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Inngangur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er fjallað sérstaklega um skólanámskrá: 

,,Sérhver skóli semur skólanámskrá. Í skólanámskrá gerir skóli grein fyrir því hvernig hann nýtir það 

svigrúm til ákvarðana og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skólastefna viðkomandi 

sveitarfélaga veita. Skólar sem eru einkareknir og tilheyra ekki tilteknu sveitarfélagi þurfa ekki að lúta 

ákvæðum skólastefnu sveitarfélaga. Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum aðalnámskrár og í 

henni gefst kostur á að laga opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum og 

gera grein fyrir hvernig þær aðstæður eru nýttar til að efla nám og kennslu. Í skólanámskrá er gerð 

grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggist á. Þar eru útfærð þau almennu viðmið sem sett eru í 

aðalnámskrá.“ (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2011 –  greinasvið 2013, bls. 65-66.) 

 

 

Endurskoðun skólanámskrárinnar er eitt viðfangsefni sjálfsmats Tjarnarskóla skólaárið 

2019 – 2020. Síðasta heildarútgáfa skólanámskrár kom út árið 2014 en samkvæmt svo 

nefndum ,,fimm ára sjálfsmatsramma“ er gert ráð fyrir heildarendurskoðun hennar á 

að minnsta kosti fimm ára fresti. Sumir þættir hennar eru uppfærðir reglulega 

Í skólanum eru að jafnaði á milli fimmtíu og sextíu nemendur í 8., 9. og 10. bekk. Tíu 

kennarar starfa við skólann, þar af sjö í fullu starfi að skólastjóra meðtöldum. Aðrir 

fastir starfsmenn eru; ritari, námsráðgjafi, íþróttakennari og ræstitæknir. Auk þeirra 

eru nokkrir kennarar í lágu starfshlutfalli (2 – 5 stundir á viku). Ritarinn vinnur með 

kennarahópnum og er hægri hönd skólastjóra og tekur þátt í þróunarvinnunni. Þessi 

hópur vinnur þétt saman og leggur línur og ákveður í sameiningu áherslur í 

skólastarfinu. Í skólaráði eru málefni skólans rædd, hugmyndavinna á sér stað og þar 

er vettvangur fyrir skoðanaskipti og að koma með tillögur. Foreldrar eru einnig 

mikilvægir samstarfsmenn og hafa möguleika á að leggja skólastarfinu lið með 

fjölbreyttum hætti. Sú vinna er mikilvæg.  
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Í endurskoðaðri Skólanámskrá Tjarnarskóla (2020) er gerð grein fyrir ofangeindum þáttum. 
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Stofnun skólans, þróun hans og áherslur 

 

Stofnun og húsnæðismál 

Tjarnarskóli var stofnaður árið 1985 af kennurunum Margréti Theodórsdóttur og Maríu Solveigu 

Héðinsdóttur. Þær voru samstarfskonur í Gagnfræðaskólanum í Mosfellssveit þrjú árin á undan og 

hófu undirbúning að stofnun skólans í október 1984. Starfsleyfið fékkst í júní 1985. Skólinn var fyrstu 

tvö árin í Miðbæjarskólanum við Fríkirkjuveg en fluttist síðan haustið 1987 inn í gamla 

Búnaðarfélagshúsið við Tjörnina að Lækjargötu 14b og hefur verið starfræktur þar síðan. Skólinn er 

rekinn sem einkahlutafélag. Margrét og María ráku skólann saman til ársins 1999 en þá lét María af 

störfum. Reksturinn hefur síðan verið í höndum Margrétar. Skólinn var frá upphafi með 8., 9. og 10. 

bekk en í  nokkur ár bauðst 7. bekkingum að vera í samkennslu með 8. bekkingum. Því fyrirkomulagi 

lauk frá og með haustinu 2014.  

Í Miðbæjarskólanum hafði skólinn afnot af þremur kennslustofum, íþróttasal, smíðastofu, eldhúsi og 

handavinnustofu. Á þeim tíma hýsti Miðbæjarskólinn einnig starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og þrír 

elstu árgangar Vesturbæjarskóla voru í suðurenda hússins. Á sumrin var auk þess rekið farfuglaheimili 

í húsakynnum Miðbæjarskólans. Eftir flutningana haustið 1987 sköpuðust þær aðstæður að skólinn 

gat haft meginstarfsemi sína út af fyrir sig. Tilhögun sérgreinanna; íþrótta, smíða og handavinnu hélt 

sínum sessi í Miðbæjarskólanum eftir sem áður. Sundkennsla hefur ávallt farið fram í Sundhöll 

Reykjavíkur. 

Þetta fyrirkomulag hélst þangað til Menntasvið Reykjavíkur (nú Skóla- og frístundasvið) flutti í 

Miðbæjarskólann árið 2005. Þá var öllum vistarverum þar breytt í funda- og skrifstofuaðstöðu, einnig 

íþróttasalnum. Í kjölfarið þurfti að finna aðstöðu fyrir íþróttir með því að leigja sali, lengst hjá 

Knattspyrnufélaginu Val við Hlíðarenda. Þessu fylgdi ferðakostnaður sem var talsvert íþyngjandi fyrir 

rekstur skólans og erfitt var um vik að finna matreiðslu, smíðum og textílmennt stað og kennsla í 

þessum greinum lagðist af um nokkurra ára bil en myndlist var áfram inni á stundaskrá í skólahúsinu 

að Lækjargötu 14b. Haustið 2012 flutti Kvennaskólinn í Reykjavík starfsemi sína í Miðbæjarskólahúsið 

og þá opnuðust aftur möguleikar fyrir íþróttakennslu og haustið 2013 var gerður samningur um afnot 

af heimilsfræðistofu í Grandaskóla í Reykjavík.  

Hin síðari ár hefur það fyrirkomulag orðið að öll meginstarfsemi hefur haldið áfram að vera að 

Lækjargötu 14b. Gert var samkomulag um nýtingu smíðastofu í Suðurhlíðaskóla, leirlist og myndlist 

hafa verið kenndar í húsnæði Háskóla Íslands í Skipholti. Skólaárin 2018 - 2019 var gerður samningur 

við Tækniskóla Íslands um valgreinar fyrir 10. bekkingana okkar. Um er að ræða 3 lotur á vetri sem 

skila nemendum 2 einingum á framhaldsskólastigi. Nemendur voru mjög ánægðir með þennan 

valkost sem hefur breikkað námsframboðið og víkkað sjóndeildarhringinn. Því var ákveðið að bjóða 

þennan valkost aftur skólaárið 2019 – 2020. Þessu til viðbótar var samið við Tækniskólann um að 
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bjóða 8. og 9. bekkingum námskeið í hljóðvinnslu, myndvinnslu og hönnun fyrir þrívíddarprentara, 

svo nefnt Fablab-námskeið á skólaárið 2019 – 2020. Þar sem vel hefur tekist til er fyrirsjáanlegt að 

þetta fyrirkomulag verði áfram.  

 

Stofnun skólans vakti athygli 

Mikil fjölmiðlaumfjöllun átti sér stað í kjölfar stofnunar skólans, aðallega neikvæð; á milli sextíu og 

sjötíu blaðagreinar voru skrifaðar. Flestum sem tjáðu sig opinberlega þótti neikvætt skref að svo 

nefndur einkaskóli væri stofnaður í Reykjavík. Helstu rökin voru þau að rekstrafyrirkomulagið, sem 

hafði í för með sér innheimtu skólagjalda, hlyti að ýta undir mismunun, skólinn yrði fyrst og fremst fyrir 

ríkra manna börn. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar og viðhorfsbreyting átt sér stað í jákvæða 

átt. Skólinn starfar nú í sátt við ytra skólaumhverfi og raddir frá upphafi skólastarfsins heyrast varla 

lengur. Jákvætt umtal og þakklæti nemenda og foreldra þeirra hefur gefið byr undir báða vængi í 

gegnum tíðina. 

 

Starfsemi og áherslur 

Allt frá stofnun skólans hefur starfið tekið umtalsverðum breytingum, bæði hvað varðar ytri ramma 

(grunnskólalög, reglugerðir... ) en ekki síður innri skólaþróun. Leiðarljósið að hafa einstaklinginn í 

fyrirrúmi hefur ávallt verið mjög sýnilegt. Kennarahópurinn á hverjum tíma hefur sett sinn svip á starfið 

en það hefur verið mikil gæfa að góðir starfsmenn hafa leitt skólastarfið. Mörg metnaðarfull verkefni 

hafa litið dagsins ljós. Hin síðari ár hafa mörg þróunarverkefni verið unnin eins og greint hefur verið frá 

í sjálfsmatsskýrslum sem hægt er að nálgast á heimasíðu skólans www.tjarnarskoli.is . 

Í Tjarnarskóla er mikil áhersla lögð á hvetjandi námsumhverfi og mannrækt. Kappkostað er við að 

hvetja og styrkja nemendur á uppbyggilegan hátt og stuðla að vellíðan þeirra í leik og starfi. Einnig er 

lögð rækt við að byggja á styrkleika hvers og eins og mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur 

hverju sinni. Nemendur læra öguð vinnubrögð, samvinnu og samábyrgð og áhersla er lögð á góða 

hegðun, kurteisi og háttvísi. Áhersla er lögð á að styrkja nemendur í að taka góðar ákvarðanir. Gott 

samstarf, á milli allra þeirra sem koma að menntun og uppeldi nemenda skólans, er afar mikilvægt. 

Mikil áhersla er lögð á gott upplýsingastreymi til foreldra og nemenda um sem flesta þætti er lúta að 

velferð nemenda og þátttöku í skólastarfinu.  

Einkunnarorð okkar eru: „Allir eru einstakir“ og  „Lítill skóli með stórt hjarta“. 

 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/
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Stefna skólans; gildi og kennsluhættir 
Í Tjarnarskóla er mikil áhersla lögð á hvetjandi námsumhverfi og mannrækt. Við viljum hvetja og styrkja 

nemendur okkar á uppbyggilegan hátt og stuðla að vellíðan þeirra í leik og starfi. Við byggjum á 

styrkleika hvers og eins og viljum mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur hverju sinni. 

Nemendur okkar læra öguð vinnubrögð, samvinnu og samábyrgð og áhersla er lögð á kurteisi og 

háttvísi. Áhersla er lögð á að nemendur leggi góðan grunn að góðri ákvarðanatöku. Gott samstarf, á 

milli allra þeirra sem koma að menntun og uppeldi nemenda okkar er okkur mikilvægt. Mikil áhersla er 

lögð á öflugt upplýsingastreymi til foreldra og nemenda um sem flesta þá þætti er lúta að velferð 

nemenda og þátttöku í skólastarfinu.  

Uppeldis- og kennslufræðileg stefna þar sem einstaklingurinn er í fyrirrúmi 

Okkar leiðarljós í skólastarfinu er að hver og einn nemandi fái námsefni og kennslu við hæfi. Þegar 

nemandi hefur skólagöngu í Tjarnarskóla leitast kennarar við að kynnast nemandanum, námslegri 

stöðu hans og sterkum/veikum hliðum. Góð mannleg samskipti eru ávallt órjúfanlegur hluti af þessu 

ferli. Til þess að mæta ólíkum einstaklingum sem standa mjög mismunandi að vígi þegar þeir hefja sína 

Tjarnarskólagöngu leitumst við við að finna námsefni við hæfi hvers og eins, allt eftir því hvar 

viðkomandi er staddur. Hver kennari skipuleggur nám hvers nemanda og við annarlok  fer fram 

samantekt á námsmati úr þeim viðfangsefnum sem hann hefur komist yfir á önninni (mjög breytilegt 

eftir einstaklingum). Hver nemandi fer yfir námsefnið á sínum hraða en meginlínur í skólastarfinu eru 

settar fram í áætlunum sem birtar eru í árlegri, uppfærðri starsfsáætlun. Ath. að um er að ræða 

meginlínur en ekki nákvæmar áætlanir þar sem þær eru einstaklingsbundnar. Ef nemandi er mjög 

afkastamikill fær hann tækifæri til að stunda fjarnám í framhaldsskóla eða vinna þyngra námsefni sem 

kennari verður honum út um. Auk þess hafa nokkrir nemendur farið þá leið að stytta grunnskólagöngu 

sína með því að ljúka grunnskólanáminu sínu ári fyrr en jafnaldrar þeirra. 
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Gildi - markmið – áherslur – leiðarljós   

 

Líðan nemenda og starfsfólks 

o Nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum og upplifi jákvætt viðmót. 

o Jákvætt og hvetjandi andrúmsloft sem er um leið uppbyggilegt og hrósandi. 

o Mannrækt í sem víðasta skilningi. 

 

Góð grunnmenntun – einstaklingsmiðað nám 

 

o Góð grunnmenntun og undirbúningur  fyrir lífið og tilveruna. 

o Sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur temji sér góðar námsvenjur. 

o Nemendur fái viðfangsefni sem þjálfa allar tegundir greindar (fjölgreind) og úrvinnslu.  

o Hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur. 

o Vera fundvís á styrkleika einstaklinga. 

o Styrkja einstaklinginn sem manneskju á faglegan hátt.  

o Skipulagning skólastarfsins taki ávallt mið af því að einstaklingurinn sé í fyrirrúmi.   

 

Mannrækt 

 

o Samvinna/samhjálp nemenda – samvinna árganga. 

o Samábyrgð nemenda og verkaskipting. 

o Góð hegðun, samfélagsfærni, háttvísi og kurteisi, hvar sem nemendur koma fram á vegum 

skólans.  

o Þjálfun í jákvæðum samskiptum. 

o Heilbrigðir lífshættir. 

o Jafnrétti og leiðir til að ná því markmiði í víðasta skilningi. 

 

 

Námsumhverfi 

 

o Rólegt/áreitalítið námsumhverfi. 

o Góður ytri aðbúnaður og öryggi. 

o Góður tækjakostur  

 

Samstarf 

 

o Gott samstarf; milli skóla og heimilis 

o kennara og nemenda. 

o innan kennarahópsins. 

o nemenda og foreldra. 

o nærumhverfið 

o nemendur og kennara annarra þjóða 
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Kennsluhættir  

Skólastarfið er skipulagt í samræmi við viðmiðunarstundaskrá og lög um grunnskóla. Í því 

skólahúsnæði sem skólinn hefur starfað í frá 1987 eru einungis þrjár hefðbundnar kennslustofur, auk 

tveggja smærri rýma, sem hafa einnig verið nýtt til kennslu. Íþróttakennsla er í húsnæði Kvenna-

skólans í Reykjavík, í Miðbæjarskólahúsinu við Fríkirkjuveg, sundið í Sundhöll Reykjavíkur og 

undanfarin ár höfum við fengið inni hjá Háskóla Íslands fyrir kennslu í leirlist og myndlist og við 

höfum fengið aðgang að smíðastofunni í Suðurhlíðarskóla. Skólaárið 2018 – 2019 gerðum við 

samning við Tækniskóla Íslands um svo nefnt grunnskólaval fyrir tíundu bekkingana okkar. Í lok 

skólaársins gerðum við viðhorfskönnun um þessa nýbreytini. Sú könnun sýndi fram á að nemendur 

kunnu mjög vel að meta þau tækifæri sem buðust í Tækniskólanum. Því var ákveðið að halda 

samstarfinu áfram. Á skólaárinu 2019 – 2020 sótti nemendahópur (8. og 9. bekkingar) 

Fablabnámskeið í Tækniskólanum. Góð reynsla bendir til að samstarfið haldi áfram. 

 

Náms- og kennsluáætlanir á Google Classroom 

Skólaárin 2017 – 2018 og 2018 - 2019 var ákveðið var að kaupa  svo nefndar Chrome book tölvur fyrir 

alla nemendur skólans í þremur áföngum.  Hver nemandi hefur nú afnot af slíkum tækjakosti og fær 

tölvu afhenta í upphafi skólaárs. Gerður er sérstakur tölvusamningur um afnotin en sá samningur 

gildir út skólaárið.  

Þessi nýja tækni gerir okkur kleift að nýta Google Classroom umhverfið sem opnar fyrir nýja nálgun 

og fjölbreyttar leiðir sem ekki sér fyrir endan á. Einnig var gerður samningur við Google um aðganginn 

að kerfinu og hver nemandi fær sitt eigið netfang með endingunni .....@tjarnarskoli.is.  Síðast liðin tvö 

skólaár höfum við staðið í innleiðingu á  þessu nýja umhverfi og tileinka okkur ný vinnubrögð sem lofa 

mjög góðu. Námsmatskerfið okkar hefur verið á námsvefnum Námfúsi en með tilkomu notkunar á 

Google Classroom hefur flækjustigið aukist nokkuð hvað varðar að tengja námsmatið á milli kerfa. Við 

höfum haft það sem sjálfsmatsverkefni að þróa notkun þessara tveggja kerfa saman og skoða 

framganginn á notkun tölvanna. 

