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Inngangur  
Skólanámskrá Kerhólsskóla kom upphaflega út árið 2019, hún er uppfærð reglulega. Árlega eru teknir 

til skoðunar með starfsmannahópnum kaflar í námskránni og breytingar gerðar í samræmi við þær 

niðurstöður. Samkvæmt lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og grunnskóla (nr. 91/2008) ber hverjum 

skóla að gefa út skólanámskrá sem er nánari útfærsla á aðalnámskrá og ber skólastjóri ábyrgð á gerð 

hennar. Í skólanámskrá skal gera grein fyrir markmiðum skólans, uppeldis- og menntunarhlutverki, 

inntaki náms og námsmati, starfsháttum og mati á árangri og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá skal 

taka mið af sérstöðu skóla og skólastefnu viðkomandi sveitarfélags. Allir starfsmenn skólans, 

foreldrar og nemendur grunnskólans komu að gerð skólanámskrárinnar með einum eða öðrum 

hætti. Námskráin er tvískipt þar sem ólíkar aðstæður og þarfir greina að uppeldis- og 

menntunarhlutverk hvors skólastigs, en markmið og stefnur sameiginlegar þar sem við á. 
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1 Kerhólsskóli 
Kerhólsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli, starfræktur á Borg í Grímsnes- og 

Grafningshreppi. Hann varð til við sameiningu leikskólans Kátuborgar og Grunnskólans 

Ljósuborgar 1. janúar 2011. Við Kerhólsskóla starfa að jafnaði 30 starfsmenn og þrír 

skólastjórar hafa starfað við skólann: Hilmar Björgvinsson 2007-2013, Sigmar Ólafsson 2013-

2015 og Jóna Björg Jónsdóttir frá 1.janúar 2016.  

Leikskóli hefur verið starfræktur í sveitarfélaginu frá árinu 1987. Hann hefur verið 

staðsettur á Borg frá árinu 1989, fyrst um sinn í kjallara Félagsheimilisins Borg og frá árinu 

1994 til 2014 að Borgarbraut 20.  

Grunnskólinn Ljósaborg var vígður haustið 2005 í nýrri skólabyggingu á Borg en áður 

fór grunnskólastarf hreppanna fram á Ljósafossskóla þar sem verið hafði skóli frá því um 

miðjan fimmta áratug síðustu aldar. Fyrstu tvö skólaárin var Grunnskólinn Ljósaborg rekinn í 

samstarfi við Bláskógabyggð. Haustið 2007 lauk því samstarfi og hefur Grímsnes- og 

Grafningshreppur rekið skólann frá þeim tíma. Fram til vorsins 2009 sóttu nemendur úr 

Þingvallasveit Grunnskólann Ljósaborg. Íþróttahúsið á Borg var byggt um svipað leiti og fyrra 

skólahúsnæðið, um 2005, og hefur að geyma góða aðstöðu til íþróttaiðkunar. Einnig er 

útisundlaug og lítil líkamsræktarstöð í íþróttahúsinu. 

Haustið 2014 fluttu leik- og grunnskóladeild Kerhólsskóla undir sama þak í nýja 

skólabyggingu sem byggð var við hlið eldri skólans og að hluta samtengd honum, m.a er 

bókasafn, skólaeldhús og frístund ásamt fleiru í eldri hlutanum.  

Eldri grunnskólanemendur í Grímsnes- og Grafningshreppi sóttu Bláskógaskóla í 

Reykholti í Biskupstungum frá árunum 2005 til 2015. Vorið 2015 samþykkti sveitarstjórn 

Grímsnes- og Grafningshrepps að Kerhólsskóli yrði heildstæður skóli upp í 10. bekk og að 

breytingin tæki stað haustið 2015. Árgangur barna fædd árið 2001 fór því ekki í Bláskógaskóla 

heldur varð fyrsti 9. bekkur Kerhólsskóla og síðar fyrsti 10. bekkur. 

Leikskóladeild Kerhólsskóla er einnar deildar leikskóli með rými fyrir um 35 börn. 

Deildin er aldursskipt til að auðvelda skipulag, skiptingu á leikefni og verkefnavinnu. Í Músahóp 

eru börn á aldrinum 1 - 2 ára, í Kisuhóp eru börn á aldrinum 2 – 3 ára og í Hundahóp er elsti 

árgangurinn, 4 – 5 ára börnin. Leikskóladeildin er opin frá kl. 7:45 - 16:15 alla virka daga, 11 

mánuði á ári en lokað er á aðfangadag, gamlársdag og u.þ.b. fimm vikur að sumri vegna 

sumarleyfa. Leikskólinn er lokaður 6 heila daga á ári sem eru starfsdagar leikskólastarfsmanna.  

Í grunnskóladeild Kerhólsskóla hefur fjöldi nemenda verið breytilegur milli ára. Frá 

stofnun skólans hefur verið kennt í samkennslu og teymiskennslu. Samkennslueiningar ráðast 

af samsetningu nemendahópsins hverju sinni. Oftast er um að ræða samkennslu tveggja til 

þriggja árganga og er þá jafnan horft til hvers skólastigs fyrir sig. Skólaakstur er fyrir nemendur 

sem búa annars staðar í sveitarfélaginu en á Borg. Skóladagurinn hefst klukkan 8:15 og honum 

lýkur klukkan 14:10 alla daga nema föstudaga, þá daga lýkur kennslu klukkan 11:55. Tvisvar 

sinnum í viku lýkur kennslu hjá nemendum á yngsta stigi fyrr en hjá nemendum á mið- og 

unglingastigi. Þá daga fara þeir nemendur í frístund til klukkan 14:10. Skóladagar eru 180 á 

skólaárinu og hefst skólahald í lok ágúst og lýkur í byrjun júní. Allt fæði á skólatíma er 

gjaldfrjálst í bæði leik- og grunnskóladeild og sömuleiðs námsgögn.   
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2 Stefna, gildi og uppeldissýn Kerhólsskóla 

2.1 Stefna 

Skólastefna Kerhólsskóla tekur mið af skólastefnu sveitarfélagsins og þeirri sýn sem þar birtist, 

lögum um leik- og grunnskóla og aðalnámskrám leik- og grunnskóla. Að gerð skólastefnu 

sveitarfélagsins koma, nemendur, starfsfólk skólans, fræðslunefnd og íbúar sveitarfélagsins, 

þar með taldir foreldrar. Gildi Kerhólsskóla „Gleði, jákvæðni og virðing“ eru lögð til grundvallar 

í skólastarfinu.  

Starfshættir skólans mótast af valdeflandi menntun fyrir alla, umburðarlyndi og 

jafnrétti, almennu siðgæði, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. Í samvinnu við heimili nemenda 

stefnir starfsfólk að því að búa öll börn skólans undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi sem sífellt 

þróast og breytist. Mikilvægt er að í skólanum öðlist börn skilning á aðstæðum fólks og 

umhverfi, átti sig á skyldum einstaklingsins við samfélagið, kynnist íslensku þjóðfélagi – sögu 

þess og sérkennum en öðlist jafnframt hnattræna borgaravitund.  

