðast liðin sex ár 
 sem fólu m.a. í sér heimsóknir Tjarnskælinga til Bretlands, Spánar, 
 Ítalíu, Slóveníu og Grikklands. Auk þess hafa kennarar heimsótt 
 Pólland og Finnland í tengslum við verkefnið og við höfum tekið á 
 móti þremur hópum til Íslands.

• Roskilde Lille Skole í Danmörku er orðinn vinaskóli Tjarnarskóla. 
 Við tókum á móti 10 manna hópi vorið 2015 og síðan kom 28 manna 
 hópur í heimsókn til okkar vorið 2016. Við stefnum á Danmerkurferð 
 á næsta skólaári.

• Á hverjum vetri eru að minnsta kosti tvær ferðir á dagskrá innan
 lands; haustferð í byrjun september og síðan skíðaferð á vormisseri. 
 Foreldrafélagið hefur einnig skapað þá hefð að skipuleggja eitt 
 ferðalag yfir nótt með nemendum.

DÁSAMLEG STAÐSETNING 
OG NOTALEGT NÁMSUMHVERFI
• Skólinn er í hjarta borgarinnar við Reykjavíkurtjörn.

• Gamla skólahúsið er hús með sál. Það myndar fallega og hlýlega 
 umgjörð um skólastarfið.

• Skólaeiningin er lítil þar sem allir þekkja alla.

• Nemendur í Tjarnarskóla eru almennt ljúfir og góðir krakkar.

• Áhersla er lögð á að hverjum og einum líði vel og að góður 
 vinnufriður og vinnuandi ríki í skólanum.

• Við heimsækjum ýmsa áhugaverða staði í miðborginni 
 og nærumhverfinu.

• Við erum umkringd því menningarstarfi sem einkennir 
 miðborgina okkar.

KYNNTU ÞÉR SKÓLAVIST Í TJARNARSKÓLA