Google Classroom í daglegu starfi 

Hver kennari tengir sína námsgrein inn í kerfið og í kjölfarið er hægt að tengja bekki, nemendahóp 

eða einstaklinga inn. Hægt er að setja inn fyrirmæli fyrir allan hópinn, einn eða fleiri, allt eftir því hvað 

kennarinn ákveður. Auðvelt er að tengja skrár, hlekki og öpp inn í námsgreinina og láta nemendur 

vita hvaða tímasvigrúm þeir hafa til að ljúka verkefninu. Kennarinn getur skoðað hvað nemandinn er 

búinn að gera og hvort hann hefur skilað verkefninu. Hægt er að meta verkefnin inni í kerfinu en mikil 

vinna hefur farið í að aðlaga kerfið að námsmatskröfum í íslenska skólakerfinu. Það hefur verið 

áskorun. Kerfið sendir foreldrum vikulegar upplýsingar um hvort nemandi hafi lokið eða eigi eftir að 

ljúka verkefnum. Þeir hafa þó ekki aðgang að kerfinu sjálfu. 
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Viðfangsefni nemenda eru afar fjölbreytt 

Auk hefðbundinna skólaviðfangsefna höfum við þemadaga eða önnur verkefni þvert á árganga. Við 

erum ákaflega stolt af fyrirkomulagi þemadaganna í skólanum. Að öllu jöfnu eru þeir tvisvar á ári, þrjá 

til fjóra kennsludaga í senn. Við sjáum ótrúlega margt skemmtilegt leysast úr læðingi á þessum 

dögum því þá eru nemendur í sannkölluðum þjálfunarbúðum í samskiptum, samvinnu, og listrænni 

sköpunarvinnu. Það er alltaf keppikeflið að allir séu virkir og séu meðvitaðir um að þeirra framlag 

skipti máli; bæði fyrir þá sem einstaklinga, en einnig fyrir samstarfshópinn í heild. Við höfum þróað 

sérstök matsblöð þar sem nemendum sjálfum er ætlað að meta hina ýmsu þætti hópastarfsins, s.s. 

eigið framlag, verkaskiptingu í hópnum, hópstjórn, samvinnu og margt fleira. Nemendur sjálfir meta 

sína eigin vinnu, en einnig vinnu annarra hópa í þeim tilgangi að gera þá betur meðvitaða um hve 

miklu máli það skiptir að vera góður þátttakandi í hóp og vera samvinnufús. Kennarar leggja að 

sjálfsögðu sína mælistiku á verkefni af þessu tagi og viðurkenningar eru veittar fyrir góða 

frammistöðu. Þemadagarnir hafa verið  meðal þróunarverkefna skólans. Hægt er að kynna sér þau 

verkefni á heimasíðunni. 

Margvísleg önnur samvinnuverkefni eru á döfinni á hverjum vetri í hinum ýmsu námsgreinum, s.s. 

stærðfræðimælingar, útiverkefni í náttúrufræði, glærusýningar í tungumálanámi og samfélagsfræði, 

ratleikir, myndlistarverkefni, uppsetning á leikriti, verkefni í kjölfar heimsókna, fjarnám í 

framhaldsskólum, námskeiðið ,,Hugsað um barn“, verkefni sem tengjast félagsstarfinu í skólanum ... 

og þannig mætti lengi telja. Til marks um margt að því sem við tökum okkur fyrir hendur eru myndir 

og fréttir úr skólastarfinu sem má sjá á www.tjarnarskoli.is . 

Við förum oft út úr húsi í heimsóknir og vinnuferðir, s.s. á vinnustaði, söfn, í Gufunesbæ, Perluna, 

Öskjuhlíðina. Við nýtum suma daga í afmörkuð verkefni s.s. töflureiknidaga, Kahoot-daga, þjálfum 

nemendur í að halda kynningar og gera myndbönd. Við erum afar stolt af svo nefndum 

ritgerðadögum en á þeim gerir hver nemandi vandaða heimildaritgerð sem þarf að uppfylla mörg 

skilyrði, s.s. efnisyfirlit, heimildaskrá, beinar tilvitnanir (alls 20 atriði).  Einnig vinna nemendur 

rannsóknarverkefni á hverjum vetri sem virkjar hugmyndaflugið og sköpunargáfuna. Þessi verkefni 

gefa nemendum kost á að kynna sér sjálfvalið efni og gera grein fyrir á sem fjölbreyttastan hátt. Við 

höldum sýningu á þeim fyrir foreldra/forráðamenn þar sem hver nemandi stendur fyrir sínu verkefni. 

Ótrúlega skemmtilegt og fjölbreytilegt. Tíundu bekkingar taka ávallt þátt í verkefninu ,,Hugsað um 

barn“ þar sem þeir annast sýndarbarn í tvo sólarhringa.  

Valgreinar eru af mjög fjölbreyttu tagi og eru breytilegar á milli ára. Hér má nefna; leiklist, myndlist, 

textílmennt, smíði, origami, fablab, endurnýjun húsgagna, andlitsmálningu, kvikmyndanámskeið, 

skrautskrift, hönnun borðspila, útivist- og hreyfingu, heimilsfræði, myndbandsgerð, heimsóknir á 

leikskóla og vinnustaði, blaðaútgáfu, snyrtingu og förðun, fatahönnun... og þannig mætti lengi telja.  

Nemendur í 10. bekk eru með tvær kennslustundir á viku í svo nefndum MEST- tímum (menntun og 

störf) þar sem þeir kynnast hinum ýmsu valkostum í vali á framhaldsskólum. Þeir fara í heimsóknir í 

fjölmarga skóla og fá þjálfun í skýrslugerð í lok hverrar heimsóknar. Þeir fræðast einnig m.a. um 

fjölbreytni í atvinnulífinu og hvernig á að búa til ferilskrá og sækja um starf.  

Margir gestir koma til okkar á hverjum skólavetri og við fáum fyrirlestra af ýmsu tagi. Foreldrar hafa 

einnig verið duglegir að vera milligöngumenn um heimsóknir og fyrirlestra af ýmsu tagi.  

http://www.tjarnarskoli.is/
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Samvinna við vinaskóla í Danmörku hefur einnig fært okkur ýmsa möguleika og útfærslu á 

viðfangsefnum og samskiptum auk þess sem við höfum tekið þátt í nokkrum Evrópuverkefnum þar 

sem gagnkvæmar heimsóknir hafa átt sér stað.  

 

Samvinna, tillitsemi, góð verkaskipting, samkennd 

 

 

 

Fjarnám 

Segja má að þessi þáttur skólastarfsins hafi einkum falist  í samskiptum við Fjölbrautaskólann í 

Ármúla Menntaskólann í Hamrahlíð og Verzlunarskóla Íslands. Á árum áður tóku sumir nemendur 

stöðupróf í MH sem hafa nú lagst af en voru haldin tvisvar á ári; í ágúst og desember.  Með þessum 

hætti skapaðist tækifæri til að meta stöðu nemenda í einstökum námsgreinum. Við fengum 

staðfestingu frá skólanum um hvort nemandi hafi staðist kröfur um þekkingu sem skilaði þeim ígildi 

þess að hafa lokið tilteknum námsáföngum. Þetta fyrirkomulag gafst vel en því miður hefur það verið 

aflagt.  

Hin seinni ár hefur sá háttur verið hafður á að kennarar meta hvort nemandinn sé tilbúinn að takast á 

við fjarnámsáfanga. Foreldrar eru hafðir í samráði í þessari ákvarðanatöku. Ritari skólans sækir um 

áfanga fyrir hönd nemenda. Nemandinn þarf ekki að greiða fyrir þessa þjónustu. Við skólaútskrift fá 

nemendur skjal frá skólanum þar sem tilgreint er hvaða fjarnámsáföngum þeir hafa lokið, ásamt 

vitnisburði. Þessum upplýsingum er komið á framfæri þegar nemendur sækja um framhaldsskóla (í 

Innu).   
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Nemendur geta lokið námi á mislöngum tíma 

Nemendur í Tjarnarskóla eiga þess kost að ljúka grunnskólanámi einu ári fyrr en fæðingarár þeirra segir 

til um. Þegar ákvörðun er tekin um slíkt fjallar kennarahópurinn um möguleika nemandans á því að 

ljúka tilætluðum námsmarkmiðum á styttri tíma en ella. Nemendinn sjálfur og foreldrar ráðgast við 

umsjónarkennara og síðan eru línurnar lagðar. Á undanförnum árum hefur það verið fremur regla en 

undantekning að einhverjir nemendur í skólanum fari þessa leið, oftast með þeim hætti að flytjast í 10. 

bekk, eftir 8. bekk. Allir nemendur sem hafa farið þessa leið hafa staðið sig afar vel og verið sáttir við 

að fá þetta tækifæri. Fjarnámsleiðin, eins og lýst er í kaflanum hér á undan, nýtist nemendum einnig til 

þess að flýta fyrir framhaldsskólanáminu.  

Atvinnutengt nám 

Í sumum tilefellum fá nemendur tækifæri til þess að taka þátt í hinu svo nefnda ,,atvinnutengda námi“. 

Í því felst að nemandinn fær að vera á vinnustað, t.d. bifvélaverkstæði, bakaríi eða leikskóla í fjórar 

kennslustundir á viku, inni í stundaskrá. Um er að ræða samvinnuverkefni Tjarnarskóla við 

Reykjavíkurborg, vinnustaðinn, nemandann og foreldra en formlegur samningur er gerður um námið. 

Nemandinn fær þjálfun í að vera hluti af vinnustað, æfa sig í að taka þátt í ákveðnum verkefnum og 

samskiptum og eflast í að undirbúa sig undir viðfangsefni framtíðarinnar.  Þessi valkostur hefur reynst 

afar vel og verið uppbyggjandi fyrir nemendur sem hafa kosið að taka þátt. 
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Útfærsla skólans á grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum 

grunnskólalaga 
 

Í aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur fram: 

,,Í sameiginlegum inngangskafla fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eru skilgreindir 
grunnþættir í íslenskri menntun. Þessir grunnþættir eru: 

• læsi             

• sjálfbærni, 

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti, 

• sköpun 
 

Grunnþættir í menntun ásamt áhersluþáttum grunnskólalaga skulu vera leiðarljós í almennri 
menntun og starfsháttum í grunnskóla. Þeir eiga að birtast í inntaki námsgreina og námssviða 
aðalnámskrár, í hæfni nemenda, námsmati, skólanámskrá og innra mati skólans. Grunnskólinn er 
eina skólastigið sem nemendum er skylt að sækja og er því mikilvægur vettvangur til að þroska með 
nemendum hæfni í anda grunnþáttanna og sem búa þau undir þátttöku í lýðræðissamfélagi.“  

https://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/grunnthaettirimenntunogaherslurigrunnskol
alogum  

Í aðalnámskránni er grunnskólum landsins ætlað að skólastarfið feli í sér uppeldi og þjálfun 
nemenda í að tileinka sér mikilvæg gildi og þekkingu á ýmsum hugtökum. Áhersla er lögð á: 

Sjálfsvitund, siðgæðisvitund eða siðvit, félagsvitund, borgaravitund, félagsfærni, líkamlega og 
andlega velferð hvers og eins, færni í að nýta íslensku í námi, leik og starfi. Efla rökhugsun og 
gagnrýna hugsun leggja áherslu á frjótt, skapandi starf, verklega færni, nýsköpun og 
frumkvöðlanám þar sem hvatt er til frumkvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum og hagnýtingu í 
skólastarfi og daglegu lífi. Gæta að jafnvægi sé milli bóklegs náms og verklegs. Nýta leik  til náms- og 
þroska, gera nemanda kleift að takast á við viðfangsefni daglegs lífs og jafnframt að búa hann undir 
að frekara nám og starf að skyldunámi loknu, búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í 
samfélaginu, bæði í einkalífi, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Auk þess er lögð áhersla á að námshæfni og 
mikilvægi þess að nemendur afli þekkingar og leikni eftir margvíslegum leiðum.  Einnig þarf að 
skipuleggja náms- og starfsfræðslu og tryggja nemendum víðtæka kynningu á námi sem er í boði að 
loknu skyldunámi, kynningu á atvinnulífinu og hvernig nám býr fólk undir fjölþætt störf sem bjóðast í 
samfélaginu. 

Við í Tjarnarskóla höfum haft öll þessi gildi að leiðarljósi og vinnum meðvitað að því að uppfylla þessi 
skilyrði, enda öll afar mikilvæg í skólastarfi.  

 

 

 

 

 

https://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/grunnthaettirimenntunogaherslurigrunnskolalogum
https://namskra.is/books/adalnamskragrunnskola2011/grunnthaettirimenntunogaherslurigrunnskolalogum
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Læsi 

Lestur er undirstaða alls náms. Lestrarþjálfun er fastur liður í skólastarfi Tjarnarskóla.  

Þegar nemendur byrja í skólanum, hvort sem það er í 8., 9. eða 10. bekk, taka þeir þátt í lesskimun 

sem fagaðili leggur fyrir. Ef niðurstöður gefa tilefni til þá er framkvæmd Logosgreining.  

Við höfum farið ýmsar leiðir í lestrarþjálfun í skólanum í gegnum tíðina og gert grein fyrir í mörgum 
sjálfsmatsskýrslum. Skólaárið 2016 – 2017 höfðum við í fyrsta skipti Palskennara í okkar röðum. Sama 
ár ákváðum við að hafa lestrarfærni sem nýtt sjálfsmatsverkefni sem er enn á dagskrá. Markmiðið er 
að auka leshraða og lesskilning nemenda með  því að beita annars vegar Palsaðferðinni fyrir hóp 
nemenda en hins vegar með lestrarátaki  og auknum yndislestri. 
 

Markmiðið er ávallt að bæta lestrarfærni nemenda og leitum sífellt leiða til að ná framförum og mæla 

þær með markvissum hætti. Undanfarin ár höfum við séð að þær aðferðir sem hafa verið notaðar 

hafa bætt færnina samkvæmt mælingum. Sjá nánar í sjálfsmatsskýrslum 2018-2019 og 2019 - 2020. 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat 

Til nánari útskýringa má sem dæmi sjá að skólaárið 2019-2020 var unnið samkvæmt eftirfarandi 

áætlun: 

• Við byrjum alla morgna á lestri og lesum frá 8.30 til klukkan 8:50. 
• Við hvetjum nemendur til heimalesturs. 
• Nemendur eiga að lesa a.m.k. eina bók á önn og í lok hverrar annar skila þeir kjörbókarritgerð 

eða verkefni um bókina.  Verkefnið er hluti af námsmati í íslensku.  
• Einnig er fyrirhugað að lesa einu sinni til tvisvar í viku í íslenskutíma.  
• Einu sinni yfir veturinn er lestrarátak í fjórar vikur þar sem lestri nemenda er fylgt eftir með 

verkefnum. Þá eiga nemendur að lesa að lágmarki 70 blaðsíður á viku.  
• Í íslensku verður unnið heildstætt verkefni sem kallast Lestin. Þá lesa nemendur bók að eigin 

vali og vinna ýmis verkefni í tengslum við hana.  
• Fyrsta dag eftir jólafrí er ,,kósý“ lestrarstund, nemendur mæta með svefnpoka og góða bók 

og við lesum fram að frímínútum. Kennari mætir líka með bók. 
• Við leggjum áherslu á að nemendur lesi sjálfir námsefni sitt í samfélagsfræði, náttúrufræði og 

öðrum greinum.  Notum ýmsar leiðir í námstækni til að auðvelda nemendum að skilja það 
sem þeir lesa.  

• Við munum lesa saman bók í Skerpu og vinna verkefni úr henni. 
• Nemendum sem ná ekki að nýta lestrartímann sinn á morgnana verður boðin aðstoð við 

lesturinn hjá sérkennara.  
• Við mælum framfarir nemenda með þremur lesfimiprófum yfir veturinn, notum stöðluð próf 

frá MMS. Lestrareinkunn kemur fram á vitnisburðarblaði á hverri önn ásamt viðmiðum MMS. 
• Við mælum lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn. 

 

Þessi áætlun var hluti af sjálfsmatsverkefni skólaársins 2019 – 2020. 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat
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Sjálfbærni 

Sjálfbærni í skólastarfi felur í sér það markmið að styðja nemendur til þess að gera sér sem best grein 

fyrir mikilvægi og skyldu okkar að skila umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við 

tókum við því og leitast við að leggja okkar af mörkum til að svo megi verða. 

Undanfarin ár höfum við í Tjarnarskóla tekið mörg skref til þess að vera sem virkust í að nálgast þessi 

markmið sem best. Við höfum fengið fyrirlesara (umhverfisfræðing og fleiri) til þess að fræða okkur 

um viðfangsefnið, farið með nemendur í heimsóknir; s.s. endurvinnslustöðvar Sorpu, sýnt 

fræðslumyndir og tekið öfluga umræðu. Í hópi nemenda eru mjög áhugasamir nemendur um 

málefnið. Þeir mæta nánast á hverjum föstudegi á Austurvöll og víðar til þess að leggja baráttunni lið. 

Skólaráðið hefur verið öflugur þátttakandi í þessari vinnu okkar eins og sjá má í fundargerðum 

ráðsins;  http://www.tjarnarskoli.is/page/skolarad-2013-2014. Sem dæmi fengum úrbætur í 

sorpflokkunarmálum af hálfu Reykjavíkurborgar og nú flokkum við allt sorp eins og aðstæður leyfa.  

Þær námsgreinar sem taka umhverfismálin föstum tökum eru fyrst og fremst náttúrufræði og 

samfélagsfræði. Einnig fléttast fleiri námsgreinar inn í s.s. tungumál og nemendur hafa auk þess gert 

flott rannsóknarverkefni á þessu sviði.  