Í Kerhólsskóla er það haft að leiðarljósi að nemendum líði vel, tekið sé tillit til þarfa 

hvers einstaklings, að þeim sé skapað öruggt umhverfi, hafi jöfn tækifæri og njóti skólagöngu 

sinnar. Að þeir og öðlist með menntun sinni sjálfstraust og hæfni til að nýta tækifærin sem 

samfélag framtíðarinnar býður upp á. Skólastarfið þarf því að leggja grundvöll að sjálfstæðri 

hugsun barna, rækta hæfni þeirra til tjáningar og sköpunar og efla samskiptafærni þeirra og 

siðferðisvitund. Fagmennska og framsýni þarf að einkenna skólastarfið sem mótast og vinnst 

með samstarfi allra sem koma að skólasamfélaginu; barna og starfsfólks í skólanum, foreldra, 

sveitarstjórnarfólks og grenndarsamfélagsins. Í skólanum er börnum veitt tækifæri til að afla 

sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðla að víðsýni og stöðugri viðleitni til 

menntunar og þroska.  

Kerhólsskóli tekur þátt í verkefninu Skóli á grænni grein, hefur sett sér umhverfissáttmála og 

fengið Grænfánann afhentan þrisvar sinnum, sjá umhverfissáttmála hér. Þar hefur lengi verið 

unnið markvisst að flokkun og endurvinnslu. Með aukinn áherslu á náttúrufræði og 

umhverfismennt vex úr grasi ungt fólk sem nýtur þess að stunda útivist og upplifa náttúruna 

um leið og það getur fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til umhverfismála, sjálfbærrar 

þróunar, nýtingar náttúruauðlinda og umhverfisverndar. Til þess að auka vitund barna í 

Kerhólsskóla um sjálfbærra þróun mun skólinn markvisst taka fyrir og vinna með 

Heimsmarkmið Sameinuðuþjóðanna um sjálfbæra þróun.  
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2.2 Gildi skólans 

Gleði 

Í Kerhólsskóla finnum við gleðina í því sem við tökum okkur fyrir hendur dags daglega. 

Skólastarfið er stór hluti af lífi nemenda og því mikilvægt að áhersla sé lögð á að í námi og leik 

endurspeglist lífs- og starfsgleði. Góð líðan, öryggi og virk þátttaka allra eru forsendur þess. 

Jákvæðni 

Í Kerhólsskóla mætum við verkefnum okkar með jákvæðu hugarfari. Með jákvæðu hugarfari 

stuðlum við að betri líðan og um leið betri heilsu. Þegar við erum jákvæð gengur okkur betur 

að leika og starfa saman. Jákvæðni hjálpar okkur að takast á við áskoranir og verkefni sem 

okkur þættu erfið ef við mættum þeim með öðru hugarfari. 

Virðing 

Í Kerhólsskóla sýnum við sjálfum okkur, öðrum og umhverfi okkar virðingu. Við sýnum öðrum 

virðingu með því að koma vel fram við þá, virða rétt þeirra og hlusta á það sem þeir hafa að 

segja, skoðanir þeirra og sjónarmið. Við þjálfum okkur í því með uppbyggingarstefnunni sem 

við störfum eftir og vinnum eftir umhverfissáttmálanum okkar þar sem lögð er áhersla á að 

allir gangi vel um umhverfið og sýni náttúrunni virðingu. Við sýnum einnig viðingu með því að 

fara vel með eigur skólans og annarra.  

2.3 Hugmyndafræði og uppeldissýn 

Uppeldi til ábyrgðar 

Í Kerhólsskóla er unnið samkvæmt hugmyndafræði uppeldisstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga (e. Restitution) sem rekja má til Diane Gossen. Kerhólsskóli tók upp 

Uppbyggingarstefnuna árið 2016. Stefnan hvetur börn til að skoða eigin hegðun og taka 

ábyrgð á sjálfum sér. Hún miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og 

unglinga, þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum. Í 

uppbyggingarstefnunni er unnið út frá því að allir hafi þörf fyrir umhyggju, frelsi, gleði, öryggi 

og að hafa áhrif. Stefnan gengur út frá því að sterk sjálfsmynd þróist samhliða því hvernig 

börnum tekst að uppfylla grunnþarfir án þess að ganga á rétt og þarfir annarra. Lögð er áhersla 

á að styrkja einstaklinga með því að gefa þeim tækifæri til þess að læra af mistökum sínum, 

veita þeim aðstoð til að finna betri leið og bæta fyrir þau. Uppeldi til ábyrgðar leggur áherslu 

á lífsgildi fremur en reglur og ábyrgð fremur en blinda hlýðni og samræmist því vel 

meginþáttum aðalnámsskrár grunnskóla.  

Hugmyndafræðinni er einnig ætlað að styðja starfsmenn skóla við að móta sér skýra stefnu 

varðandi samskipti og meðferð agamála. Hún hefur áhrif á kennsluhætti, stjórnunarhætti og 

áherslur í lífsleiknikennslu. Lögð er áhersla á að starfsmenn skólans sammælist um skýrar 

reglur um óásættanlega hegðun og þrói samstilltar leiðir til að fylgja þeim eftir. Þar sem skýr 

mörk skapa öryggi og traust og leggja grunn að góðri líðan og farsælu skólastarfi. Liður í 

uppeldisstefnunni, Uppeldi til ábyrgðar, er að nemendur, starfsmenn og foreldrar skilgreina 

hlutverk sitt. Það er gert til þess að allir þekki sitt hlutverk og fái þar með tækifæri til þess að 

sinna því að kostgæfni. 

Markmiðuppbyggingar er að styrkja nemandann í að vera sá sem hann vill vera með hliðsjón 

af eigin sannfæringu frekar en að stjórnast af geðþótta annarra. Það er gert með því að kenna 
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nemendum sjálfsaga, sjálfsstjórn og sjálfsstyrkingu sem leiðir til betri samskipta. Til að hjálpa 

nemendum inn á þessa braut og fá þá til að skoða eigið gildismat má spyrja spurninga eins og: 

„Hvernig viljum við vera?“ og „Hvað við þurfum að gera til að ná takmarki okkar?“  

Nemendur læra: 

 Að bera ábyrgð á eigin mistökum. 

 Að bera ábyrgð á eigin námi. 

 Leiðir til að hafa stjórn á eigin hegðun. 

 Hvernig þeir geta leiðrétt mistök og bætt 

fyrir þau. 

 Aðferðir við lausn ágreiningsefna. 

 Að sinna þörfum sínum af ábyrgð gagnvart 

sjálfum sér og öðrum. 

 Að mynda tengsl við aðra. 

 Að setja sér markmið, gera 

uppbyggingaráætlanir, stunda 

sjálfsrannsókn. 

 Að verða þeir sjálfir - þær manneskjur sem 

þeir vilja vera. 

 Að gera bekkjarsáttmála.

 

Til þess að ná þessum markmiðum eru notuð ýmis verkfæri. Nánari umfjöllun um þau er að 

finna hér. 