Við höfum auk þess verið með námskeið í endurnýtingu og í listgreinum er gjarnan stunduð 

endurvinnsla eftir föngum. 

 

Heilbrigði og velferð 

,, Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það ræðst af flóknu samspili 

einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og stuðla markvisst að 

velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla.“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, bls. 23).  

Skólabragurinn í Tjarnarskóla gengur út frá að uppfylla markmið aðalnámskrár um heilbrigði og 

velferð sem best. Skólareglurnar undirstrika mikilvægi heilbrigðra lífshátta og eru að hluta til sáttmáli 

um það. Við gætum þess að efla sjálfmynd unglinganna okkar, fræða þá markvisst um heilbrigði, 

kynheilbrigði, mataræði og  mikilvægi hreyfingar. Nemendur eru gjarnan minntir á að þeir eru það 

dýrmætasta sem þeir eiga og mikilvægi þess að hlúa að eigin líkama, andlegri vellíðan og styrk. 

Nemendur í 8. og 9. bekk eru með sérstaka mannræktartíma einu sinni í viku. Þessum tímum er varið 

í að stuðla sérstaklega að heilbrigði og velferð, auka samskiptahæfni og í þeim er fjallað um markmið 

aðalnámskrár á þessu sviði. Við fáum gjarnan góða fyrirlesara til þess að fræða nemendur um 

heilbrigði, mikilvægi þess að taka góðar ákvarðanir, forðast óæskilega neyslu skaðlegra efna og 

mikilvægi þess að vera meðvitaður um eigin ábyrgð. 

Skólastarfið hefur ávallt tekið mið af þörfum hvers og eins, hvort heldur er námslega en ekki síður 

félagslega og á forsendum einstaklinganna. 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/skolarad-2013-2014
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Lýðræði og mannréttindi 
Lýðræði og mannréttindi eru meðal hornsteina þjóðfélagsins.  Í skólastarfinu er mikilvægt að 

nemendur kynnist báðum hugtökum; bæði fræðilega en ekki síður með því að upplifa réttindi sín og 

lýðræðisvitund í skólanum og taki þátt í umræðum um þessi málefni. Lýðræðisumræðan fléttast inn 

þvert á námsgreinar og kennarar nýta sem flest tækifæri til þess að efla lýðræðisvitund og þekkingu á 

hugtakinu. 

,, Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af því að barna og 

ungmenna bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn læri um þess háttar 

samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir 

manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra 

um lýðræði í lýðræði.“  (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti bls. 21.) 

Það er ánægjulegt hvað fulltrúar nemenda eru virkir í skólaráði Tjarnarskóla. Nemendur eru auk þess 

hvattir til þessa að hafa áhrif á ákvarðanatöku og æfa sig í lýðræðislegri ákvarðanatöku í dagsins önn. 

Nemendur heimsækja Alþingi Íslendinga á hverju ári og Skólaþing þar sem þeim gefst tækifæri til að 

kynnast lýðræðislegum vinnubrögðum. Fréttatengt efni um lýðræði og mannréttindi eru gjarnan nýtt 

til þess að efla vitund nemenda á þessu sviði. Mannræktartímar í 8. og 9. bekk hafa hvort tveggja í 

námslýsingu. 

Jafnrétti 

,, Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á eftir er upptalning nokkurra þeirra í 

stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, 

trúarbrögð, tungumál, ætterni, þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis 

þar sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti bls. 22.) 

Mannréttindaáætlun 

Í skólanum höfum við unnið áætlun um mannréttindi og jafnrétti sem nálgast má á krækjunni: 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/mannrttindi-og-jafnrtti-tjarnarskli.pdf 

 

 

 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/mannrttindi-og-jafnrtti-tjarnarskli.pdf
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Sköpun 

,, Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en 

viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. 

Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn 

getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og 

veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir.“  (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti bls. 

24.) 

Skapandi skólastarf 

Miklivægt er að laða fram sköpunarkraft nemenda í skólastarfinu. Í Tjarnarskóla höfum við farið 

ýmsar leiðir til þess að ýta undir þennan færniþátt hjá hverjum og einum. Myndmennt, leiklist, 

tónlist, viðfangsefni þemadaga, samþætt verkefni af ýmsu tagi, uppbrot, skapandi vinna í tengslum 

við hinar ýmsu námsgreinar eru ávallt í brennidepli í skólastarfinu. Rannsóknarverkefni vetrarins hafa 

verið okkar stolt. Við gerð þeirra er lögð mikil áhersla á skapandi framsetningu og fjölbreytni í 

efnistökum. Margar myndir eru til í vörslu skólans sem sýna fram á óendanlegt hugmyndaflug og 

sköpun nemenda á þessu sviði. Við höfum sóst eftir að fá gesti, fara með nemendur í heimsóknir sem 

tengist listsköpun af ýmsu tagi. Skapandi skrif, leiklist, kvikmyndalist og fleira skemmtilegt eru 

viðfangsefni á hverjum skólavetri. Hönnun og handverk hafa sprottið fram í textílmennt, leirlist, 

myndlist og fablabnámskeiðum og nemendur hafa einnig verið skapandi í tölvuforritun og 

stuttmyndagerð, tekið þátt í Stíl, Skrekk og Söngkeppni og Danskeppni grunnskóla á vegum Samfés og 

margt fleira hefur litið dagsins ljós. Rithöfundar hafa komið til okkar og lesið upp úr verkum sínum og 

matargerðarlist verið þjálfuð. Við gerum sköpun mjög hátt undir höfði. Ferðir á listasöfnin eru á 

dagskrá á hverjum vetri og kennarar eru hugmyndaríkir í að flétta skapandi viðfangsefnum inn í ólíkar 

námsgreinar. 
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Markmið náms í ljósi ákvæða aðalnámskrár 
 

Aðalnámskráin leggur línurnar 

Grunnskólum á Íslandi er ætlað að fylgja þeim lögum og reglugerðum sem sett eru á hverjum tíma. Í 

skólastarfi Tjarnarskóla er leitast við að uppfylla þau skilyrði sem sett eru fram af hálfu skólayfirvalda 

og skólinn lýtur sama eftirliti og aðrir grunnskólar í Reykjavíkurborg. Auk þess er kappkostað að 

skólastarfið mótist af eigin skólamenningu og áherslum sem kosið er að nefna „Tjarnarskólataktinn“.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Markmið náms 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur m.a. fram:  ,,Meginhlutverk leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 

er að stuðla að almennri menntun þegnanna. Skólarnir skulu leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. Skólastarfið miðar að virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðissamfélagi innan skólans og utan. Inntak og viðfangsefni skólastarfsins er sett fram í 

námssviðum, námsgreinum eða námsáföngum. Rétt er að hafa í huga að námssvið, námsgreinar og 

námsáfangar eru ekki markmið í sjálfu sér heldur hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi og 

ná markmiðum skólastarfsins. Í aðalnámskrám skólastiganna eru því skilgreind markmið í samræmi 

við sérkenni hvers skólastigs, aldur og þroska barna og ungmenna.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti bls. 12 – 13). 
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Auk þess: 

,,Nemendur þurfa að kunna að sækja sér nýja þekkingu og leikni, jafnframt því að geta beitt þekkingu 

sinni. Þeir skulu einnig vera meðvitaðir um mikilvægi þess að vera ábyrgur og skapandi í þekkingarleit 

sinni, ígrunda og rökstyðja. Til að öðlast fjölbreytilega hæfni á nemendum að gefast tækifæri til að 

fást við mismunandi viðfangsefni sem tengjast menningu samfélagsins, umhverfi barna og ungmenna 

og daglegu lífi. Í öllu skólastarfi, bæði innan kennslustunda og utan, þarf að styrkja börn og ungmenni 

til að temja sér námshæfni bæði almennt og á tilteknum sviðum. Námshæfni er þannig 

undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi og byggist á sjálfsskilningi og áhuga. Námshæfni felur einnig í sér 

að þekkja eigin styrkleika og veikleika og að vera fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni. 

Námshæfni byggist á eðlislægri forvitni barna og ungmenna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og 

hæfileika til að beita hæfni sinni í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt. 

Þetta kallar á örvandi námsumhverfi í skólum. Gæta verður þess að nemandinn samþætti þekkingu 

sína og leikni, samtímis því sem hann þjálfast í samskiptum sem byggjast á virðingu fyrir 

mannréttindum og jafnrétti. Gæta verður þess einnig að nemandinn æfist í að tjá skoðanir sínar og 

útskýra verklag sitt á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt“. (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 

bls. 12 – 13). 

Í skólastarfinu í Tjarnarskóla eru leiðarljósin mörg til þess að nálgast markmið náms. Við kappkostum 

að stuðla að almennum þroska nemenda, auka færni og þekkingu námslega, félagslega og 

tilfinningalega og undirbúa nemendur sem best undir frekarar nám. Hver nemandi hefur sína 

sérstöðu sem við leitumst við að mæta í skólastarfinu og hlúa að velferð hans í víðu samhengi. Við 

göngum út frá því að ,,allir eru einstakir“ og að skólinn er ,,lítill skóli með stórt hjarta“.  

Kennsluhættir eru afar fjölbreyttir og í sífelldri endurskoðun kennarahópsins sem vinnur þétt saman 

að skólaþróun. Eins og fram hefur komið hefur notkun Chrome Book tölva haft mikil áhrif á þær leiðir 

sem eru farnar í kennslu. Skólaárið 2019 – 2020 er annað árið sem tölvurnar eru í notkun og það er 

okkar mat að möguleikarnir eru ótrúlega margir. Við erum sífellt að kynnast þeim, prófa og nýta til 

fjölbreytni í kennslu og námi. 

Nemendur setja sér markmið 

Í lok 1. og 2. annar fá nemendur það viðfangsefni að setja sér markmið. Lögð er áhersla á að þau séu 

raunhæf. Framkvæmdin er á þann veg að nemandinn fyllir út spurningalista og setur sér markmið inni 

á Google Forms - skjali. Í foreldra- og nemendaviðtali í lok fyrstu tveggja anna af þremur ræðir 

umsjónarkennari við nemandann/foreldra um viðhorf nemandans og markmið. Þetta hefur reynst 

vel.  
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Inntak og skipulag náms 

 

Viðmiðunarstundaskrá 

Við skiptum skólavetrinum í þrjár annir. Í lok hverrar annar er samantekt á námsmati annarinnar. Í lok 

1. og 2. annar höfum við viðtöl þar sem hver nemandi mætir með foreldri/forráðamanni til 

umsjónarkennara. Viðtalið tekur 20 mínútur. 

Skólastarfið tekur mið af viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár grunnskóla (bls. 51): 

 

Í skipulagi skólastarfsins er leitast við að koma sem best til móts við hvern og einn. Það leiðir af sér að 

námsefni, kennsluaðferðir og námsmat er gjarnan ólíkt eftir einstaklingum. Grunnstefið er þó ávallt að 

fylgja kröfum aðalnámskrár og því er gengið út frá markmiðum náms í hverri námsgrein eins og kostur 

er. Síðan er það hlutverk kennara að aðlaga námið að hverjum og einum nemanda, allt eftir því hvernig 

námsstaðan er þegar hann hefur nám í Tjarnarskóla – og hvernig þroska og námsframvindu miðar.  
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Hér á eftir gerum við grein fyrir markmiðmum náms í einstökum greinum og árgöngum (þremur):  

Námsmarkmið árganga: 

 

8. bekkur:  http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/nmsmarkmi-nmsgreina-8-bekkur.pdf 

9. bekkur: http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/nmsmarkmi-nmsgreina-9-bekkur.pdf 

10. bekkur: http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/nmsmarkmi-nmsgreina-10-bekkur.pdf 
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http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/nmsmarkmi-nmsgreina-10-bekkur.pdf
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Námsmat og vitnisburður 
 

Þrjár annir 

Við skiptum skólaárinu í þrjár annir. Í lok hverrar annar fá nemendur vitnisburðarblað þar sem dregið 

er saman hvernig námsframvinda nemandans hefur verið í hverri námsgrein. Í lok fyrstu og þriðju 

annar byggir námsmatið á samantekt alls konar verkefnaskila og prófa en í lok 2. annar höfum við svo 

nefnda námsmatsdaga. Á þeim er kastjósinu beint að þeim námsþáttum sem mæla annars konar 

færni en mælast í hefðbundum prófum og verkefnum. Hér má nefna, mælingu á þemadögum, 

ritgerðasmíð, tölfræðiverkefnum, þátttöku í ungbarnadögum, ritvinnslu, myndbandsverkefnum, 

hugtakaverkefnum, ræðumennsku, glæruverkefnum, rannsóknarverkefnum og fleira í þeim dúr. Hver 

námsmatsdagur er þá nýttur til þess að mæla tiltekin færniviðmið. Við gerðum tilraun með þetta 

skólaárið 2019 - 2020 og vorum ánægð með hvernig til tókst. Á skólaráðsfundi í kjölfarið fóru fram 

umræður um þetta fyrirkomulag og allir voru sammála um að það hafi tekist vel til.  

 

Skriflegar umsagnir 

Í lok 1. og 2. annar skrifa kennarar umsagnir í hverri námsgrein. Þessar umsagnir eru prentaðar út. Í 

umsögnum draga kennarar saman í orðum hvernig nemanda hefur og hrósa eða benda á hvað betur 

má fara, eftir atvikum. Ávallt er þess gætt að hafa umsagnir uppbyggjandi.  

 

Samfellt námsmat 

Námsmat í skólanum er samfellt. Strax á haustdögum fara kennarar yfir með hvaða hætti námsmatið 

fer fram og hvernig við leggjum nemendum lið við að ná námsmarkmiðum í samræmi við 

aðalnámskrá. Kynning fer fram um bæði gildi námsástundunar, sjálfstæði í námi, farið er yfir alls 

konar samræmd vinnubrögð um frágang verkefna og minnum á að hvert viðfangsefni er í raun hluti 

af námsmati nemandans í skólanum. Við kynnum fyrir þeim að ýmiss konar færni sé lögð undir 

mælistiku og segjum þeim með hvaða hætti sú mæling fer fram. 

 

Viðmið og framsetning námsmats – leiðsögn kennara mikilvæg 

Samkvæmt aðalnámskrá eru bókstafir mælistika á árangur samkvæmt viðmiðum. Þeim er einnig 

ætlað að vera leiðbeinandi fyrir nemanda og veita honum og foreldrum/forráðamönnum upplýsingar 

um framgang námsins.  

Mikilvægt er að nemandi viti sem gleggst hver markmið í námi eru og hvað hann þarf að leggja á sig 

til þess að ná þeim markmiðum. Kennarinn þarf að leiðbeina nemandanum og leggja honum lið í að 

ná markmiðum sínum. Námsmatið er síðan birt á svo nefndu hæfnikorti nemandans sem hann getur 

fylgst með á námsvefnum Námfúsi (www.namfus.is ).  Í lok vetrar er tekið saman hvernig 

námsframvindan hefur verið samkvæmt sex stiga hæfnikvarða. 

 

http://www.namfus.is/
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Sex stiga hæfnikvarði í hverri námsgrein: 

  

A Nemandi sýnir framúrskarandi hæfni 
 

B+ Nemandi nær öllum hæfniviðmiðum og sýnir framúrskarandi hæfni í nokkrum 
verkefnum 
 

B Nemandi hefur náð langflestum hæfniviðmiðum (krafa framhaldsskóla)  
 

C+ Nemandi þarfnast þjálfunar í nokkrum mikilvægum hæfniviðmiðum  
 

C Nemandi hefur ekki náð flestum hæfniviðmiðum og þarfnast þjálfunar 
 

D Nemandi hefur ekki náð nauðsynlegum hæfniviðmiðum  
 

 

 

Kennari skráir auk þess umsagnir til þess að upplýsa nemandann nánar um framganginn. 

Dæmi:  
Þú ert með B í námsgreininni en ert á góðri leið með að fá B+ 
 
Dæmi:  
Þú þarft að þjálfa þig meira til þess að ná grunnfærni. Þig vantar færni í mikilvægum 

námsmarkmiðum. 

 

Stjörnumerkt mat 

Við stjörnumerkjum námsmat þegar við höfum þurft að víkja talsvert frá hæfni- og námsviðmiðum 

nemanda. Hér má nefna sem dæmi að nemandi í 10. bekk hefur verið að vinna með námsmarkmið 8. 

bekkjar og hefur því ekki náð hæfniviðmiðum. Kennari gerir þá grein fyrir frávikum frá námskrá í 

hverju tilviki fyrir sig. 

 

Ath. Menntamálastofnun hefur gefið út glærur sem lýsa námsmatinu ágætlega.  

Hægt er að nálgast þér hér:   

https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/februar-

kynning_a_namsmati_upptaka2.pptx?fbclid=IwAR0h9GHjCI4dBkJvTRioIz4xqzP41T2YMLMJlRincJmr7

W6zJVRcHxWnI8o 

 

 

 

https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/februar-kynning_a_namsmati_upptaka2.pptx?fbclid=IwAR0h9GHjCI4dBkJvTRioIz4xqzP41T2YMLMJlRincJmr7W6zJVRcHxWnI8o
https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/februar-kynning_a_namsmati_upptaka2.pptx?fbclid=IwAR0h9GHjCI4dBkJvTRioIz4xqzP41T2YMLMJlRincJmr7W6zJVRcHxWnI8o
https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/februar-kynning_a_namsmati_upptaka2.pptx?fbclid=IwAR0h9GHjCI4dBkJvTRioIz4xqzP41T2YMLMJlRincJmr7W6zJVRcHxWnI8o
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Fyrsta og annað hæfniþrep í framhaldsskóla 

Í framhaldsskóla raðast námsáfangar í upphafi framhaldsskólanáms ýmist á fyrsta eða annað 

hæfniþrep. Námsmatskvarðinn A-D er skilgreindur þannig að nemandi sem fær B, B+ eða A hefur náð 

hæfniviðmiðum í 10. bekk. Jafnan er gert ráð fyrir að þeir nemendur sem ná þeim viðmiðum búi yfir 

hæfni til þess að hefja nám í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði í framhaldsskóla á öðru 

hæfniþrepi. Skal tekið mið af því við einkunnagjöf við útskrift úr 10. bekk.  

Þeir nemendur sem fá C+ eða lægri einkunn þurfa að hefja nám á fyrsta hæfniþrepi í framhaldsskóla 

og geta fengið viðeigandi stuðning við nám. 

 

Einstaklingsbundið námsmat 

Víða í skólanámsránni er fjallað um einstaklingsbundið nám í skólanum. Námsmatið endurspeglar 

þessa nálgun okkar þar sem nemandi tekur gjarnan próf eða skilar verkefni við hæfi miðað við 

námslega stöðu færni og á þeim tíma sem hentar í námsferlinum úr því námsefni sem hann hefur 

unnið á önninni. Þetta fyrirkomulag hefur reynst mjög vel og er til þess fallið að auka sjálfstraust og 

að stuðla að því að nemandinn hafi trú á eigin námsgetu. Með þessum hætti er einnig auðveldara að 

mæta alls ólíkri stöðu nemenda; s.s. lesblindu, kvíða, misþroska en ekki síður ólíkum undirbúningi 

sem nemandi hefur fengið í þeim skóla sem hann kemur úr. 

 

Námfús og Google Classroom 

Kennarar setja upp ,,kennslustundir“ i hverri námsgrein inni á Google Classroom. Þar geta nemendur 

séð námsáætlanir og þar eru sett inn fjölbreytt verkefni sem nemendur skila ýmist inni á GC eða með 

öðrum hætti og kennarar meta. Nemandinn getur séð hvernig kennarinn metur einstaklingsverkefnin 

en einnig er um að ræða verkefni þar sem tveir nemendur eða fleiri vinna saman. Í þeim tilfellum fá 

þeir námsmatið sem hópur.  

Við nýtum bæði Námfús og Google Classroom í námsmatinu. Það hefur þó reynst snúið að láta þessi 

tvö kerfi vinna saman en í GC bættist við góður viðbótarmöguleiki veturinn 2019 – 2020 þegar 

valkosturinn ,,Rubrik“ kom inn. Það hentar betur í að mæta kröfum um framsetningu námsmatsins 

samkvæmt aðalnámskrá.  

 

Valáfangar 

Á hverri þriggja annanna velja nemendur sér valáfanga. Í lok þeirra á sér stað námsmat sem er skráð 

inn á vitnisburðarblað. Lokanámsmat þriggja ára (8., 9. og 10. bekkjar) er síðan dregið saman í 

vitnisburð list- og verkgreina við lok grunnskóla. 
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Hrós og viðurkenningar 

Okkur finnst mjög mikilvægt að hrósa. Það gerum við óspart á hverjum vetri og leitum gjarnan að 

tækifærum til að veita viðurkenningar. Þær eru af ýmsu tagi, fyrir jákvæða framkomu; t.d. hjálpfýsi, 

samvinnu, að láta sér annt um aðra, fyrir rannsóknarverkefni, hópvinnu, þátttöku í Skrekk, skapandi 

tilþrif, ritsnilli, leikræna hæfileika, námsárangur og þannig má lengi telja.  
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Innra mat á árangri og gæðum 
 

Innra mat/sjálfsmat í Tjarnarskóla frá árinu 2008 

Kerfisbundið innra mat fer fram í skólanum. Við veljum  matsþætti til þess að vinna með yfir veturinn, 

setjum okkur markmið og ákveðum leiðir. Í lok skólaársins skráum við hvernig til hefur tekist og 

gerum ýtarlega grein fyrir framvindunni í árlegri sjálfsmatsskýrslu. 

Við erum alltaf að læra af reynslunni og viljum svo sannarlega vera í sífelldu umbótaferli í einu og 

öllu. Sjálfsmatið undanfarin ár hefur styrkt okkur í sjálfsrýninni sem gefur alltaf tilefni til að bæta 

okkur enn frekar.  Það hefur verið bæði ánægjulegt og mikilvægt að leggja mælistikur á skólastarfið. 

Matsaðferðir eru vel til þess fallnar að varpa ljósi á hvernig til tekst frá ári til árs og eru hvati til þess 

að setja okkur góð markmið.  

Fyrsti fimm ára sjálfsmatsramminn 2008 - 2013 

Við höfum stuðst við svo nefndan ,,fimm ára sjálfsmatsramma“ til þess að stýra forgangsröðun 

verkefnanna á ári hverju. Um er að ræða ramma sem er ætlað að tryggja að sem flestir þættir 

skólastarfsins verði undir smásjánni á tilteknu tímabili. Ramminn tiltekur 11 meginþætti viðfangsefna: 

 

Fimm ára sjálfsmatsrammi 

2008 - 2013 

Skólanámskrá – skipulag, stefna og markmið 

 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Líðan nemenda, þarfir, starfsandi, samstarf 

 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Líðan starfsfólks – starfsandi, samstarf 

 

Stjórnun 

Viðmót og menning skóla 

 

Ytir tengsl – samfélag.  Ráðstöfum auðlinda 

Aðbúnaður 

 

Samstarf heimila og skóla 

 

Auk þess: 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

  

Í upphafi formlegs sjálfsmats lögðum við kapp á að áætlanir okkar fyrstu fimm ár sjálfsmats næðu yfir 

öll þessi svið með einum eða öðrum hætti eins og sjá má í árlegum skýrslum. Þau svið sem voru  í 

sjálfsmati fyrstu fimm árin voru lituð blá, í áföngum,  en í ferlinu merktum við  þau svið græn sem 

stóðu  út af (ekki lokið). Eins og sjá má í fyrstu fimm skýrslunum unnum við námsmat á öllum þessum 

sviðum með skipulögðum hætti. Fyrsta árið okkar vorum við með þrjú verkefni, næsta ár voru þau 

orðin 8, þriðja árið 10, fjórða árið reyndust þau einnig tíu (reyndar var fyrirhugað að hafa þau tólf en 

fallið var frá tveimur þeirra). Fimmta árið skoðuðum við níu viðfangsefni sérstaklega. Það var því 

verulegur stígandi á þessu sviði. 
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Skólaárið 2008 – 2009 var frumraun okkar í skipulagðri sjálfsmatsvinnu en var um leið afar lærdómsríkt 

ferli.  Þar sem kennarahópurinn hafði ekki haft reynslu af skipulagðri sjálfsmatsvinnu var leitað til 

fagaðila til þess að leiða kennarahópinn  við að tileinka sér vinnuaðferðir af þessu tagi. Þær Björk 

Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir frá Ísmati tóku að sér þessa handleiðslu með styrk frá Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu.  Þær leiddu kennarahópinn í gegnum vinnuferli vetrarins og það er 

samdóma álit starfsmanna í skólanum að þessi samvinna var mjög ánægjuleg í alla staði og við urðum 

öll reynslunni ríkari. Eftir þessa frumraun varð okkur ljóst hve formlegt sjálfmat getur verið gagnlegt og 

gefandi og hjálpað til við að efla enn frekar gott skólastarf. 

 

Skólaárið 2009 – 2010 hafði sína sérstöðu þar sem tveir af fimm aðalkennurum  fóru í barnsburðarleyfi 

og sá þriðji minnkaði verulega starfshlutfall sitt. Þrír nýir einstaklingar voru ráðnir að skólanum í þeirra 

stað. Það hafði auðvitað áhrif á framgang sjálfsmatsins, a.m.k. framan af meðan nýju kennararnir voru 

að kynnast starfsháttum í Tjarnarskóla. Sjálfsmatsvinnan það árið fór því ekki af stað fyrr en skólastarfið 

var komið eitthvað áleiðis.   

 

Skólaárið 2010 – 2011 gengum við til verka af meira öryggi. Við höfðum ellefu verkefni á áætlun en níu 

þeirra voru unnin.  

 

Í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2011 – 2012 voru tólf þróunarverkefni á stefnuskránni  en við féllum 

frá tveimur þeirra þannig að þau urðu tíu.  

Heildarmat Reykjavíkurborgar setti svip sinn á skólastarfið 2012 – 2013. Skóla- og frístundasvið 

gerði svo nefnt heildarmat á skólanum þann vetur. Það reyndist lærdómsríkt ferli og hefur án efa haft 

jákvæð áhrif á skólastarfið.  Á skólaárinu 2012 - 2013 voru níu sjálfsmatsverkefni á listanum okkar. 

 

Nýr fimm ára rammi á skólaárunum frá 2013 – 2018  

Á sjötta sjálfsmatsárinu var lagt  upp með sex viðfangsefni en í reynd urðu viðfangsefnin fimm. Á því 

ári unnum við út frá nýjum fimm ára ramma.  

Tvíþætt umbótaáætlun skólaveturinn 2013 – 2014 

Eins og gert var grein fyrir í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2013 – 2014 höfðum við tvenns konar 

umbótaáætlun í gangi: 

a) Hefðbundið sjálfsmat  í sex liðum, urðu í raun fimm. 

b) Umbótaáætlun í kjölfar heildarmats sem fór fram í skólanum skólaárið 2012 - 2013.  Gert 

var grein fyrir þeim umbótaþáttum í skýrslunni 2012 - 2013. 

 

 

Á skólaárinu 2014 – 2015 voru þrjú meginviðfangsefni í umbótaáætluninni okkar. 

Við rýndum í vellíðan á vinnustað, vinnustaðaheimsóknir nemenda og aðkomu foreldra að 

starfskynningum og litum til þess hvernig við gætum aukið samkennd, vináttu, vellíðan og jákvæð 

samskipti í skólanum.  
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Skólaárið 2015-2016 litum við fyrst og fremst til eflingar foreldrasamstarfs í skólanum, leituðum til 

foreldra með hugmyndir að því hvernig við tengjumst betur grenndarsamfélaginu og vildum einnig 

kanna viðhorf foreldra til samstarfs skólans við erlenda skóla í tengslum við svo nefnt Evrópuverkefni 

og samstarf við danskan vinaskóla, Roskilde Lille Skole en undirbúningur að samstarfi við hann hófst 

skólaárið 2014-2015.  

Á skólaárinu 2016 -2017 stóðu tvö til þrjú meginviðfangsefni sjálfsmats út af miðað við 5 ára 

rammann. Við beindum áfram sjónum að eflingu foreldrasamstarfs. Við fengum nemendur og 

foreldra til þess að vinna með okkur að stefnumótun og gerð reglna um símanotkun í skólanum. Við 

fengum nýjan kennara til liðs við okkur í byrjun skólaárs sem hefur unnið mikið með Pals-

lestraraðferðina og hann lagði upp með styrkingu lesturs og lesskilnings meðal nemenda auk þess 

sem við efldum lesskilning og lestur. 

 

Á skólaárinu 2017 – 2018 (síðasta árið í nýjum fimm ára ramma) völdum við því viðgangsefni sem 

tengdust þeim sviðum sem stóðu út af og höfðu verið merkt græn í rammanum. Við héldum áfram að 

vinna með þróunarverkefni sem laut að reglum um símanotkun, við unnum einnig með tengingu 

tæknimenntar við námsgreinar í skólanum til þess að tryggja sem mesta breidd á því sviði. Við 

héldum áfram að mæla lestrarfærni og leita leiða til að auka hana og könnun var gerð á þættinum 

,,stjórnun skólans“. Með þessu móti náðist að skoða viðfagnsefni allra flokka í sjálfsmatsrammanaum. 

Þeir voru því allir orðnir bláir:  

Þriðji fimm ára ramminn á skólaárunum 2018 - 2023 

 

Nýr fimm ára sjálfsmatsrammi (sá þriðji) var síðann tekinn í notkun skólaárið 2018 – 2019 sem kemur 

til með að spanna skólaárin 2018 – 2023. Bláir reitir eru þeir sem við höfum þegar unnið með en 

grænir sem eru á áætlun næstu ára. 

Dæmi um útfærslu: 

 

 Fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 1 árs af 5 (í lok skólaársins 2018 – 2019) 

2018 - 2023 

Skólanámskrá – skipulag, stefna og markmið 

 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Líðan nemenda, þarfir, starfsandi, samstarf 

 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Líðan starfsfólks – starfsandi, samstarf 

 

Stjórnun 

Viðmót og menning skóla 

 

Ytri tengsl – samfélag.  Ráðstöfun auðlinda 

Aðbúnaður 

 

Samstarf heimila og skóla 

 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

Þannig höldum við áfram ,,koll af kolli“ og leggjum okkur fram um að rýna í og bæta ólíka þætti í 

skólastarfinu okkar.  
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Til nánari upplýsinga vísum við í sjálfsmatsskýrslur liðinna ára á heimsíðu skólans: 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat 

 

Umbótaáætlun 2019 – 2020:   

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/umbotaaaetlun-2019-2020/umbtaaetlunin-2019-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat
http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/umbotaaaetlun-2019-2020/umbtaaetlunin-2019-2020.pdf
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Áætlanir um umbætur og þróunarstarf – innra og ytra mat 
Í útgáfu Menntamálastofnunar ,,Gæðastarf í grunnskólum“ 2. útg. 2018 kemur meðal annars fram 

bls. 5 : 

 

Einnig er því lýst að hver grunnskóli eigi með kerfisbundnum hætti meta skólastarfið og gera grein 

fyrir matinu og birta á heimasíðu skólans. Ytra mat er einnig framkvæmt af Menntamálastofnun.  

Nýr þjónustusamningur staðfestur af Menntamálastofnun 2020 

Skólaárið 2019 – 2020 staðfesti Reykjavíkurborg nýjan þjónustusamning við Tjarnarskóla ehf sem fékk 

síðan staðfestingu Menntamálastofnunar á vormisseri 2020. 

Við í Tjarnarskóla höfum stundað kerfisbundið innra mat allt frá skólaárinu 2008 – 2009.  

Sjá má nánar á heimasíðu skólans á slóðinni:  http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat 

Nýjustu umbótaáætlun (2019 – 2020)  má sjá hér:  http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/umbotaaaetlun-

2019-2020/umbtaaetlunin-2019-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat
http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/umbotaaaetlun-2019-2020/umbtaaetlunin-2019-2020.pdf
http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/umbotaaaetlun-2019-2020/umbtaaetlunin-2019-2020.pdf
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Samstarf við foreldra og upplýsingamiðlun til þeirra 

Samstarf við leikskóla og framhaldsskóla, móttöku og 

tilfærsluáætlun 
 

Samstarf við leikskóla 

Þar sem  einungis unglingar eru í Tjarnarskóla er samstarf um flutning á milli skólastiga úr leikskóla í 

grunnskóla ekki til staðar.  

Undanfarin ár höfum við haft valgrein í skólanum þar sem nemendum gefst kost á að heimsækja 

leikskóla einu sinni í viku og taka þátt í skólastarfinu.  Reynslan af þessum heimsóknum hefur verið 

afar góð. Unglingarnir hafa verið ánægðir með þetta fyrirkomulag. Á tvennum þemadögum fyrir jól; 

2016 og 2019 sömdu nemendur sögur og myndskreyttu og fluttu síðan sögurnar fyrir 

leikskólanemendur. Tókst alveg prýðilega. Auk þess hefur verið samstarf um ,,atvinnutengt nám“ fyrir 

nokkra nemendur síðast liðin ár. 

Samstarf við þá grunnskóla sem nemendur koma úr 

Þegar nýir Tjarnarnskælingar hefja nám er óskað eftir að foreldrar veiti upplýsingar um námslega stöðu, 

s.s. í formi vitnisburðar og veiti einnig mikilvægar uppslýsingar sem skólinn getur nýtt til að skipuleggja 

farsæla skólagöngu unglingsins. Það er gert í þeim tilgangi að hægt sé að stytta leiðina til að hver 

einstaklingur fái námsefni og kennslu við hæfi. Sumir skólar fylgja sínum nemendum vel úr hlaði til 

okkar til þess að tryggja sem best að tími og kraftar nýtist vel frá upphafi. Í sumum tilfellum hafa 

umsjónarkennarar samband við kennara í þeim skóla sem þeir koma úr til þess að afla nánari 

upplýsinga og margir skólar senda viðbótargögn, þegar það á við og þörf er á.  

Námsþátturinn ,,menntun og störf“ – góð tengsl við framhaldsskólana 

Í 10. bekk eru tvær kennslustundir á viku sem við nefnum MEST; menntun og störf. Í þessum tímum 

fræðast nemendur um námsfyrirkomulag framhaldsskólanna, námskröfur, menningu hvers skóla og 

fleira. Nemendur kynna sér einnig menntunarleiðir fyrir hin ýmsu störf sem þeir geta stefnt að í 

framtíðinni. Kennari fer með nemendur í heimsóknir í flesta framhaldsskólana á hverjum vetri.  