 

Skólastarfið  

Í Kerhólsskóla er gott samstarf leik- og grunnskóladeildar. Samkennsla árganga, 

Grænfánastarf, útinám, árshátíðarundirbúningur og nemendaferðir einkenna og setja svip á 

skólastarfið. Kerhólsskóli tekur þátt í stefnu sveitarfélagsins um heilsueflandi samfélag. Lögð 

er áhersla á einstaklingsmiðað nám, umhverfismennt og listsköpun. Í grunnskóladeild er einnig 

lögð áhersla á verk- og náttúrugreinar og í leikskóladeildinni er starfað eftir hugmyndafræði 

Mihaly Csikszentmihalyi um flæði og læra börn að mestu í gegnum leikinn. 

                                             

Skólastarf í Kerhólsskóla snýst um uppeldi, nám og kennslu. Að starfinu koma fjórir hópar sem 

vinna saman og mynda skólasamfélag. Til tákns um það er þessi mynd. Umhverfis hana snýst 

hjól Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna til þess að minna á þær áherslur sem framundan 
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eru. Verkefnin Skólar á grænni grein og Heilsueflandi samfélag falla bæði vel að lykiláherslum 

Heimsmarkmiðana 17 og veita tækifæri til þess að mennta nemendur til sjálfbærni. Einnig 

hefur verið gerð ein samfelld lífsleikniáætlun fyrir öll skólastigin þar sem fram koma áherslur 

sem falla vel að Heimsmarkmiðunum. Hér á eftir fer umfjöllun um skólastarfið og hvernig 

verður lögð rækt við það. 

 

Uppeldi, nám og kennsla 

Uppeldi, nám og kennsla í Kerhólsskóla tekur mið af gerð skólans, tengslum hans við náttúru, 

umhverfi og samfélag. Í Kerhólsskóla starfa börn án aðgreiningar og tekur námshvatning mið 

af þroska hvers einstaklings. Hvert barn á að eiga þess kost að vinna með styrkleika sína til 

þess að auka eigin hæfni og tengja vinnu sína við það sem vekur áhuga þess. Með því að beita 

fjölbreyttum kennsluháttum og vinna að fjölbreyttum verkefnum sem ýta undir frumkvæði og 

sköpunargáfu eru nemendur búnir undir framtíð sem mun bjóða upp á fleiri tækifæri og önnur 

störf en þau sem þekkjast í dag. 

Leiðir 

 Hafa skýra jafnréttis- og 
fjölmenningarstefnu.  

 Nota fjölbreytta kennsluhætti sem gera 
kröfu um virka þátttöku barna.  

 Gera vinnu barna sýnilega. 
 Vinna eftir uppeldisstefnunni Uppeldi til 

ábyrgðar.  
 Beita fjölbreyttum aðferðum við að meta 

árangur og framfarir í skólastarfi. 
 Bjóða áfram upp á ferðir sem tengjast 

menningu, sögu og náttúru landsins. 
 Nýta áhugasviðsverkefni á öllum 

skólastigum til þess að vekja og viðhalda 
áhuga á námi.  

 Virkja nemendur til þátttöku í umræðum og 
ákvarðanatöku til að stuðla að auknu 
nemendalýðræði. 

 Hvetja til teymisvinnu kennara alls staðar 
þar sem henni verður við komið. 

 Vinna að markmiðum Grænfánaverkefnisins 
og endurnýja Grænfánann reglulega. 

 Hafa á að skipa starfsfólki sem býr yfir 
þekkingu til að sinna öllum börnum. 

 Auka vægi verkgreina og kynna 
verknámsgreinar. 

 Setja fram náms- og kennsluáætlanir í 
upplýsingakerfi skólans. 

 Rækta hæfileika barna til tjáningar og 
sköpunar. 

 Nýta umhverfi skólans til 
umhverfismenntar, útináms og 
heilsueflingar. 

 Veita skipulega málörvun og stuðla að góðri 
færni í íslensku. 

 Efla samstarf milli skólastiga allt frá 
leikskólastigi til unglingastigs. 

 Sjá til þess að hvert barn fái stuðning og 
ráðgjöf sem það þarf. 

 Bjóða upp á smiðjudaga á unglingastigi 
fjórum sinnum á ári.  

 Gera einstaklingsnámskrár fyrir börn sem 
þurfa önnur markmið en koma fram í 
aðalnámskrá. 

 Kenna námstækni sem hæfir aldri og þroska 
hvers og eins. 

 Gera námsmarkmið börnum og foreldrum 
ljós.  

 Vinna að þróunar- og nýbreytnistarfi. 
 Efla skapandi hugsun með 

nýsköpunarkennslu og aukinni kennslu í 
listgreinum. 

 Hafa gildi og hugmyndafræði skólans skýra 
og aðgengilega. 

 Vekja áhuga nemenda á náttúrugreinum 
með markvissum hætti. 

 Nýta upplýsingatækni með markvissum 
hætti og kenna forritun.  

 Nýta leiðsagnarmat, greinandi próf og mat 
á námstöðu með markvissum hætti. 
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Börn; tækifæri, umhverfi og aðbúnaður  

Börn eiga að fá jöfn tækifæri til að nema, vaxa og dafna, óháð getu, stöðu og þroska. Til þess 

að börnum líði vel í skólastarfinu þarf að ríkja gagnkvæm virðing og kurteisi í öllum 

samskiptum, jákvætt andrúmsloft og gleði við dagleg störf. Börn eiga að finna fyrir öryggi í 

skólanum, þar sem einelti og annað ofbeldi er ekki liðið. Hvert barn er velkomið og tekur þátt 

í daglegu starfi burt séð frá uppruna eða aðstæðum sem það hefur búið/býr við. Skólahúsnæði 

og umhverfi Kerhólsskóla á að uppfylla kröfur sem gerðar eru til að mæta þörfum barna og 

unglinga til náms og þroska. Hlúa þarf að nærumhverfinu sem býður upp á aðstöðu og tækifæri 

í tengslum við útinám og umhverfismennt. 

Leiðir 

 Efla trú barna á eigin getu og 

byggja upp hjá þeim jákvæða 

sjálfsmynd. 

 Efla siðgæðisvitund barna, 

frumkvæði og sköpunargleði. 

 Tryggja að nemendur viti og skilji 

hlutverk sitt og til hvers er ætlast af 

þeim á skólatíma. 

 Vinna samkvæmt lífsleikni- og 

forvarnaáætlun til þess að efla 

lýðheilsu og forvarnir. 

 Kanna reglulega viðhorf og líðan 

barna með formlegum hætti.   

 Höfða sem oftast til áhuga og 

reynslu barna með merkingarbæru 

námi og veita þeim tækifæri til að 

fást við viðfangsefni á áhugasviðum 

sínum.  

 Aðlaga umhverfið að nemandanum 

og taka mið af þörfum allra barna 

við skipulagningu umhverfis, 

efniviðs, námsefnis og 

kennsluhátta. 

 Beita fjölbreyttum aðferðum við 

kennslu, uppeldi og náms- og 

árangursmat.  

 Tryggja börnum sérfræðiaðstoð og 

aðstöðu við hæfi hverju sinni.  

 Hafa virka eineltisáætlun.  

 Leggja áherslu á heilsueflingu með 

hreyfingu og hollu og næringarríku 

fæði.  

 Hafa virkt samstarf milli heimilis og 

skóla.  

 Gera jákvæða þætti hjá nemendum 

og í skólastarfinu sýnilega. 

 Veita börnum hvatningu og hrósa 

því sem vel er gert.   

 Hafa skýrar skólareglur, viðmið og 

viðurlög.  

 Gera börn ábyrg fyrir námi sínu og 

markmiðasetningu.  

 Tryggja þátttöku barna í skólaráði 

með vali á fulltrúa. 

 Tryggja nemendum af erlendum 

uppruna námsaðstoð við hæfi. 

 Búa öllum börnum kennslu- og 

leikrými við hæfi. 

 Bjóða upp á tækjabúnað sem hæfir 

starfi skólans og námi barnanna. 

 Bjóða upp á gott og öflugt bókasafn 

með virkri starfsemi. 

 Bjóða upp á góða aðstöðu til 

náttúrugreinakennslu. 

 Vinna að því jöfnum höndum að 

bæta og þróa skólalóðir beggja 

deilda. 

 Hafa samskipta- og 

umgengnisreglur sýnilegar í 

skólanum.

 

Starfsfólk; menntun, umhverfi og aðbúnaður   

Starfsfólk Kerhólsskóla starfar sem ein heild þar sem hver einstaklingur gegnir mikilvægu 

hlutverki. Starfið einkennist af áhuga og metnaði fyrir skólastarfi, gagnkvæmri virðingu og 

trausti og skilningi á þörfum og þroska barna. Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á notalegt 

andrúmsloft, þægilegt starfsumhverfi og góðar starfsaðstæður þar sem einkunnarorð skólans 
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„Gleði, jákvæðni og virðing“ eru höfð að leiðarljósi. Rík áhersla er lögð á fagmenntun 

starfsfólks í báðum deildum. Starfsfólk er hvatt og stutt til menntunar og endurmenntunar til 

að öðlast frekari þekkingu og aukna hæfni í starfi. 

Leiðir 

 Tryggja að hver starfsmaður þekki 

sitt hlutverk innan skólans og sinni 

því af kostgæfni, til að mynda með 

starfslýsingum starfsfólks. 

 Tryggja að skólinn hafi virka 

símenntunar- og umbótaáætlun 

sem er endurskoðuð árlega í 

samstarfi við starfsfólk.  

 Hafa heilsueflandi lífshætti í 

fyrirrúmi með því að bjóða upp á 

hreyfingu á vinnutíma. 

 Hvetja starfsfólk til að leggja sitt af 

mörkum til að skapa jákvætt 

andrúmsloft og 

uppbyggilegt/hvetjandi 

vinnuumhverfi.  

 Fagna ólíkum skoðunum og gefa 

öllum tækifæri til þess að tjá 

skoðanir sínar.  

 Stuðla að því að starfsfólk skólans 

tileinki sér fjölmenningarleg viðhorf. 

 Kanna reglulega viðhorf og líðan 

starfsfólks með formlegum hætti.   

 Hvetja starfsfólk til að afla sér 

frekari menntunar.  

 Hafa reglulega samráðsfundi 

starfsfólks og tryggja þannig öfluga 

miðlun upplýsinga milli teyma og 

deilda um stöðu barna, 

kennsluhætti og annað faglegt 

starf.  

 Vinna að sameiginlegum þróunar- 

og þemaverkefnum þvert á 

skólastigin.  

 Virkja þátttöku starfsfólks í 

endurskoðun skólanámskrár.  

 Virkja þátttöku starfsfólks í 

sjálfsmati skólans og gerð 

umbótaáætlana til að efla 

skólastarfið. 

 Hafa sýnilegar og virkar stefnur og 

áætlanir um öryggismál og 

vinnuvernd, einelti, persónuvernd, 

forvarnir, jafnlaunavottun og 

jafnréttismál. 

 Tryggja að aðbúnaður skóla, s.s. 

húsgögn, tæki, nettenging og 

efniviður sé eins og best verður á 

kosið og endurnýjaður þegar þörf 

krefur.  

 Skipuleggja og gera innra og ytra 

umhverfi skólans hlýlegt í samvinnu 

við börn og gera vinnu þeirra 

sýnilega.  

 Hafa flóttaleiðir sýnilegar og halda 

reglubundnar  brunaæfingar.  

 Hafa sýnilega rýmingaráætlun fyrir 

skólann.  

 Þjálfa starfsfólk og börn í 

viðbrögðum við hættu og fyrstu 

hjálp.  

 Starfsfólk skólans sýni ávallt gott 

fordæmi og aðstoði börn við að 

öðlast færni í samskiptum. 

 

Samfélagið  

Kerhólsskóli og umhverfi hans á að vekja stolt þeirra barna sem þar dvelja, starfsfólksins sem 

þar starfar og samfélagsins sem hann starfar í. Náttúra, sérkenni sveitarfélagsins og 

nærumhverfi Kerhólsskóla býður upp á aðstöðu, tækifæri og fjölbreytta möguleika í tengslum 

við útinám og umhverfismennt sem vel eru nýttir. Í Grímsnes og Grafningshreppi er gott 

aðgengi að mörgum náttúruperlum s.s. skógrækt, vötnum og fjalllendi. Einnig er að finna á 

svæðinu merkilega sögu og menningu sem rekja má allt til landnáms. Áhersla er lögð á að nýta 

grenndarsamfélagið og umhverfi sveitarfélagsins í kennslu, leik og starf; menningu þess, sögu, 
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náttúru, atvinnulíf, félagsstarf og fólkið sjálft. Myndast hafa góð tengsl við grenndarsamfélagið 

og skóla í nágranna sveitarfélögum sem þarf að leggja rækt við.  

Leiðir 

 Leita stöðugt leiða til þess að tengja 

skólann enn betur við 

nærsamfélagið. 

 Skipuleggja skólastarfið með 

heildstæðum hætti þannig að nám, 

íþróttaiðkun, félags- og 

tómstundastarf falli sem best 

saman. 

 Efla samvinnu og samskipti milli 

nágranna skóla á öllum 

skólastigum. 

 Hafa opinberar upplýsingar 

aðgengilegar, m.a. á heimasíðu 

skólans.  

 Styðja og hvetja skólaráð til virkrar 

þátttöku í skólastarfi. 

 Efla samstarf skólans og 

fræðslunefndar með fjölbreyttum 

hætti.   

 Senda reglulega upplýsingar um 

skólastarf til fræðsluyfirvalda.  

 Vinna að aukinni þekkingarmiðlun 

milli atvinnurekanda, íbúa og 

skólans. 

 Leggja rækt við tengsl sem myndast 

hafa við nærliggjandi skóla og efla 

smiðjudaga. 

 Fara í vettvangsferðir til bænda, í 

fyrirtæki og stofnanir á svæðinu. 

 Nýta sögu og sérkenni Árnessýslu í 

kennslu.  

 Hafa útinám sem fastan lið í starfi 

skólans.  

 Skipuleggja göngu- og 

vettvangsferðir barna með það að 

leiðarljósi að kynna fyrir þeim 

staðhætti, fornar sagnir og að leyfa 

þeim að upplifa ferðirnar á eigin 

forsendum.  