Augum nemenda er einnig beint að atvinnulífinu í þessum tímum. 

Fjarnámsáfangar 

Á undanförnum árum hafa nemendur átt kost á að vera í fjarnámsáföngum í framhaldsskóla. Um er að 

ræða sameiginlega ákvörðun kennara, foreldra og nemenda. Talsvert margir nemendur hafa tekið 

fjarnámsáfangum, ýmist í FÁ eða VÍ.  
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Á undanförnum árum hefur þátttökulistinn verið þannig: 

Ár Fjöldi nemenda Heildarfjöldi áfanga 

2006 – 2007 14  24 áfangar 

2007 – 2008  13 32 áfangar 

2008 – 2009   15 39 áfangar (einn nemandi lauk  
    stúdentsprófi í þýsku) 

2010 – 2011  16 25 áfangar 

2012- 2013  3  4 áfangar 

2013 – 2014   7 14 áfangar 

2014 – 2015   5 12 áfangar 

2015 – 2016   5   7 áfangar 

2016 – 2017  1   2 áfangar 

2017 - 2018 6 11 áfangar 

2018 - 2019 6 14 áfangar 

2019 - 2020 9 14 áfangar 

 

Stærðfræðikeppnin í MR 

Síðast liðin ár hefur Menntaskólinn í Reykjavík boðið Tjarnskælingum að taka þátt í árlegri 

stærðfræðikeppni sem skólinn stendur fyrir. Við áttum tvo verðlaunahafa í keppninni 2018 – 2019. 

Nýir Tjarnskælingar 

Í umsóknarferli í skólanum koma allir umsækjendur í heimsókn í skólann áður en þeir sækja um. 

Skólastjóri kynnir skólastarfið fyrir viðkomandi og sýnir skólahúsnæðið. Eftir umsóknarferlið, og ef 

nemandinn fær skólavist, þá er hann undirbúinn fyrir fyrstu skrefin. Við skólasetningu leggur skólastjóri 

ávallt áherslu á að eldri nemendur taki sérstaklega vel á móti þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref. 

Skólastjóri og umsjónarkennari ræða við hvern bekk fyrsta skóladaginn og fá eldri nemendur til þess 

að hafa nýja nemendur sem sessunauta og vera þeim innan handar meðan þeir kynnast 

,,Tjarnarskólataktinum“. Umræður um hlýlegt viðmót og tillitssemi fara fram strax fyrsta daginn í 

skólanum. Umsjónarkennari nýrra nemenda ræðir síðan við þá fyrstu dagana og hugar að líðan og 

svarar spurningum sem vakna. 

Móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir 

Ef nemandi með sérþarfir sækir um skólavist leggja starfsmenn sig fram um að afla upplýsinga um í 

hverju sérþarfir hans felast og mæta þeim eins og kostur er. Að öllu jöfnu er framgangur eftirfarandi: 
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Í umsókn um skólavist eru foreldrar beðnir að veita upplýsingar um hvort nemandi er með einhverjar 

greiningu og/eða sérþarfir og í hverju þær felast. 

Áður en nemandi hefur nám við skólann er að öllu jöfnu haldinn fundur með foreldrum og ráðgjöfum 

/sérfræðingum/skólahjúkrunarfræðingi/fulltrúum frá Þjónustumiðstöð/Greiningarstöð ríkisins, 

Barnavernd eða öðrum, eftir því hverjar sérþarfir eru. Ef ekki er unnt að hafa fund áður en nemandi 

sest á skólabekk í Tjarnarskóla, er fundur haldinn eins fljótt og kostur er. Óskað er eftir tiltækum 

gögnum um nemandann og farið vel yfir hvernig best er að taka á móti honum með hans þarfir í huga 

og nemendahópnum sem hann kemur til með að vera í. Einnig er hugað að því hvaða upplýsingar er 

heppilegt að veita bekkjarfélögum/skólafélögum, allt eftir því hver staðan er. Í flestum tilvikum  fellur 

sú upplýsingagjöf í hendur skólastjóra/umsjónarkennara/skólahjúkrunarfræðings. Sú upplýsingagjöf 

er einungis veitt í samráði við foreldra. 

Þegar þörf er á er komið á reglulegum teymisfundum. Stoðkennari, umsjónarkennari og skólastjóri 

vinna náið saman um fundarboð, gagnaöflun og samvinnu við kennarahópinn um dagleg úrræði fyrir 

nemandann. Stuðningskennari veitir einnig daglegar/vikulegar upplýsingar til foreldra, allt eftir því 

hvers eðlis sérþarfir nemandans eru. Í lok hverrar annar fer kennarahópurinn saman yfir stöðu 

nemandans og leggur línurnar fyrir næstu önn.  Aðkoma foreldra er ávallt til staðar. 

Tilfærsluáætlun fyrr nemendur með sérþarfir 

Í 17. grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 segir: „Þegar nemandi 

nýtur sérúrræða, skv. ákvæðum þessa kafla, skulu kennarar, og aðrir fagaðilar ásamt nemandanum 

og foreldrum hans, taka þátt í mótun og gerð tilfærsluáætlunar sem byggir á einstaklingsáætlun og 

öðrum gögnum og skal miða við að undirbúningur hennar hefjist í 9. bekk. Í áætluninni skulu vera 

upplýsingar um skólagöngu nemandans, núverandi aðstæður og stöðu og áform hans um frekara 

nám. Ennfremur aðrar upplýsingar vegna fyrirhugaðs náms hans við hæfi í framhaldsskóla og síðar 

fyrir þátttöku í atvinnulífi.“  

Í Tjarnarskóla er ávallt leitast við að byggja upp góð tengsl á milli nemenda og foreldra annars vegar 

og þeirra sem bera ábyrgð á náminu í skólanum. Þegar nemandi með sérþarfir/hefur af einhverjum 

orsökum ekki náð hefðbundnum markmiðum grunnskólans vinnum við að tilfærslu þannig: 

a) Umsjónarkennari/skólastjóri/námsráðgjafi ræðir við nemandann og foreldra um mögulegar 

leiðir í framhaldsskólakerfinu og ráðleggur foreldrum að hafa samband við námsráðgjafa í 

þeim skóla sem nemandanum/foreldrum líst best á. 

b) Skólastjóri tekur saman helstu upplýsingar um nemandann; framgang í námi, félagslega 

stöðu, sterkar og veikar hliðar nemandans og sendir til 

námsráðgjafa/deildarstjóra/skólameistara í þeim skóla þar sem nemandinn óskar að sækja 

um skólavist. Áður en bréfið er sent sendir skólastjóri foreldrum bréfið til 

umsagnar/samþykktar. Hann tekur tillit til athugasemda ef einhverjar eru. Foreldrar geta 

einnig sett bréfið sem fylgiskjal inn í Innu, ef þeim sýnist svo. 

c) Nemendur í 10. bekk fara í margar heimsóknir í framhaldsskóla með umsjónarkennaranum 

sínum í námsgreininni menntun og störf (Mest). Hann skipuleggur einnig 

einstaklingsheimsóknir ef þarf fyrir nemanda sem þess óskar (í samráði við foreldra).  

Þessi tilhögun hefur gefist vel, er persónuleg og með fullu samþykki nemandans og foreldra.  
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Tengsl við nærsamfélagið og aðra skóla 
Staðsetning skólans í hjarta borgarinnar hefur ýmsa ómetanlega kosti. Söfn, fyrirtæki og stofnanir, 

garðar, höfnin, fjaran, verslanir, stjórnkerfi borgar og ríkis, listir og menning eru innan seilingar. Á 

hverjum skólavetri nýtum við okkur þessa kosti. Grenndaraskógurinn okkar er Mæðragarðurinn og 

Hljómskálagarðurinn, en samkomulag um grenndarskóg var undirritaður skólaveturinn 2009-2010. 

Öskjuhlíðin og Nauthólsvíkin eru einnig heimsóttar, háskólarnir, Askja, Norræna húsið, 

Hafrannsóknarstofnun, Skólaþingið, Alþingi, Myndlistaskólinn í Reykjavík , Bíó Paradís, 

Lögreglustöði... og þannig mætti lengi telja. Allt eru þetta dæmi um þá fjölbreyttu staði sem 

nemendur fá að kynnast og upplifa.  

Við höfum einnig mikil tengsl við okkar nánustu granna; Dómkirkjusöfnuðinn í Reykjavík og Iðnó. 

Nemendur í skólanum hafa fengið afnot af Safnaðarheimili Dómkirkjunnar á hverjum vetri þegar við 

höfum þurft á að halda s.s. til jógakennslu og undirbúning fyrir Lego League keppni. Skólasetningar og 

skólaslit fara fram í Dómkirkjunni í ágúst og júní. Auk þess er ein ,,flóttaleiðin“ okkar í gegnum 

stigagang safnaðarheimilisins. Sú leið er notuð á hverjum vetri þegar við höfum rýmingaræfingar.  

Iðnó hefur hýst árshátíðir nemenda í mörg ár og þegar nemendur setja upp veglegar leiksýningar eru 

þær sýndar í gamla leikhúsinu Iðnó. Þannig hefur skapast notalegt samspil á milli þessara góðu 

granna. Ekki má gleyma því að Kvennaskólinn í Reykjavík hefur leigt okkur íþróttasal og Grandaskóli 

eldhús fyrir heimilsfræðikennslu.  

Reykjavíkurtjörn er einnig ómæld uppspretta augnayndis á öllum árstíðum. Það er góð upplifun að 

hafa vatn og fjarska fyrir utan gluggann. Það vekur vellíðan að hafa náttúruna rétt við 

skólatröppurnar.  

Á opnum fundum skólaráðs höfum við leitað eftir hugmyndum frá foreldrum um hvernig nýta megi 

nærumhverfið okkar. Við höfum gert grein fyrir þeirri hugmyndavinnu í sjálfsmatsverkefnum skólans. 

Sjá bls. 29:  

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/sjalfsmatsskyrsla-tjarnarskola-2015-2016-lok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/sjalfsmatsskyrsla-tjarnarskola-2015-2016-lok.pdf
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Móttaka nýrra nemenda 
 

Nýir Tjarnskælingar 

Í umsóknarferli í skólanum koma allir umsækjendur í heimsókn í skólann áður en þeir sækja um. 

Skólastjóri kynnir skólastarfið fyrir viðkomandi og sýnir skólahúsnæðið. Eftir umsóknarferlið og ef 

nemandinn fær skólavist þá er hann undirbúinn fyrir fyrstu skrefin. Við skólasetningu leggur skólastjóri 

ávallt áherslu á að eldri nemendur taki sérstaklega vel á móti þeim sem eru að stíga sín fyrstu skref. 

Skólastjóri og umsjónarkennari ræða við hvern bekk fyrsta skóladaginn og fá eldri nemendur til þess 

að hafa nýja nemendur sem sessunauta og vera þeim innan handar meðan þeir kynnast 

,,Tjarnarskólataktinum“. Umræður um hlýlegt viðmót og tillitsemi fara fram strax fyrsta daginn í 

skólanum. Umsjónarkennari nýrra nemenda ræðir síðan við þá fyrstu dagana og hugar að líðan og 

svarar spurningum sem vakna. 

 

 

Móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir 

Ef nemandi með sérþarfir sækir um skólavist leggja starfsmenn sig fram um að afla upplýsinga um í 

hverju sérþarfir hans felast og mæta þeim eins og kostur er. Að öllu jöfnu er framgangur eftirfarandi: 

Í umsókn um skólavist eru foreldrar beðnir að veita upplýsingar um hvort nemandi er með einhverjar 

greiningu og/eða sérþarfir og í hverju þær felast. 

Áður en nemandi hefur nám við skólann er að öllu jöfnu haldinn fundur með foreldrum og ráðgjöfum 

/sérfræðingum/skólahjúkrunarfræðingi/fulltrúum frá Þjónustumiðstöð/Greiningarstöð ríkisins, 

Barnavernd eða öðrum, eftir því hverjar sérþarfir eru. Ef ekki er unnt að hafa fund áður en nemandi 

sest á skólabekk í Tjarnarskóla, er fundur haldinn eins fljótt og kostur er. Óskað er eftir tiltækum 

gögnum um nemandann og farið vel yfir hvernig best er að taka á móti nemandanum með hans þarfir 

í huga og nemendahópnum sem hann kemur til með að vera í. Einnig er hugað að því hvaða 

upplýsingar er heppilegt að veita bekkjarfélögum/skólafélögum, allt eftir því hver staðan er. Í flestum 
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tilvikum  fellur sú upplýsingagjöf í hendur skólastjóra/umsjónarkennara/skólahjúkrunarfræðings. Sú 

upplýsingagjöf er einungis veitt í samráði við foreldra. 

 

Þegar þörf er á er komið á reglulegum teymisfundum. Stoðkennari, umsjónarkennari og skólastjóri 

vinna náið saman um fundarboð, gagnaöflun og samvinnu við kennarahópinn um dagleg úrræði fyrir 

nemandann. Stuðningskennari veitir einnig daglegar/vikulegar upplýsingar til foreldra, allt eftir því 

hvers eðlis sérþarfir nemandans eru. Í lok hverrar annar fer kennarahópurinn saman yfir stöðu 

nemandans og leggur línurnar fyrir næstu önn.  Aðkoma foreldra er ávallt til staðar. 

Einstaklingsáætlanir fyrir þá sem þarfnast sérstaks stuðnings 

Stoðkennarinn við skólann vinnur einstaklingsáætlanir fyrir nemendur sem þess þurfa í samvinnu við 

greinakennara, foreldra, nemandann sjálfan og aðra þá sem koma að málefnum viðkomandi 

nemanda, s.s. sérfræðinga eða fulltrúa í teymisvinnu í tengslum við velferð viðkomandi nemanda 

ásamt greiningaraðilum þegar svo ber við. Í þessari vinnu erum við mjög sveigjanleg og sífellt tilbúin 

að leita nýrra leiða.  

 

Lesa má nánar á Stoðþjónusta – heildaráætlun (2019-2020 ) á hlekknum:   

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/starfsaaetlun-2018-2019/stojnusta-heildaraetlun-tjarnarskla-2019-

2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/starfsaaetlun-2018-2019/stojnusta-heildaraetlun-tjarnarskla-2019-2020.pdf
http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/starfsaaetlun-2018-2019/stojnusta-heildaraetlun-tjarnarskla-2019-2020.pdf
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Áætlun um áfengis- og fíknivarnir 
 

Heilbrigði og velferð – mannræktin á dagskrá allt frá 1985 

Allt frá stofnun skólans hefur markvisst verið hugað að heilbrigði og velferð nemenda í skólanum. 

Strax á fyrsta skólavetri, 1985-1986, voru sérstakir mannræktartímar á dagskrá hjá öllum nemendum. 

Svo er enn. Þessir tímar hafa verið sannkallaðir lífsleiknitímar. Því má segja að við í Tjarnarskóla 

höfum hugað að þessum þætti skólastarfs talsvert á undan öðrum skólum. Í mannræktartímum er 

fjallað um tilfinningar, sjálfsmynd nemenda, samskipti í sem víðastri mynd, líkamlegt heilbrigði,  

kynheilbrigði, jafnrétti og fleira. Í þessum tímum er hugað sérstaklega að unglingatímabilinu og 

stuðlað að uppbyggilegri umræðu um jákvæðar jafnt sem erfiðar hliðar þess og leitast við að aðstoða 

nemendur við að byggja sig upp sem heilsteypta einstaklinga. Einnig er lögð áhersla á að leiðbeina 

nemendum um að taka farsælar ákvarðanir í lífsins ólgusjó og eflast í að takast á við erfiðleika og 

áföll.   

Forvarnir 

Á unglingsárunum er nemendum hættast við að leiðast út í notkun löglegra og ólöglegra fíkniefna auk 

rafrettna í seinni tíð. Þess vegna tölum við upphátt um þessar hættur – og þá veikleika sem sýna sig 

gjarnan hjá fólki á þessum aldri. Það er markmið starfsmanna Tjarnarskóla að koma í veg fyrir að 

nemendur skólans neyti þessara efna. Auk fræðslu í skólanum; bæði af hálfu kennara og 

utanaðkomandi fræðslu, skólareglna og viðbragða við broti á þeim þurfa kennarar og foreldrar ávallt 

að vera vakandi í baráttunni við að forða ungmennum frá neyslu af þessu tagi.    

   

 

Í allri daglegri umgengni er lögð áhersla á jákvæðan skólabrag þar sem umhyggja fyrir einstaklingnum 

er í fyrirrúmi. Í skólastarfi Tjarnarskóla er þessum leiðarljósum fylgt í víðum skilningi. Í því felst að 

skólinn leggur áherslu á: 

Forvarnafræðslu í samræmi við aldur og þroska sem lýtur að því að fræða nemendur um skaðsemi 

vímuefna og ávanabindandi efna. Hún fer fram í sérstökum mannræktartímum sem eru á stundaskrá 

einu sinni í viku hjá öllum bekkjum, í náttúrufræðitímum (heilsufræði) og með aðkomu 

skólahjúkrunarfræðings. 
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Heilbrigða lífshætti. Á þessu sviði koma margir að áherslupunktum; s.s. í náttúrufræðikennslu, 

aðkomu hjúkrunarfræðings, umræðum um matarmál, í þemadagaverkefnum og umræðum í 

skólaráði svo eitthvað sé nefnt. 