 Gefa börnum og unglingum 

tækifæri til uppbyggingar á 

yndisskógi. 

 Viðhalda og bæta útisvæði til 

íþróttaiðkunar og almennrar 

hreyfingar. 

 

 

Foreldrar  

Foreldrar eiga að vera virkir þátttakendur í námi barna  sinna. Með því að sýna námi þeirra 

áhuga og stuðning geta þeir aukið velgengni þeirra og bætt líðan. Virkir og áhugasamir 

foreldrar efla skólastarfið og gera það fjölbreyttara. Samvinna skóla og foreldra skal byggja á 

gagnkvæmri virðingu og trausti, jákvæðum samskiptum og hlýhug. Góð samvinna foreldra og 

starfsmanna skólans stuðlar að góðri líðan barna sem hefur hvetjandi áhrif á framfarir þeirra 

og alhliða þroska. 

Leiðir 

 Bjóða upp á foreldrafund þar sem 

blandað er saman fræðslu, 

kynningu á stefnu og starfi skólans 

og umræðu um skóla- og 

uppeldismál. 

 Hafa skólanámskrá sýnilega á 

heimasíðu skólans ásamt öðrum 

upplýsingum.  

 Útskýra fyrir foreldrum hversu 

mikilvægu hlutverki þeir gegna 

þegar kemur að stuðningi við nám 

barna þeirra. 

 Kynna uppeldisaðferðina Uppeldi 

til ábyrgðar, svo að heimilin og 

skólinn geti verið samstíga í 

uppeldi og námi 

 Nýta upplýsinga- og skráningakerfi 

markvisst til að upplýsa foreldra 

um nám, heimanám, skólastarf, 
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áætlanir og breytingar er varða 

skólastarfið.  

 Hvetja foreldra til að koma í 

skólann, kynna sér starfið og taka 

virkan þátt í því, t.a.m. með 

starfskynningum og öðrum 

fróðleik. 

 Stuðla að góðum samskiptum við 

foreldra. 

 Virkja foreldra til þátttöku í félags- 

og skólastarfi, t.d. með fræðslu 

eða þátttöku í verkefnum með 

börnum sínum.  

 Bjóða foreldra velkomna inni í 

skólann og gefa þeim tækifæri til 

að segja sínar skoðanir á 

skólastarfinu.  

 Hafa öflugt foreldrafélag og virkt 

skólaráð.  

 Hafa regluleg foreldraviðtöl og 

viðhorfskannanir.  

 Hvetja foreldra til virkrar þátttöku í 

félagsstarfi barna sinna. 

 Gera einstaklingsnámskrár fyrir 

börn sem ekki fylgja aðalnámskrá 

eða þurfa önnur markmið en þar 

koma fram og fá foreldra til 

samstarfs í þeirri vinnu. 

 Styðja og hvetja skólaráð og 

foreldrafélag til virkrar þátttöku í 

skólastarfi. 

 Senda reglulega upplýsingar um 

skólastarf til foreldra og 

fræðsluyfirvalda.  

 

Lífsleikniáætlun  

Liður í því að skapa jákvæðan skólabrag og efla forvarnir er að hafa virka lífsleikniáætlun. Í 

henni ættu gildi Kerhólsskóla, gleði, jákvæðni og virðing, að endurspeglast. Með lífsleikni gefst 

tækifæri til þess að efla félagsþroska barna og stuðla að bættri andlegri, líkamlegri og 

félagslegri líðan. Í lífsleikni er fengist við þætti sem tengjast samvinnu og lýðræðislegum 

vinnubrögðum, réttindum, skyldum og hlutverkum einstaklingsins, svo sem almennur borgari, 

innan fjölskyldu, vinahóps og bekkjar en einnig þáttum sem styrkja sjálfsmynd hvers og eins. 

Má þar nefna samskiptafærni, tjáningu, rökfærni, markmiðasetningu, frumkvæði og læsi á 

umhverfi og aðstæður. Unnið er með lífsleikni í öllu daglegu starfi á öllum skólastigum í 

ákveðinni samfellu og áhersla lögð á ákveðin viðfangsefni sem endurtaka sig og byggt er ofan 

á.  

Leikskóladeild 
 Hreyfing inni og úti, hreyfifærni, gróf- og 

fínhreyfingar. 

 Slökun, unnið með jóga. 

 Hollusta og heilbrigði, gera ljós tengsl holls 

mataræðis og heilbrigðis. 

 Jákvæð samskipti. 

 Uppeldi til ábyrgðar. 

 Vináttuverkefni. 

 Hvíld og svefn, mikilvægi jafnvægis milli 

virkni og slökunar. 

 Virðing fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu. 

 Öryggi. 

 Lýðræði og þátttaka barna í skipulagi og 

daglegu starfi. 

 Félagsfærni í gegnum leik. 

 Umferðarreglur 

 Jafnrétti og sjálfsmynd. 

 Velllíðan. 

 Samvinna og samvera, læra að taka tillit til 

annarra í hóp. 

 Sköpun og skapandi hugsun. 

 

1.–4. bekkur  
 Efling félagsfærni með því 

að halda reglulega 

bekkjarfundi þar sem m.a. 

er rætt um bekkjarbrag, 

líðan, einelti, 

umburðarlyndi, samkennd 

og mannleg samskipti.  

 Vinna með 

Uppbyggingarstefnuna. 
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 Efling lýðræðislegrar 

þátttöku; með formlegri 

umræðu nemenda um 

skipulag náms og 

ákvarðanir sem varða 

nemendur og með virkri 

þátttöku í vali á 

viðfangsefnum og 

námsmati með 

nemendastýrðum 

samtölum við foreldra og 

kennara. 

 Umferðarfræðsla og 

umferðarreglur; umgengni 

og öryggi í tengslum við 

skólabíla, hjól af ýmsum 

gerðum, bretti og 

hjólaskauta.  

 Slysagildrur og varasöm efni í 

umhverfinu.  

 Hollar og heilbrigðar lífsvenjur; 

hreyfing, svefn, mataræði og 

tannhirða. 

 Jafnréttisfræðsla.  

 Umfjöllun um Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

 Sjálfsstyrking. 

 Netið; jákvæð og neikvæð rafræn 

samskipti. 

 Persónuvernd. 

 Umhverfismennt; 

umhverfissáttmálinn, flokkun og 

endurvinnslu, upplifun og virðingu 

fyrir náttúrunni. 

 Námstækni. 

 Markmiðasetning; raunhæf 

markmiðasetning í leik og starfi og 

mat á árangri. 

 

5. – 7. bekkur  
 Efling félagsfærni með því að 

halda reglulega bekkjarfundi þar 

sem m.a. er rætt um 

bekkjarbrag, líðan, einelti, 

umburðarlyndi, samkennd og 

mannleg samskipti.  

 Vinna með 

Uppbyggingarstefnuna. 

 Efling lýðræðislegrar þátttöku; 

með formlegri umræðu 

nemenda um skipulag náms og 

ákvarðanir sem varða nemendur 

og með virkri þátttöku í vali á 

viðfangsefnum og námsmati 

með nemendastýrðum 

samtölum við foreldra og 

kennara. 

 Umferðarmerki og umferðarreglur. 