Heimsóknir og fyrirlestra frá aðilum utan skólans af ýmsu tagi; s.s. um forvarnarfræðslu, sjálfsmynd, 

heilbrigði og hollustu o.fl. 

Fræðslu til foreldra. Einnig er mikil áhersla á öflugt upplýsingaflæði til foreldra um framgang 

nemenda í skólastarfinu, ástundun, mætingar og líðan. Einnig er boðið upp á fræðslu í formi 

fyrirlestra á hverjum vetri. 

Fræðslu um viðbrögð við eldsvoða, jarðskjálfta og aðra almannavá. 

Að fyllsta öryggis sé gætt þegar nemendur fara í ferðalög, vettvangsferðir og utanlandsferðir eða 

eru utan skólahússins á vegum skólans. 

 

Baráttuaðferðir - fíkniáætlun: 

Fræðsla innan námsgreinanna. Meginstoðirnar felast í eftirfarandi námsgreinum; mannræktartímum 

í öllum bekkjum, náttúrufræði, samfélagsfræði og í námsgreininni menntun og störf í 10. bekk. Í 

þessum námsgreinum er lagður grunnur að heilbrigðu og jákvæðu sjálfsmati nemenda, leitast er við 

að styrkja þá til þess að verða sjálfstæðir einstaklingar sem geta axlað ábyrgð á eigin lífi. Fjallað er 

sérstaklega um tilfinningaþroska, félagsþroska og líkamsþroska og nemendum þannig kennt að 

þekkja betur sjálfa sig. Mikilvægi góðrar ákvarðanatöku er einnig á dagskrá.  Einnig er fjallað um 

skaðsemi tóbaks, rafrettna, áfengis og fíkniefna í sem víðusta skilningi. Brýnt er fyrir nemendum að 

hér er um mikið alvörumál að ræða og að í raun sé það siðferðileg skylda sérhvers manns að láta vita 

ef einhver býr yfir vitneskju um að nemendi sé kominn í neyslu.  

 

Öryggislisti 

Við höfum sett saman nokkurs konar öryggislista sem er gott að hafa til hliðsjónar fyrir kennara og 

foreldra í baráttunni fyrir heilbrigðum lífsháttum. Atriðin á listanum þurfa ekki endilega að þýða að 

um neyslu sé að ræða en það þarf alltaf að ganga út frá þeim möguleika að neysla vímuefna sé orsök 

fyrir nýrri og óæskilegri hegðun nemandans. 

1. Hefur orðið skyndileg breyting á félagahóp unglingsins? 
2. Vill unglingurinn ekki koma heim með nýju vinina? 
3. Er unglingurinn sinnulausari en áður? 
4. Sinnir hann námi verr, líkamsþrifum, þrifum á herbergi? 
5. Hefur hann skipt um fatastíl?  
6. Snarversnar árangur nemandans í námi? 
7. Vill hann hætta í öllum áhugamálum sínum, finnst allt leiðinlegt? 
8. Hefur peningaþörf aukist? 
9. Hverfa peningar eða verðmætir hlutir, heima eða í skólanum? 
10. Fer hann leynt með símtöl/SMS-skilaboð? 
11. Mætir unglingurinn illa í skólann? 
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12. Vita foreldrar hvar unglingurinn er þegar hann er ekki heima? Lendir hann í auknum 
árekstrum við heimilismeðlimi, kennara, bekkjarsystkini sín…? 

13. Er unglingurinn allur annar en hann var? 
14. Virðist hann sljór/áhugalaus? 
15. Gleymir hann gjarnan því sem sagt hefur verið við hann? 
16. Bregst unglingurinn ítrekað því trausti sem honum er sýnt? 
17. Grípur unglingurinn gjarnan til lygi? 
18.  

Viðbrögð ef grunur leikur á neyslu 

• Ef minnsti grunur vaknar um neyslu hjá unglingi ræðir umsjónarkennari/skólastjóri  við 
foreldra um grunsemdirnar. 

• Málið er tekið upp á kennarafundi og þyki minnsta ástæða til er leitað eftir því við foreldra, af 
hálfu umsjónarkennara/skólastjóra, að gengið sé úr skugga um (með prufu) hvort grunur 
reynist réttur eða ekki. Málið er einnig tekið fyrir í nemendaverndarráði. Hjúkrunarfræðingur 
leggur málinu einnig lið. 

• Komi í ljós að um neyslu sé að ræða hjá nemanda er hann skráður veikur í skólanum og sækir 
ekki kennslustundir meðan leitað er ráðgjafar hjá fagaðilum og foreldrum veittar upplýsingar 
um úrræði. 

• Í kjölfar meðferðar eða annars úrræðis er endurkoma nemanda í skólann miðuð við 
eftirfarandi ferli: 

1. Fundur með nemandanum, foreldrum/forráðamönnum og meðferðaraðila ef hægt 
er að koma því við. Á fundinum eru einnig umsjónarkennari og skólastjóri. Á 
fundinum er endurkoma nemandans undirbúin þar sem meðal annars er tekið tillit til 
lengdar skóladags, áherslna í námsvinnunni og þau markmið sem æskilegt sé að 
nemandi setji sér. Einnig er rætt um eftirfylgni og jákvæða uppbyggingu.  

2. Kennarar vinna einstaklingsáætlun fyrir nemandann í skólavinnunni. 
3. Reglulegir fundir fylgja í kjölfarið þar sem staða nemandans er metin. 
4. Skilyrði fyrir skólavist er að neyslu sé hætt og það sannreynt meðan þörf þykir. Ekki 

er hægt að bera ábyrgð á unglingi í skólanum sem er í neyslu. 
 

Tóbak og rafrettur 

Skólareglur taka skýrt fram að tóbaksreykingar eða notkun rafrettna auk annarra ávana- eða fíkniefna 

er algjörlega bönnuð.  

Ef nemandi er uppvís að notkun tóbaks eða rafrettna er honum vísað til skólastjóra. Skólastjóri ræðir 

við nemandann og vísar nemanda heim og lætur foreldra vita af broti á skólareglum og ræðir við 

foreldra um viðbrögð skólans. Ef nemandinn hefur ekki áður orðið uppvís af slíku broti fær hann að 

mæta í skólann daginn eftir. Hann þarf að mæta til skólastjóra í viðtal áður en hann fær að fara inn í 

kennslustofu. Nemanda er auk þess vísað í viðtal hjá skólahjúkrunarfærðingi. 

Ef um ítrekað brot er að ræða er þess óskað að foreldrar komi með nemandanum í viðtal samdægurs 

eða daginn eftir brot. Alvarleiki málsins er ræddur og nemandinn fer tímabundið í frímínútnabann í 

tveimur löngu frímínútum dagsins og fær ekki að vera með öðrum nemendum. Ef um ítrekuð brot er 

að ræða kemur til greina að nemandinn fái ekki að taka þátt í félagslífi skólans og ferðalögum. 
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Ef nemandi mætir undir áhrifum 

Viðbrögð við slíkum brotum:  

Foreldrar eru beðnir um að sækja nemandann umsvifalaust. Haldinn er fundur um málið daginn eftir 

þar sem foreldra og nemandinn mæta í viðtal. Nemdandinn fær skýr skilaboð um að hegðun af þessu 

tagi sé óásættanleg og fær ekki að taka þátt í félagslegum viðburðum og skólaferðum tímabundið. 

Skólastjóri sendir tilkynningu til Barnarverndar og óskað er eftir aðkomu fagfólks á Þjónustumiðstöð. 

Foreldrum er bent á úrræði s.s. í Foreldrahúsi.   

 

Skilaboðin verða ávallt að vera skýr: Við munum aldrei sætta okkur við reykingar, notkun rafrettna, 

drykkju eða fíkniefnaneyslu grunnskólanemenda! 
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Aðgerðir gegn einelti og öðru ofbeldi 
 

Eineltisáætlun 

Í heildarskipulagi skólastarfsins er lagður grunnurinn að vinsamlegu og manneskjulegu andrúmslofti 

sem ríkja á í skólanum. Það er ein meginforsenda þess að nemendum líði vel. Frá fyrsta skóladegi er 

talað upphátt um þá stefnu og að allir þurfi að leggja sitt af mörkum til þess að það takist og að 

gagnkvæm virðing sé einn mikilvægasti þátturinn til þess að ná því marki.  

Í Tjarnarskóla eiga allir nemendur það sameiginlegt að þeir koma víða að, þ.e. úr hinum ýmsu skólum 

og skólahverfum. Í upphafi skólavistar þeirra er ávallt fastur liður að ræða um mikilvægi góðra og 

jákvæðra samskipta og leiða nemendur inn í þann skólaanda sem við viljum að ríki. Sá skólaandi er 

heimilislegur, hlýlegur og manneskjulegur. Við nefnum hann gjarnan Tjarnarskólataktinn. 

Í mannlegum samskiptum getur margt farið úrskeiðis eins og alkunna er. Starfsmenn skólans starfa 

meðvitað að því að taka á hvers kyns neikvæðri hegðun, jafnóðum, eða eins fljótt og tækifæri gefst, í 

kjölfar slíkrar hegðunar. Ef grunur vaknar um einelti er það strax rætt í kennarahópnum og síðan 

gengið til verka. Umsjónarkennari er lykilaðili í könnunarferlinu.  Þátttaka mannræktarkennara er 

einnig mjög mikilvæg vegna þess að í kennslustundum í þeirri námsgrein er kjörinn vettvangur til þess 

að ræða samskiptamál í sem víðasta skilningi (auðvelt að tengja við námsefnið). Skólastjóri hefur 

yfirumsjón með öllu því er viðkemur mannlegum samskiptum í skólanum. 
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Könnunarferli eineltis – í höndum umsjónarkennara og skólastjóra 

• Grennslast fyrir hjá hugsanlegum þolanda – og rætt við einstaklinga sem hafa orðið vitni að 
neikvæðu hegðuninni. 

• Reynt að finna út hvert upphaflegt tilefni var. 

• Spjall við geranda/gerendur, einn í einu. Bent á í hverju mistökin felast og 
reynt að láta viðkomandi sjálfan finna útgönguleið úr málinu. 

• Ef gerandi finnur ekki lausn – er honum bent á eina eða fleiri leiðir. 

• Rætt við bæði þolanda og geranda/gerendur saman, lögð er áhersla á að finna sáttaleið áður 
en skóladegi lýkur. 

• Foreldrum greint frá úrvinnslu mála í skólanum. 

• Málið rætt í kennarahópnum á kennarafundum og utan kennslustunda. 
 
 
 

Eftirfylgni 

• Rætt við þolanda reglubundið í kjölfarið og metið hvort málið sé úr sögunni. 

• Ef neikvæð hegðun heldur áfram eða gerandi hefur ekki látið segjast, er haldinn fundur í 
skólanum með þolanda og foreldri/foreldrum – síðan geranda ásamt foreldrum.  

• Mat lagt á hvert sé næsta skref; sameiginlegur fundur, hugsanlegar afleiðingar, þó fyrst og 
fremst reynt að finna jákvæða niðurstöðu fyrir alla.  

 

 

Viðbótarleið - viðhorfskannanir 

Ein leið til þess að skilgreina samskiptavanda getur verið að leggja fyrir viðhorfskannanir í skólanum. 

Þar er reynt að draga fram þá þætti sem hugsanlega geta þýtt að einhverjum líði illa vegna samskipta 

í skólanum. Í kjölfarið er mótuð áætlun um hvernig best sé að uppræta neikvæða hegðun. 
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Öryggis- og slysavarnir 
 

Áhersla á öryggi nemenda og starfsfólks 

Það er eftirsóknarvert og mikilsvert að hlúa sífellt að vellíðan á vinnustaðnum Tjarnarskóla, jafnt fyrir 

nemendur og starfsfólk. 

Eldvarnir - rýmingaráætlun 

Við upphaf skólastarfs á hverjum vetri er farið rækilega yfir öryggisþætti sem varða eldvarnir með 

nemendum og starfmönnum skólans. Skólastjóri hefur umsjón með þeim þætti. Allir fá fræðslu og/eða 

upprifjun á hvaða öryggisútbúnaður er til staðar í skólanum og hvernig sá búnaður gefur til kynna ef 

ekki er allt með felldu.  

Farið er rækilega yfir rýmingarferli. Nemendur fá minnisblað í hendur. Það minnisblað er ,,til prófs“ í 

annarlok 1. annar og 2. annar í námsgreininni mannrækt. 

Rýmisæfing fer að jafnaði fram einu sinni til tvisvar á vetri í samvinnu við Securitas sem sér um 

eldvarnakerfi hússins. Unnið er samkvæmt notendaleiðbeiningum NFS-2-8 varðandi brunakerfið. 

Í kjölfar hverrar rýmisáætlunar er metið hvernig til hefur tekist og skráð á minnisblað. Ef ástæða er til 

úrbóta eru þær gerðar eins fljótt og unnt er.  

 

Rýmingaráætlun 

Skólastjóri (eða staðgengill hans): 

Áður en rýmisæfing fer fram hefur skólastjóri samband við Securitas til þess að láta vita af æfingunni 

og tímasetningu hennar. Skólastjóri fær starfsmann til þess að ræsa kerfið með ,,reykbrúsa“ 

(spreybrúsa).  

Rýmingarleið: 

3. hæð: Fara rakleiðis niður stigann og út um aðaldyr. (Ef raunveruleg hætta er á ferðum er unnt að 

krækja léttan ál-brunastiga í festingar á gluggakistu í kennarastofu. Stiginn er geymdur í kassa undir 

skáp. Æskilegt að einhver haldi í neðri hluta stigans á jörðu niðri ef þess er kostur). Þessi valkostur er 

ekki inni í æfingunni. 

2. hæð: Nemendur í 8. bekk fara rakleiðis fram á gang niður stiga og út um aðaldyr, ef sú leið er ekki 

greið er hægt að fara yfir í hina stofuna á hæðinni og um eldvarnadyr sem liggja inn í næsta hús við 

hliðina (Safnaðarheimili Dómkirkjunnar). Stigi liggur að útidyrum sem vísa út í portið á milli 

Safnaðarheimilis/Tjarnarskóla og Iðnó.  
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1. hæð: Nemendur fara rakleiðis fram á gang og út um aðaldyr. 

 

Ef brunabjöllur fara í gang: Skólastjóri.... 

o aðgætir stjórntöflu á 1. hæð  – slekkur ekki á viðvörunarbjöllum ef um æfingu er að ræða.  

o setur skeiðklukku í gang til að mæla tímann sem tekur að rýma húsið ef um æfingu er að 

ræða. 

o Ef hætta er á ferðum –  rýmisáætlun fer strax  í gang. 

o Ef hætta er ekki augljós, þá gengur hann úr skugga um hvaðan boðin koma (hvaða 

reykskynjari blikkar sem gefur til kynna hvar boðin kveikna).  

o Skólastjóri athugar hvort allt starfsfólk  (ritari, kennarar) hafi yfirgefið húsið og athugar einnig 

vistarverur á fyrstu hæð (skólastjóraherbergi, salerni). 

o Að lokinni æfingu, eftir nafnakall gefur skólastjóri grænt ljós um að allir megi fara inn aftur. 

Kennari: 

o Kennari stjórnar rýmingu. 

o Kennari athugar hvort útgönguleið sé greið. 

o Kennari í kennslustofu fer fyrstur út úr stofunni og stjórnar nemandahópnum sem hann ber 

ábyrgð á; gengur fumlaust en ákveðið. 

o Kennari tekur með sér blað sem er ávallt staðsett á kennaraborði með sætaskipun nemenda, 

til að styðjast við nafnakall.  

Fyrirmæli til nemenda: 

o Kennari segir nemendum að hraða sér fumlaust en ákveðið út úr húsinu. 

o Minnir á að enginn megi taka neitt meðferðis. 

o Minnir nemendur á að þegar út er komið eigi þeir að hittast á stéttinni fyrir framan 

Iðnó og raða sér upp í beina röð til þess að auðvelda nafnakall. 

o Minnir nemendur á að sá sem er síðastur út úr stofunni eigi að loka dyrum  á eftir sér 

(ef raunveruleg hætta er á ferðum verður þó að gæta þess að snerill gæti verið of 

heitur til þess). Nemandi ber þó ekki ábyrgð á þessu, einungis um tilmæli að ræða. 

Úti: 

Nemendur safnast saman á stéttinni fyrir framan Iðnó og standa í einfaldri röð – kennari athugar 

hvort allir hafi skilað sér og kemur upplýsingum til skólastjóra/staðgengils, sem stjórnar rýmingunni. 
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Nemendur: 

Kennari gengur á undan – fumlaust en rösklega og minnir þann sem síðast fer út að loka 

dyrum á eftir sér og ítrekar að enginn taki neitt með sér heldur komi sér hratt og örugglega 

út. 

o Nemendur fylgja kennara sínum – ekki hlaupa né vera með óþarfa hávaða. 

o Nemendur safnast saman þar sem á að hittast (á stéttinni fyrir framan Iðnó) og 

mynda einfalda röð til þess að það gangi hratt og vel fyrir sig að ganga úr skugga um 

að allir séu komnir út. 

o Kennari fer yfir nafnalista og athugar hvort allir hafi skilað sér. 

o Kennari lætur rýmingarstjóra vita  hvort allir hafi skilað sér. 

 

Ef nemandi er ekki í kennslustofunni t.d. á salerni eða eldhúsi gildir alltaf reglan:  Hraða sér út úr 

húsinu og fara í hóp bekkjarfélaga á stéttinni fyrir framan Iðnó. 

Sama gildir um kennara/starfsmann sem er ekki í kennslustofu, heldur í öðrum vistarverum. Hraðar 

sér út og gefur sig fram við skólastjóra/staðgengil. 

Að lokinni æfingu fara allir aftur inn í húsið eftir að skólastjóri hefur gefið merki um það. 

Skólastjóri slekkur á viðvörunarbjöllum og endurstillir kerfið. 

 

Samstarf við Vinnuvernd ehf - áhættumat 

Tjarnarskóli er aðli að Samtökum sjálfstæðra skóla, SSSK. Á þeirra vegum var unnið útboð um 

vinnuvernd og í kjölfarið var gengið að tilboði Vinnuverndar ehf. árið 2013. Við í Tjarnarskóla gerðum 

samkomulag við þennan aðila en samkomulagið felur m.a. í sér:   

a) Fræðsla af ýmsu tagi s.s. skyndihjálparnámskeið, námskeið um líkamsbeitingu og fleira. 

b) Ráðgjöf, s.s. um áhættumat. 

c) Aðgangur að vinnustaðasálfræðingi. 

d) Aðstoð við að gerð áhættumats 

 

Áhættumat 

Áhættumat liggur fyrir samkvæmt lögum. Það var unnið í samvinnu við Vinnuvernd ehf. 2012 – 2013 

og er endurskoðað á hverju skólaári. 

Skólastjóri og starfsmenn unnu saman að vinnuumhverfisvísi sem miðast við lög og reglugerðir um 

vinnuvernd, undir leiðsögn starfsmanns Vinnuverndar ehf. Áætlun og viðbrögðu um eftirfarandi þætti 

eru tilgreind í skjalinu sem er yfirfarið á kennarafundi einu sinni á ári. Ef úrbóta er þörf er gerð áætlun 

um aðgerðir. Helstu efnisþættir eru: 

o Vinnurými 

o Inniloft 

o Efni og efnaáhrif 
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o Lýsing og birtuskilyrði 

o Hávaði 

o Vekstöðvar; líkamlegt álag/líkamsbeiting 

o Félagslegur og andlegur aðbúnaður 

o Starfsmannarými 

o Ræstiklefar 

o Húsnæði/umhverfi 

o Öryggisbúnaður 

o Sérrými 

o Sundlaugar 

o Íþróttasalir 

 

Vinnuvernd hefur einnig séð um námskeið um góða líkamsbeitingu fyrir starfsmenn  

Vinnuvernd hefur námskeið í hjálp í viðlögum annað hvert ár.  

 

Starfsleyfi heilbrigðiseftirlits gildir til 2030 

Endurnýjun starfsleyfis fékkst 4. desemeber 2018 og gildir til 4. desember 2030. Fulltrúi 

heilbrigðiseftirlits kemur í heimsókn einu sinni á ári og gerir skýrslu. Þær hafa verið 

athugasemdalitlar/athugasemdalausar í gegnum tíðina.  

 

Reglubundið eftirlit rafvirkja 

Þar sem skólahúsnæðið er komið til ára sinna (húsið er timburhús og byggt árið 1906) er mikilvægt að 

huga að því að engin hætta skapist út frá rafmagni. Á hverju ári kemur rafvirki og fer yfir stöðu mála 

og gengur úr skugga um að ljós við neyðarútganga séu í góðu lagi. 

 

Handþvottur og almennt hreinlæti 

Í umgengnisreglum eru nemendur hvattir til góðrar umgengni og nemendur eru minntir á mikilvægi 

handþvottar. Í kjölfar covid faraldrar hafa þær reglur verið hertar í samræmi við tilmæli 

sóttvarnalæknis. Þess er ávallt gætt að sápa, pappírsþurrkur og spritt sé aðgengilegt fyrir nemendur 

og starfsfólk.  

 

Viðbrögð við vá í Tjarnarskóla 

Mikilvægt er að nemendur, starfsfólk og foreldrar séu upplýstir um að skólinn hafi viðbragðsáætlanur 

um mjögulega vá sem getur steðjað að. Ávallt er lögð áhersla á að öryggi nemenda og starfsfólks sé til 

fyrirmyndar í skólanum. 
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Skólastjóri hefur forgang um að tryggja sem best öryggi nemenda og að lögum og reglugerðum þar að 

lútandi sé fylgt í hvívetna. 

 

Náttúruvá 

Viðbrögð við eldgosum og eldingarhættu jökulhlaupum og gaseitrun. 

Á vef Veðurstofu Íslands eru góðar leiðbeiningar um viðbrögð við eldgosum og eldingarhættu. Þar má 

nálgast með hvaða hætti er best að bregðast við:  

https://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/eldgos_vidbrogd/ 

 

Viðbrögð við jarðskjálftum 

https://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/jardskjalftar_vidbrogd/ 

Við annars konar náttúruvá s.s. snjóflóðum, jökulhlaupum, flóðum í ám og vötnum, aurskriðum má 

nálgast opinberar ráðleggingar á vefnum  

https://vefur.island.is/thjonusta/ferdalog-og-samgongur/natturuhamfarir/natturuva/ 

 

Viðbrögð við óveðri 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins heldur úti mjög greinargóðum vef fyrir foreldra og skólastarfsmanna 

um viðbrögð við óveðri í samvinnu við Veðurstofu Íslands. Á heimsíðu skólans eru hlekkir sem vísa í 

viðbrögð ef von er á óveðir eða óveður stendur yfir: 

http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/ 

 

Viðbrögð við sjúkdómavá 

 

Ef vá skapast vegna sjúkdóma er fylgt ráðgjöf og viðbúnaði sem stjórnað er af hálfu Landlæknis og 

Almannavarna.  

https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/vidbunadur-gegn-va/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/eldgos_vidbrogd/
https://www.vedur.is/skjalftar-og-eldgos/frodleikur/jardskjalftar_vidbrogd/
https://vefur.island.is/thjonusta/ferdalog-og-samgongur/natturuhamfarir/natturuva/
http://shs.is/index.php/fraedsla/roskun-a-skolastarfi/
https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/vidbunadur-gegn-va/
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Áætlun um jafnrétti og mannréttindi 
 

Heildarskjal í hlekknum:  http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/mannrttindi-og-jafnrtti-

tjarnarskli.pdf 

 

Mannréttindi og jafnrétti – stefna Tjarnarskóla 

 

Í Tjarnarskóla fylgjum við stefnu sem er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allar 

manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars, eða 

annarrar stöðu.   

Rauði þráðurinn í skólastarfi Tjarnarskóla og einkunnarorð skólans eru:  Allir eru einstakir. Í því 

felst viðurkenning á því að engin manneskja er eins og önnur.  Út frá þeirri skilgreiningu er brýnt 

að nemendur fái skýr skilaboð um mannréttindi sín og að hver nemandi tileinki sér í hvívetna þau 

viðhorf sem byggja á jafnræðisreglunni. 

Í skólastarfinu er jafnréttisumræðan einkum í svo nefndum mannræktartímum sem eru  á 

stundaskrá nemenda einu sinni í viku. Jafnréttisumræðuna ber víða á góma s.s. í samfélagsfræði, 

bókmenntatímum, kynfræðslutímum (ein kennslustund á viku í 9. bekk),  gestafyrirlestrum og 

áhersluþáttum í félagslífi skólans, hópvinnu, umræðutímum með umsjónarkennara. Nemendum 

er einnig bent á heimasíður og lesefni þar sem jafnréttismál eru tíunduð.  Á stundaskrá 10. 

bekkjar eru auk þess svo nefndir ,,mest“-tímar (menntun og störf). Þar kynnast nemendur 

framhaldsskólakerfinu og huga að ólíkum starfsgreinum og í þeirri umræðu gefst kærkomið 

tækifæri til þess að tengjast jafnréttisumræðunni. Nemendur horfa gjarnan á myndbönd/þætti 

sem tengjast jafnrétti. Stelpunum í 9. bekk var boðið á viðburðinn ,,Stelpur og tækni“ síðast 

liðinn vetur, tókst mjög vel.  Skólaveturinn 2018 – 2019 erum við í samstarfi við Tækniskólann 

sem býður nemendum í 10. bekk að velja verkgreinar (valgreinar). Jafnréttisumræðan er notuð í 

tengslum við val þeirra á áföngum.   

Jafnrétti er eitt af grunnlífsgildunum og jafnréttisumræðan þarf ávallt að vera samofin  ferli 

daganna. Kennarar leggja sig fram um að opna augu nemenda fyrir mikilvægi jafnréttis hvenær 

sem færi gefst. 

Kennarar skólans hafa sótt námskeið hjá ,,Blátt áfram“. Það er liður í því að vera betur í stakk 

búnir til þess að fjalla um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni af þekkingu. 

Það er liður í að styrkja jafnrétti og virðingu. Í skólastarfinu fáum við einnig gestafyrirlesara um 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/mannrttindi-og-jafnrtti-tjarnarskli.pdf
http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/mannrttindi-og-jafnrtti-tjarnarskli.pdf
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mál af þessu tagi og við leggjum okkur fram um að styrkja heilbrigða vitund nemenda um 

virðingu og rétt fólks þegar kemur að kynhegðun, kynheilbrigði og kynhneigð. 

Jafnrétti fær sinn sess í mannræktartímum í 8. bekk og kynfræðslutímum í 9. bekk. Stuðst er við 

bæði bóklegt námsefni og myndbönd (t.d. Hæpið)  í þessum tímum.  

Við höfum fengið gesti frá Samtökunum ´78 reglulega og hyggjumst fá Kolbrúnu Hrund 

Sigurgeirsdóttur, verkefnisstjóra Jafnréttisskólans,  til að koma með fyrirlestur um jafnrétti og 

líkamsvirðingu.  

 

Í félagsstarfi skólans er leitast við að hafa jafnræði kynjanna í nefndum og ráðum skólans.  

Kennarar  velja námsefni, eða hafna, í samræmi við þau viðmið sem jafnréttislög kveða á um. 

 

Vellíðan nemenda og starfsmanna í skólanum stefna Tjarnarskóla 

 

Forvarnar- og viðbragðsáætlun í eineltismálum, vegna kynbundins ofbeldis, 

kynbundinnar áreitni og kynferðislegrar áreitni bæði gagnvart nemendum og 

starfsfólki. 

 

Vellíðan nemenda og starfsfólks í skólanum er einn megingrundvöllur þess að skólastarfið sé 

árangursríkt og veiti ánægju í dagsins önn. Því er mikilvægt að sýna árvekni í hvítvetna og hafa farveg 

til þess að ræða og vinna úr öllum hugsanlegum samskiptahnökrum sem gætu komið í veg fyrir að svo 

sé.  

Sá farvegur sem við viljum setja ágreiningsmál, árekstra, óásættanlega og óæskilega framkomu í 

byggir á skilgreiningu á hvað einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni felur 

í sér og byggir á lögum  nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

 

Í 22. grein laganna kemur fram: 

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 
Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma 
í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni 
eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum. 
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Skilgreiningar: 

 

Einelti  

Ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að 
niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún veitist 
að. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni fellur hér undir. 

 

Í 2. gr. jafnréttislaga frá 2008 má finna eftirfarandi skilgreiningar um kynbundna áreitni, kynferðislega 

áreitni og kynbundið ofbeldi: 

Kynbundin áreitni:  

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur hann tilgang 

eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamalegar, 

niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.    

Kynferðisleg áreitni:  

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða 

þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, 

niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn 

og/eða líkamleg.    

Kynbundið ofbeldi:   

Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða 

þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu 

frelsis, bæði í einkalífi og opinberum vettvangi.   

 

Í 23. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er tekið sérstaklega fram: 

Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á 
meðal íþrótta- og tómstundastarfi.  
 
Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á 
að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.  
 
Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.  
Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og 
ráðgjöf í tengslum við sömu störf.  
 

 

Í Tjarnarskóla er þess gætt að uppfylla þau ákvæði sem eru tilgreind í 23. greininni. 
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Forvarnir og viðbrögð við einelti, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og 

kynferðislegri áreitni gagnvart nemendum 

Forvarnir 

Í skólanum er leitast við halda umræðunni ávallt vakandi og tengja inn í skólastarfið þar sem fletir eru 

til þess. Hér má þó fyrst og fremst nefna kynfræðslutíma, mannræktartíma (lífsleikni), fræðslu 

skólahjúkrunarfræðings, samfélagsfræði- og bókmenntatíma. Á hverjum vetri fáum við einnig 

fyrirlesara með málefni sem tengjast umfjöllunarefninu. Nemendur fá auk þess að sjá sjónvarpsefni 

og taka þátt í umræðum. Tækifæri eru nýtt til þess að fjalla um málefnið ef það er í deiglunni í frétta- 

og samfélagsmiðlum.  

Eineltisáætlun 

Í heildarskipulagi skólastarfsins er lagður grunnurinn að vinsamlegu og manneskjulegu andrúmslofti 

sem ríkja á í skólanum.  Það er ein meginforsenda þess að nemendum líði vel.  Frá fyrsta skóladegi er 

talað upphátt um þá stefnu  og að allir þurfi að leggja sitt af mörkum til þess að það takist og að 

gagnkvæm virðing sé einn mikilvægasti þátturinn til þess að ná því marki.   

Í Tjarnarskóla eiga allir nemendur það sameiginlegt að þeir koma víða að, þ.e. úr hinum ýmsu skólum 

og skólahverfum.  Í upphafi skólavistar þeirra er ávallt fastur liður að ræða um mikilvægi góðra og 

jákvæðra samskipta og leiða nemendur inn í þann skólaanda sem við viljum að ríki.  Sá skólaandi er 

heimilislegur, hlýlegur og manneskjulegur. 

Í mannlegum samskiptum getur margt farið úrskeiðis eins og alkunna er. Starfsmenn skólans starfa 

meðvitað að því að taka á hvers kyns neikvæðri hegðun, jafnóðum, eða eins fljótt og tækifæri gefst,  í 

kjölfar slíkrar hegðunar.  Ef grunur vaknar um einelti er það strax rætt í kennarahópnum og síðan 

gengið til verka.  Umsjónarkennari  og skólastjóri eru lykilaðilar í könnunarferlinu.   Þátttaka 

mannræktarkennara er einnig mjög mikilvæg vegna þess að í  kennslustundum í þeirri námsgrein er 

kjörinn vettvangur til þess að ræða samskiptamál í sem víðasta skilningi (auðvelt að tengja við 

námsefnið). Skólastjóri hefur yfirumsjón með öllu því er viðkemur mannlegum samskiptum í 

skólanum. 

 

Könnunarferli eineltis – í höndum umsjónarkennara og skólastjóra 

 

• Grennslast fyrir hjá hugsanlegum þolanda  – og rætt við einstaklinga sem hafa orðið vitni að 
neikvæðu hegðuninni. 

• Reynt að finna út hvert upphaflegt tilefni var. 

• Spjall við geranda/gerendur, einn í einu.  Bent á í hverju mistökin felast og 
reynt að láta viðkomandi sjálfan finna útgönguleið úr málinu. 

• Ef  gerandi finnur ekki lausn – er honum bent á eina eða fleiri leiðir. 

• Rætt við bæði þolanda og geranda/gerendur saman, lögð er áhersla á að finna sáttaleið áður 
en skóladegi lýkur. 

• Foreldrum greint frá  úrvinnslu mála í skólanum. 

• Málið rætt í kennarahópnum á kennarafundum og utan kennslustunda. 
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Eftirfylgni 

• Rætt við þolanda  í kjölfarið og metið hvort málið sé úr sögunni. 

• Ef neikvæð hegðun heldur áfram eða gerandi hefur ekki látið segjast, er haldinn fundur í 
skólanum með þolanda og foreldri/foreldrum – síðan geranda ásamt foreldrum.  

• Mat lagt á hvert sé næsta skref; sameiginlegur fundur, rætt um hugsanlegar afleiðingar fyrir 
gerandann, þó fyrst og fremst reynt að finna jákvæða niðurstöðu fyrir alla.  

 

Viðbótarleið - viðhorfskannanir 

Ein leið til þess að skilgreina samskiptavanda getur verið að leggja fyrir viðhorfskannanir í skólanum.  

Þar er reynt að draga fram þá þætti sem geta þýtt að einhverjum líði illa vegna samskipta í skólanum.  

Samstarf við þjónustumiðstöð 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða er að Laugavegi 77. Síminn þar er 411-1600. 

Fulltrúi (fulltrúar) þjónustumiðstöðvarinnar situr í nemendaverndarráði Tjarnarskóla og er ráðgefandi 

fyrir starfsmenn skólans. 