 Skyndihjálp og slysagildrur. 

 Hollar og heilbrigðar lífsvenjur; fræðsla 

um heilbrigðan lífsstíl, hreyfing, svefn, 

mataræði og tannheilsu. 

 Jafnréttisfræðslu. 

 Kynfræðslu.  

 Sjálfsstyrkingu.  

 Ábyrga netnotkun; jákvæð og neikvæð 

rafræn samskipti.   

 Persónuvernd. 

 Umhverfismennt; umhverfissáttmálinn, 

flokkun og endurvinnsla, upplifun og 

virðing fyrir náttúrunni. 

 Námstækni. 

 Markmiðasetning; raunhæf 

markmiðasetning í leik og starfi og mat 

á árangri. 

 Þátttaka í mannúðarstörfum; að hjálpa 

bágstöddum og þeim sem minna mega 

sín.  

 Umfjöllun og vinna í tengslum við 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

 Kostnaður við eigin neyslu.  

 Fræðsla um skaðsemi áfengis, tóbaks og 

fíkniefna. 

 Skólabúðir í Reykjaskóla fyrir 7. bekk.
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8. – 10. bekkur  
 Efling félagsfærni með 

því að halda reglulega 

bekkjarfundi þar sem 

m.a. er rætt um 

bekkjarbrag, líðan, 

einelti, umburðarlyndi, 

samkennd og mannleg 

samskipti.  

 Vinna með 

Uppbyggingarstefnuna. 

 Efling lýðræðislegrar 

þátttöku; með formlegri 

umræðu nemenda um 

skipulag náms og 

ákvarðanir sem varða 

nemendur og með virkri 

þátttöku í vali á 

viðfangsefnum og 

námsmati með 

nemendastýrðum 

samtölum við foreldra og 

kennara. 

 Umferðarfræðsla. 

 Skyndihjálp. 

 Hollar og heilbrigðar lífsvenjur; 

fræðsla um heilbrigðan lífsstíl, 

hreyfing, svefn, mataræði og 

tannheilsa. 

 Jafnréttisfræðsla; merking 

hugtakanna kyn, kynhneigð, 

kynhlutverk, hlutverk þeirra í 

kynímynd og kynupplifun 

einstaklinga. 

 Kynfræðsla. 

 Sjálfsstyrking.  

 Ábyrg netnotkun; jákvæð og 

neikvæð rafræn samskipti.   

 Persónuvernd. 

 Umhverfismennt; 

umhverfissáttmálinn, flokkun og 

endurvinnsla, upplifun og virðing 

fyrir náttúrunni. 

 Þátttaka í mannúðarstörfum; að 

hjálpa bágstöddum og þeim sem 

minna mega sín. 

 Fjármálafræðsla; kostnaður við 

eigin neyslu. 

 Fræðsla frá verkalýsfélögum um 

réttindi og kjör launþega 

 Fræðsla um skaðsemi áfengis, 

tóbaks og fíkniefna. 

 Námstækni; unnið með náms- og 

starfsráðgjafa. 

 Markmiðasetning; raunhæf 

markmiðasetning í leik og starfi 

og mat á árangri. 

 Námsleiðir að loknum grunnskóla; 

kynnt af náms- og starfsráðgjafa. 

 Hópefli fyrir nemendur að hausti 

með nágrannaskólum.  

 Fjórar smiðjuhelgar með 

nágrannaskólum. 

 Skólabúðir Laugar fyrir 9. bekk. 

 Skólahreysti. 

 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Námssvið upplýsinga- og tæknimenntar felur í sér; miðlamennt, skólasafnsfræði, 

tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni. Með markvissri kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt er markmiðið að efla upplýsinga- og miðlalæsi nemendan, tæknifærni og 

tæknilæsi. Upplýsinga- og miðlalæsi gerir nemendum kleift að afla, flokka og vinna með 

upplýsingar á gagnrýninn og skapandi hátt og miðlalæsi veitir hæfni til að greina, ná í, 

meta og búa til miðlaskilaboð. Tæknifærni gerir nemendum kleift að nýta sér tæki, 

tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir en tæknilæsi eykur hæfni til þekkingar öflunar, 



16 
 

þekkingar sköpunar og þekkingar miðlunar. Við skipulagningu náms í upplýsinga- og 

tæknimennt þarf að hafa í huga hæfniviðmið annarra námsgreina þar sem námssviðið á 

að ná til allra námsgreina. 

Meginmarkmið áætlunar í upplýsinga- og tæknimennt:  
 Nota fjölbreytta kennsluhætti 

sem gera kröfu um virka 

þátttöku barna. 

 Koma til móts við ólík námssnið 

nemenda og auðvelda 

einstaklingsmiðun náms. 

 Gera námsmarkmið ljós og þar 

með efla ábyrgð nemenda á 

eigin námi.  

 Bjóða upp á tækjabúnað sem 

hæfir starfi skóla og námi barna 

í tæknisamfélagi.  

 Undirbúa börnin fyrir þátttöku í 

samfélagi þar sem 

tæknibreytingar eru eðlileg 

þróun. 

 Efla sköpun, frumkvæði og 

frumleika.  

 Nýta tækni til þess að stuðla að 

umhverfisvænum lausnum.  

 Nýta upplýsingatækni með 

markvissum hætti og kenna 

forritun. 

 Vekja áhuga nemenda á 

náttúrugreinum með hjálp 

tækninnar. 

 Vinna að þróunar- og 

nýbreytnistarfi. 

 Styrkja hæfni í upplýsinga- og 

menningarlæsi með markvissri 

skólasafnskennslu og samstarfi 

við bókasafn.   

 Bjóða upp á fjölbreyttar leiðir 

við verkefnaval, verkefnaskil og 

námsmat. 

 Jafna tækifæri barna og efla 

jafnræði í skólastarfi. 

 Stuðla að samstarf og 

samskiptum við nemendur í 

öðrum skólum á Íslandi eða 

erlendis. 

 Efla víðsýni, sjálfstæði og 

gagnrýna hugsun. 

 

Markmið fyrir nemendur á yngsta stigi:  
 Nái grunnfærni í notkun fartölvu og 

spjaldtölvu og geti bjargað sér í án 

aðstoðar við ákveðnar grunnaðgerðir.   

 Læri að leita sér upplýsinga og noti til 

þess ólíka miðla, tæki eða upplýsingaver. 

 Noti fartölvu og spjaldtölvu við vinnslu 

skapandi verkefna, s.s. hreyfi- og 

kvikmyndagerðar, gerð einfaldra 

rafbóka, kynningarefnis og hljóðefnis.  

 Fái þjálfun í hugmyndafræði forritunar í 

gegnum leik.   

 Fái fræðslu um öryggismál og ábyrga 

netnotkun.    

 Kynnist ólíkum leiðum til að nýta 

fartölvum og/eða spjaldtölvu við 

verkefnavinnu og námsmat. 

 Noti fartölvu og spjaldtölvu sem tæki til 

gagns og ánægju. 

 Noti hugbúnað og forrit sem hæfa þeim 

verkefnum og kröfum sem gerðar eru í 

aðalnámskrá grunnskóla. 