 

Viðbrögð við kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni gagnvart nemanda 

Skólastjóri ber ábyrgð á að bregðst strax við, eða eins fljótt og unnt er, ef upplýsist að nemandi verði 

fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni hvort heldur sem um er að 

ræða af hálfu nemanda eða starfsmanns.  Skólastjóri kynnir sér málavexti þolanda eins og kostur er 

og vinnur í málinu í samráði við foreldra. Sama gildir um viðbrögð gagnvart geranda. Úrvinnsla slíkra 

mála skal sett strax í þann farveg að leita jafnframt til fagaðila, s.s. skólahjúkrunarfræðings, senda 

tilkynningu til barnaverndar og vinna með fagaðilum að farsælli úrvinnslu málsins, eins og kostur er. . 

Meðferð máls er einnig unnin í samræmi við leiðbeiningar sem Skóla- og frístundasvið hefur gefið út 

um meðferð alvarlegra hegðunarbrota.  

Ef starfsmaður brýtur af sér í starfi sem flokkast undir kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni eða 

kynferðislega áreitni , eða grunur liggur fyrir um það, er honum vikið tímabundið frá starfi á meðan 

málsatvik eru könnuð. Ef rannsókn leiðir í ljós að starfsmaður hefur brotið af sér er honum vikið úr 

starfi.  

 

Viðbrögð við einelti gagnvart starfsmanni 

Skólastjóri ber ábyrgð á því að starfsmönnum líði eins vel og kostur er á vinnustaðnum. Hann þarf að 

vera vakandi yfir velferð hvers og eins og gera starfsmönnum ljóst hver stefna skólans er hvað varðar 

vellíðan þeirra á vinnustað, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni. Hann veitir 

þeim munnlegar upplýsingar og með því að kynna skráða áætlun um hvaða leið starfsmaður getur 

farið ef eitthvað bjátar á í samskiptum á milli starfsmanna, eða starfsmanns gagnvart 

nemanda/nemenda.  

Ágreiningsmál og hagsmunaárekstrar sem valda óþægindum geta komið upp á vinnustöðum. 

Mikilvægt er að leysa slík mál án tafar áður en þau þróast til verri vegar. Einnig eru dæmi um falskar 
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ásakanir um óásættanlega hegðun á vinnustöðum. Á þeim þarf að taka af sömu festu og upplýsingar 

um neikvæð samskipti almennt.  

Ef starfsmaður verður fyrir, eða verður vitni að óæskilegri hegðun, kynbundnu ofbeldi, kynbundinni 

áreitni eða  kynferðislegri áreitni í skólanum, skal hann leita til skólastjóra og/eða trúnaðarmanns. Ef 

skólastjóri er gerandinn eða hunsar vandamálið er hægt að leita til trúnaðarmanns eða næsta 

yfirmanns. Þolandi skal njóta fulls trúnaðar.  

Ef framkoma starfsmanns í garð annars/annarra er ámælisverð/óásættanleg fer viðbragðsferli í 

gang sbr. kaflann ,,Viðbrögð“ hér að neðan, allt eftir alvarleika málsins.  

 

Viðbrögð 

Starfsmaður sem verður fyrir ámælisverðri hegðun, af hálfu annars starfsmanns sem flokkast undir 

einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni eða kynferðislega áreitni eða verður vitni að slíkri 

hegðun lætur hann skólastjóra vita um atvikið hið fyrsta. Ef skólastjóri er gerandi atviksins eða sinnir 

því ekki er hægt að snúa sér til trúnaðaraðila eða næsta yfirmanns.  

Þegar skólastjóri eða trúnaðaraðili á vinnustaðnum Tjarnarskóla fá vitneskju um slíka hegðun munu 

þeir bregðast við samkvæmt eftirfarandi viðbragðsáætlun: 

Skólastjóri ræðir málið við þolanda og sýnir honum strax stuðning með góðri hlustun og andlegri 

aðhlynningu. Strax er metin þörf á hvernig best er að bregðast við. Lögð verður áhersla á að leysa 

málið hið fyrsta og koma í veg fyrir að ámælisverð hegðun haldi áfram.  

Samráð er haft við þolandann hvert framhaldið verður. Hægt er að velja á milli svo nefndrar 

óformlegrar eða formlegrar málsmeðferðar. 

Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að höfðu samráði við þolanda.  Gerandi verður látinn axla 

ábyrgð. 

Óformleg málsmeðferð  

Slík málsmeðferð felur í sér að leitað er upplýsinga hjá þolanda og honum veittur stuðningur með 

trúnaðarsamtali eða ráðgjöf. Aðrir innan vinnustaðarins eru ekki upplýstir um málið. Þolandi og 

gerandi skulu njóta aðstoðar skólastjóra eða annarra viðeigandi aðila til að leysa málið. Gangi það 

ekki eftir er þolandi hvattur til að nýta sér formlega málsmeðferð. Mikilvægt er að báðir aðilar skrái 

hjá sér öll óformleg samskipti milli geranda og þolanda og gögn sem fara á milli á þessu stigi málsins, 

komi til formlegrar málsmeðferðar. 

Mikilvægt er að fylgjast vel með framvindunni og ræða reglulega við þolanda um gang mála í 

eftirfylgni málsins. Hann þarf að finna fyrir skilningi og hvatningu og fá svigrúm til þess að tjá sig um 

hvernig málin snúa gagnvart sér. Mikilvægt er að leita reglulega eftir upplýsingum um líðan 

viðkomandi og leiðbeina ef þörf er á. Hvetja þarf starfsmanninn til þess að láta vita ef einhver tilvik til 

viðbótar eigi sér stað og skrá þau niður svo hægt sé að fjalla um þau í réttum tíma og rúmi. Samtöl við 

geranda eru einnig hluti af eftirfylgni með samtölum og leiðbeiningum ef þarf. 
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Formleg málsmeðferð  

Gerð er hlutlaus athugun á málsatvikum. Fyrir hönd Tjarnarskóla hefur verið gerður formlegur 

samningur við Vinnuvernd ehf um þjónustu sem lýtur að velferð starfsmanna í skólanum. Sá 

samningur felur m.a. í sér að hægt er að leita eftir aðstoð hjá vinnusálfræðingi ef upp koma 

eineltismál á vinnustaðnum eða önnur ámælisverð hegðun. Rætt er við þolanda, geranda og aðra 

sem veitt geta upplýsingar um málið. Mikilvægt er að leita upplýsinga um tímasetningar og fá fram 

gögn ef einhver eru, s.s. tölvupósta, sms-skilaboð eða annað. 

Lausna er leitað sem m.a. geta falist í viðtölum, breytingum á vinnustaðnum, vinnubrögðum eða 

vinnuskipulagi. Gerandi mun fá leiðsögn og aðvörun.  Eftirfylgni málsins felur í sér að  ræða við aðila 

þess að ákveðnum tíma liðnum. Fylgst verður með samskiptum aðila málsins. Brýnt er að skólastjóri 

sé styðjandi við báða aðila til þess að leggja sitt að mörkum til að farsæl niðurstaða fáist í málið með 

því að ræða reglulega við báða aðila með þolandann í fyrirrúmi og veita leiðbeiningar eftir því sem 

þörf er á. 

Ef gerandi lætur ekki af ámælisverðri hegðun, liggur fyrir að segja starfsmanninum upp. 

__________________________________________________________ 

Eins og fram kemur í málsgreininni um skólastjóra og ábyrgð hans á velferð starfsmanna er brýnt 

að áætlun um vellíðan í starfi, einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni eða kynferðislega 

áreitni  sé sýnileg og kynnt starfsmönnum. Þá eru starfsmenn hvattir til þess að gera viðvart ef 

eitthvað er ekki sem skyldi í samskiptum; bæði sem þolendur og eða vitni. Nauðsynlegt er að brýna 

fyrir starfsmönnum að ef þeim líður ekki vel vegna samskipta á vinnustað að ræða málið strax við 

skólastjóra eða trúnaðarmann, eða eins fljótt og kostur er.   
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Áföll og viðbrögð við þeim 
  

Tjarnarskóli er lítill skóli þar sem mikill samhugur og gott samstarf er í fyrirrúmi. Skólastjóri hefur 

ávallt veg og vanda af því að bregðast við þeim áföllum sem upp koma hverju sinni. Fagmenn eru 

kallaðir til eftir því hvers eðlis áfallið er. Hjúkrunarfræðingur skólans er til taks og prestar 

Dómkirkjunnar eru okkar næstu nágrannar og leggja okkur lið þegar þeirra er þörf.  

Metið er hverju sinni og eftir því hvers eðlis áfall er hverja og hvort kalla þurfi til sérfræðiaðstoð s.s. 

sálfræðing. Góð nærvera, viðmót, hlustun og spjall við nemendur og starfsfólk er hin gullna regla 

þegar áföll af einhverju tagi koma upp. Foreldrahópurinn er einnig upplýstur eins fljótt og auðið er, 

s.s. ef andlát/alvarlegt slys ber að höndum í Tjarnarskólasamfélaginu. 

Ef Tjarnarskólasamfélagið stendur frammi fyrir því að upplýsingar um andlát/alvarlegt slys, nemanda, 

starfsmanns, aðstandanda berst þarf að bregðast við eins fljótt og auðið er í samráði við 

aðstandendur viðkomandi eins og kostur er. Mikilvægt er að kanna við hverja (nemendur og/eða 

foreldra, starfsmenn), þarf að ræða við einslega áður en rætt verður við nemendur í hóp/hópum. 

Hjúkrunarfræðingur og/eða aðrir fagmenn sem mikilvægt er að kalla til, allt eftir eðli atviks, eru 

kallaðir til nánari ákvarðanatöku til þess að tryggja sem bestan framgang.  

Upplýsingum er komið á framfæri um áfallið af nærgætni. Starfsmönnum og nemendum er sagt frá 

hvað hefur gerst og foreldrum/forráðamönnum eru sendar upplýsingar um atvik og hvernig brugðist 

verður við.   

Ef um andlát er að ræða er Tjarnarskólasamfélaginu boðið til samverustundar eins fljótt og kostur er 

til að minnast hins látna og sýna samhug.   

 

Áfallaráð Tjarnarskóla 2020 – 2021 

  

Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri; s. 8916899 hs. 5689951  

 Ásdís Eckardt, skólahjúkrunarfræðingur, s.  S. 6998785 

Prestar Dómkirkjunnar; s. 5209700 

 

Ef áföll verða í nemenda- eða kennarahópnum á skólatíma þá ber að koma upplýsingum án tafar til 

skólastjóra eða annarra starfsmanna skólans.  

Skólastjóri hefur samband við nánustu aðstendendur. Ef nemandinn/starfsmaðurinn þarf að fara á 

slysavarðstofu fer starfsmaður skólans með nemandanum/starfsmanninum ef foreldri/-

forráðamanni/aðstandanda gefst ekki tími til að komast í tæka tíð. 

Ef um slys á starfsmanni skólans er að ræða ber að tilkynna atvikið til lögreglu sem kemur á vettvang 

og gefur skýrslu um slysið. 
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Agamál 
 

Ef hegðun er ábótavant 

Skóla- og umgengisreglur skólans eru endurskoðaðar reglulega. Skólaráð er góður vettvangur til þess 

að fjalla um málið þar sem fulltrúar úr skólasamfélaginu koma saman. Vinnufundir með foreldrum hafa 

einnig verið notaðir til þess að ræða nánari útfærslur s.s. reglur um tækjanotkun (síma og tölvur). 

Skólaárið 2018 – 2019 fórum við í endurskoðun á reglunum með þátttöku skólaráðsins.  

Skóla- og umgengnisreglur  

Núgildandi reglur eru: 

Skóla – og umgengnisreglur 

Skólinn er sameiginlegur vinnustaður nemenda, kennara og annars starfsfólks. 
Við berum virðingu fyrir skólanum, eignum hans og umhverfi. 

Við virðum hvert annað og sýnum hvort öðru kurteisi. 
Við bætum það tjón sem við völdum öðrum. 

Við virðum vinnufrið. 
Við erum stundvís. 

Við erum öll með hollt og  gott nesti. 
Við notum ekki tóbak, rafrettur, vímu- og ávanabindandi efni. 

Góð umgengni ber okkur fagurt vitni. 
 

Ég set skóna í hillur og yfirhafnir á snaga því þær eru ekki leyfðar í kennslustundum. 
Ég gæti þess að skilja engin verðmæti eftir í yfirhöfnum. 

Ég fylgi reglunni: Enginn sími í tíma, nema með leyfi kennara. 
Ég hef símann  á hljóðlausri stillingu í kennslustundum. 

Ég nota ekki snjalltæki til að taka myndir, myndskeið eða hljóð, 
nema með leyfi viðkomandi. 

Ég er ekki með mat eða drykk við tölvur. 
Ég neyti hvorki sælgætis né annarra sætinda svo sem gosdrykkja og orkudrykkja á skólatíma  

nema þegar við gerum okkur dagamun í skólanum. 
Svo þarf einnig að muna að ganga fallega um eldhúsið:  Henda umbúðum utan af nesti  

og drykkjum og þurrka upp eftir sig ef sullast á borð/gólf. 
Það er gott að hafa í huga að skilja við eins og maður vill sjálfur koma að eldhúsinu. 

 
Virðing fyrir skólareglum og góð umgengni stuðlar að vellíðan 

 
 

Skólareglur eru samkomulag um jákvæða hegðun 

Í okkar augum eru skólareglur nokkurs konar samkomulag um jákvæða hegðun fremur er reglur sem 

fela í sér boð og bönn. Sú nálgun hefur reynst okkur vel.  

Í upphafi skólaárs fara umsjónarkennarar yfir skóla- og umgengnisviðmiðin og brýna fyrir nemendum 

að fylgja þeim í hvítvetna. Þar sem ungt fólk er saman komið getur brugðið út af að svo sé gert. Þá er 

einkum brugðist við með eftirfarandi hætti: 
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Ef kennari metur hegðun nemanda ábótavant í skólastarfinu og hefur áminnt nemandann án árangurs 

vísar hann nemanda á kennarastofu (eða annað eftir aðstæðum) og ræðir við nemandann við fyrsta 

tækifæri sem gefst. Leitast er við að leiða nemandanum fyrir sjónir hvað það var sem var óásættanlegt 

og varð til þess að það þurfti að ræða við hann utan kennslustofunnar. Nemandanum er jafnframt 

gefinn kostur á að segja sína hlið á málinu. Leitast er við að ljúka málinu á uppbyggjandi hátt. 

Umsjónarkennari og skólastjóri eru upplýstir um málið og umsjónarkennari/skólastjóri hefur samband 

við foreldra nemandans í síma.  

Við alvarlegum hegðunarbrotum er nemanda umsvifalaust vísað í vital við skólastjóra. Tímabundin 

brottvikning tekur við meðan úrvinnsla málsins fer fram innan skólans og foreldrar/forráðamenn 

upplýstir eins fljótt og auðið er og er gefið tækifæri til þess að tjá sig um atvikið og nota andmælarétt 

sinn. 

Skólastjóri safnar upplýsingum um aðdraganda, atvik og afleiðingar brotsins. Á fundi með foreldrum 

og nemandanum er lögð rík áhersla á að nemandinn fái tækifæri til að segja sína hlið á málinu. Ef annar 

nemandi/nemendur/starfsmenn hafa orðið þolendur brots safnar skólastjóri einnig upplýsingum um 

málið frá þeirra hlið.  Mikilvægt er að fara síðan yfir málið þar sem sjónarmið allra koma fram og gæta 

þess að framvinda atviksins sé eins rétt og hægt er að komast að.  

Úrvinnsla málsins felst oftast í því að gerandi og þolandi eru leiddir saman, farið yfir málið og sátta 

leitað.  

Að öðrum kosti er vísað í þær verklagsreglur (-ferli) um hegðunarvanda, ástundunarvanda, 

vímuefnavanda og samskiptaerfiðleika sem Skóla- og frístundasvið  hefur kynnt fyrir skólastjórnendum.  

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

 

http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=16b1bc59-0737-

4fec-a233-4a2fdf7e30e6  

Opinberar leiðbeiningar um líkamlegt inngrip 

http://www.samband.is/media/grunnskoli/Leidbeiningar-um-13--gr--rglg-nr-1040-2011.pdf 

 

Leiðbeiningar um úrlausn erfiðra ágreiningsmála í skólastarfi: 

http://www.samband.is/media/grunnskoli/Um-urlausn-erfidra-agreiningsmala.pdf  

 

 

 

http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=16b1bc59-0737-4fec-a233-4a2fdf7e30e6
http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=16b1bc59-0737-4fec-a233-4a2fdf7e30e6
http://www.samband.is/media/grunnskoli/Leidbeiningar-um-13--gr--rglg-nr-1040-2011.pdf
http://www.samband.is/media/grunnskoli/Um-urlausn-erfidra-agreiningsmala.pdf
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Lokaorð 
Endurskoðun skólanámskrár Tjarnarskóla  var sjálfsmatsverkefni skólaárið 2019 – 2020 en mikilvægt 

er að hún sé ávallt í endurskoðun. Samvinna og metnaður kennarahópsins, foreldra og nemenda þarf 

að vera til staðar til þess að skólastarfið sé blómlegt og þróun eigi sér stað. Aðalnámskráin leggur 

línurnar en frumkvæði, leit að nýjum leiðum, gleði í starfi og sköpunarkraftur þarf að vera til staðar til 

þess að skólastarf sé framúrskarandi. Þannig viljum við starfa. 

Skólastarf er skemmtilegt samfélag 

 

Reykjavík í júní 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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