 Viti hvar er hægt að nálgast 

námsmarkmið sín í rafrænu 

upplýsingakerfi.  



17 
 

 

 

Markmið fyrir nemendur á miðstigi:  
 Hafi náð góðri grunnfærni og í notkun 

fartölvu og spjaldtölvu og bjargað sér án 

aðstoðar.  

 Geti nálgast námsmarkmið sín í rafrænu 

upplýsingakerfi.  

 Geti nýtt rafrænt og gagnvirkt námsefni 

á fjölbreyttan hátt.   

 Geti á sjálfstæðan hátt nýtt tækni og 

hugbúnað við lausn og frágang 

verkefna. 

 Geti metið gæði ýmissa upplýsinga á 

gagnrýninn hátt.   

 Geti nýtt hugbúnað við einfalda 

uppbyggingu og uppsetningu ritsmíða / 

rafbóka.   

 Geti nýtt hugbúnað við einfalda 

framsetningu á tölulegum gögnum.   

 Geti nýtt hugbúnað við myndvinnslu, 

gerð stuttmynda og hljóð- og tónvinnslu.   

 Geti valið viðeigandi hugbúnað við 

miðlun þekkingar á skapandi og skýran 

hátt.   

 Kynnist mikilvægi ábyrgðar við meðferð 

upplýsinga.  

 Geti farið eftir reglum um ábyrga 

netnotkun, er meðvitað um siðferðislegt 

gildi þeirra og tekur ábyrgð á eigin 

samskiptum og gögnum á neti og 

netmiðlum.   

 Hefi fengið frekari þjálfun í 

hugmyndafræði forritunar.  

  

Markmið fyrir nemendur á unglingastigi:  
• Geti nálgast námsmarkmið sín í rafrænu 

upplýsingakerfi og nýtt við nám, t.d. 

skipulagt vinnu og verkefnaskil. 

• Hafi náð færni á fjölbreyttum leiðum til 

sköpunar og úrlausna á verkefnum með 

notkun tölva og fjölbreytts hugbúnaðar. 

• Hafi tileinkað sér reglur um örugga og 

ábyrga netnotkun og siðferðisleg gildi 

um samskipti í Netheimum. 

• Taki ábyrgð á eigin samskiptum og 

gagnaflutningi á Netinu.   

• Hafi náð tökum á fjölbreyttum leiðum til 

samstarfs og samskipta með því að 

beita samskiptatækni og tölvubúnaði. 

• Hafi fengið undirstöðuþjálfun í forritun. 

• Hafi kynnst fjölbreyttum 

kennsluaðferðum sem byggja á nýtingu 

ýmiskonar tækni- og hugbúnaðar og 

nýtt sér þær til mótunar á eigin 

námssniði. 

• Geti beitt gagnrýnni hugsun við að vega 

og meta upplýsingar með tilliti til gæða 

og efnismeðferðar þeirra. 

• Tileinki sér ábyrgðar við meðferð 

upplýsinga og heimilda. 

• Geti nýtt viðeigandi hugbúnað og tækni 

við endursköpun og miðlun þekkingar á 

skapandi og skýran hátt.   
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3 Uppeldi, nám og kennsla í leikskóladeild 
Samkvæmt lögum um leikskóla skal velferð og hagur barna vera leiðarljós í öllu starfi. 

Veita á börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla á að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar 

sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla eiga að mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og arfleið íslenskrar menningar. 

Í leikskóladeildinn er unnið með gildi sem þeir aðilar sem koma að stefnumótun 

leikskólastarfsins telja mikilvæg. Í öllu starfi er leitast við að rækta og efla vellíðan, gleði, 

virðingu, metnað og samvinnu, einnig sjálfstæði, sjálfshjálp, jákvæð samskipti 

umburðarlyndi og kurteisi. Unnið er með þessi gildi í öllu starfi leikskóladeildarinnar og 

geta kennarar ávallt spurt sjálfa sig að því hvort starf þeirra eða viðbrögð samræmist þeim 

gildum. 

Á leikskólastigi er barnið í brennidepli og eiga starfshættir að taka mið af þroska og þörfum 

hvers barns. Leikskólanám er samþætt, þar sem námssvið og námsþættir fléttast inn í 

daglegt líf og leik barnsins. 

3.1 Leikskólaperlan 
Leikskólaperlan er líkan af margþættu námi barnsins á leikskólastiginu. 

 

Grunnurinn af Perlunni er unnin af Hrafnhildi Sigurðardóttur, en uppfærð af Sesselju Hauksdóttur í samræmi við lög um 

leikskóla nr.90/2008 ag Aðalnánskrá leikskóla 2011 
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Í leikskólaperlunni er barnið í brennidepli því allt leikskólastarfið snýst um barnið, sá flötur 

er gulur þ.e. litur sólarinnar. Þeir þættir sem næst barninu eru og unnið er með í daglegu 

lífi þess í leikskólanum eru: Að klæða sig í og úr, borðhald, svefn og hvíld, hreinlæti, 

frágangur og snyrtimennska. Litur þeirra er appelsínugulur - tákn samþættingar á námi og 

lífi barns. 

Námssvið leikskólans koma næst: Læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og 

vísindi, sköpun og menning. Litur þeirra er rauður, þ.e. glóðin sem í leikskólastarfinu býr 

og er uppspretta samþætts og skapandi leikskólastarfs. 

Grunnþættir menntunar eins og þeir birtast í sameiginlegum kafla aðalnámskrár fyrir öll 

skólastig koma í ysta hring. Litur þeirra er grænn, tákn jarðarinnar, grunnurinn sem allt 

skólastarf byggist á; Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. 

Leikurinn umlykur barnið í öllu starfi þess og námi. Grunnlitur perlunnar er ljósblár, þ.e. 

litur vatnsins. Í því rými flýtur allt það sem tengir hina fjölbreyttu þætti leikskólastarfsins 

saman, þ.e. samþætting. Leikurinn gárar vatnið og kemur öllu á hreyfingu. 

 

3.2 Kenningagrunnur  
Sýnin á barnið sjálft er aðalatriðið í leikskólastarfinu. Börnin túlka umhverfið út frá sínu 

sjónarmiði, læra sjálfstæð vinnubrögð í uppgötvunarnáminu. Mikilvægt er að gefa 

börnunum tíma til umræðna, hlusta á þau og setja sig inn í hugarheim þeirra. 

Flæði (e. flow) er hugtak sem er rakið til hins ungverska Mihaly Csikszentmihalyi (1997). 

Hann nefndi að flæði væri það þegar við upplifðum þannig stundir að við gæfum okkur 

alveg að verkefninu sem við tækjum fyrir og ekkert annað kæmist að. Það má líkja því við 

að detta niður í einhvern ákveðinn leik þar sem lítið getur truflað mann og maður lifir sig 

algjörlega inn í leikinn. Hann talar um að barnið sé það niðursokkið í leikinn (eða aðra 

athöfn) að það gleymi stund og stað. 

John Dewey var heimspekingur og talaði um mikilvægi samfellu í námi, byggðri á reynslu 

og forsendum nemandans. John Dewey sagði að þroski barnsins stjórnist af tvennu: 

umhverfinu og meðfæddri þörf þess til þroska. Lögð er áhersla á að efla gagnrýna og 

skapandi hugsun sem kveikir áhuga og leiðir til skýrrar hugsunar. Hann vildi að börnin 

fengju tækifæri til að læra með því að rannsaka og framkvæma sjálf. Dewey lagði áherslu 

á að leikurinn væri frumafl í þroska barnsins og sú leið sem barnið notar til að læra. Í leik 

öðlast barnið reynslu af samskiptum sínum við önnur börn sem leiði til frekari 
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félagslegrar færni. Lögð rík áhersla á leik barna og skapandi starf. Það er undirstaða þess 

að nemandinn byggi upp reynslu, þekkingu, færni og viðhorf „learnig by doing“. 

Dewey leit á skóla sem lýðræðislegt samfélag þar sem samvinna er alsráðandi á milli 

ólíkra einstaklinga sem hafa ákveðið hlutverk. Með því er fjölbreytileika fagnað í 

umhverfinu og virðing allsráðandi. Því lagði hann áherslu á að skapa lýðræðislegt 

umhverfi og fara millivegin á milli þess að hafa algjört frelsi eða valboð.  

Dewey taldi að eina raunverulega frelsið sé vitsmunafrelsið og að sjálfstjórn og skynsemi 

sé grundvöllur þess að upplifa frelsi. Markmið skólastarfs ætti því að snúast um að efla 

hæfni barna til sjálfstjórnar þar sem það lærir að taka tillit til og virða aðra. Frelsi 

einstaklingsins getur aldrei gengið það langt að það skerði frelsi annarra. 

Vygotsky sagði að nám ætti sér stað í félagslegu samhengi. Í þessu sambandi talar hann 

um ,,svæði mögulegs þroska" eða ,,Zone of proximal development". Svæði mögulegs 

þroska er það svæði sem er milli þess sem barn getur/skilur sjálft án aðstoðar og þess 

sem barn getur/skilur með hjálp kennara eða skólafélaga. Með aðstoð annarra í 

félagslegu umhverfi lærir barn að hegða sér á vitrænan hátt sem einstaklingur. 

Jean Piaget sagði að börn þyrftu að hafa hluti til að læra af en ekki bara bók og blýant. 

Hann lagði áherslu á uppgötvunarnám. Börn eru forvitin og læra mest með því að 

rannsaka umhverfið og byggja þannig upp nýja þekkingu. Barnið lærir með því að byggja 

ofan á fyrri reynslu og skilning 

 

„Líf innan veggja skólans á að hjálpa barninu að lifa og starfa sem einstaklingur í 

samfélgi við aðra einstaklinga“(Dewey, J.) 

 

Starfsfólk leikskólans hefur mikilvægu hlutverki að gegna í öllu námi barna. Meðal annars 

felst það í því að vera jafningi barnanna og hluti af hópnum, kveikja áhuga þeirra og 

hvetja þau til að rannsaka sjálf viðfangsefni sín meðal annars með því að spyrja þau 

opinna spurninga eins og hvað, hvernig og hvers vegna. Hann ber einnig ábyrgð á 

samskiptum innan barnahópsins, að skapa góðan samskiptaanda og ber að standa vörð 

um að ekki sé brotið á rétti barna í samskiptum þeirra við félaga sína. Hann skal vera 

þeim góð fyrirmynd, leiðbeina þeim í samskiptum við aðra og höfða til skynsemi þeirra. 

Kennarinn skal leitast við að skapa lýðræðislegan anda innan barnahópsins í takti við 

þroska barnanna. Kennsluaðferðir eiga að vera vel undirbúnar, markvissar, skipulagðar 

og byggja á fyrri reynslu og áhuga barnnanna. Umhverfið á að vera vel skipulagt og sniðið 
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að þörfum þeirra til að ýta undir sjálfstæði og virkni. Mikilvægt er að gefa starfsfólki kost 

á að njóta hæfileika sinna og að það fái tækifæri til að þróa sig í starfi.  

 

„Hlutverk kennarans er ekki að svara spurningum heldur að aðstoða við 

fæðingu nýrra“ (Dewey, J.) 

 

Starfsaðferðir leikskóladeildar Kerhólsskóla byggja m.a. á kenningu Caroline Pratt um 

opinn efnivið. Umhverfi og verkefni eiga að vera skipulögð á fjölbreyttan hátt þannig að 

einstaklingurinn geti auðveldlega fundið leið sem hentar best hverju sinni til að taka þátt 

í daglegu starfi eða einstaka verkefni.  

Lykilorð í hugmyndafræði Caroline Pratt eru sjálfsnám og barnið allt. Meginmarkmið í 

kenningum hennar eru að efla alhliða þroska barnsins, andlegan, líkamlegan, félagslegan 

og tilfinningalegan. Kennarinn á að stuðla að því að börnin vinni og læri af innri áhugahvöt. 

Til þess telur hún opinn efnivið/leikefni mikilvægan þátt til sköpunar og leiks, efni sem 

börnin geta notað án leiðbeiningar og stjórnunar. Með því að bjóða upp á opinn efnivið 

er barnið hvatt til gagnrýninnar hugsunar, hann ýtir undir forvitni og tilraunir, þar ræður 

barnið sjálft för.  

Lögð er áhersla á einfalt skipulag sem allir geta fylgt. Opnar spurningar og opinn efniviður 

hjálpa börnum í þekkingarleit sinni, sem skiptir meira máli en útkoman sjálf. Kennarar 

skipuleggja umhverfið og fylgja síðan barninu í þekkingarleit sinni. 

3.3 Starfsaðferðir og leiðir í leikskólastarfi 

Í leikskóla skal leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Ekki er um beina kennslu 

að ræða sem stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu. Leikskólafræði eru fremur 

þroskamiðuð en fagmiðuð, með áherslu á leik barna sem náms- og þroskaleið, 

uppgötvunarnám. 

Í gegnum athafnir daglegs lífs fer fram mikið nám og gefst þar gott tækifæri til að sinna 

hverjum og einum og vinna með námssviðsmarkmið og gildi. 

Til viðbótar við leikinn og athafnir daglegs lífs byggjum við starfið á skipulögðum stundum 

til að ná fram uppeldis- og námssviðsmarkmiðum leikskólans. Leikurinn er áfram í 

forgrunni í skipulögðum stundum. 

Í Kerhólsskóla störfum við eftir hugmydarfræðinni um flæði sem er byggt á kenningum 

Csikzentmihalyi. Það er hægt að upplifa flæði á mismunandi hátt og með mismunandi 
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jákvæðum tilfinningum. Csikzentmihalyi lýsti átta undirstöðuatriðum sem þyrftu að vera 

til staðar svo að einstaklingur gæti upplifað flæði: 

1. Við verðum að geta klárað verkefnið 

2. Við verðum að geta einbeitt okkur að því sem við erum að gera  

3. Markmiðin verða að vera skýr 

4. Við verðum að fá strax endurgjöf um velgengni eða mistök 

5. Áhyggjuefni af daglegu lífi hverfa úr vitundinni 

6. Okkur finnst við hafa stjórn á því sem við erum að gera 

7. Umhyggja fyrir sjálfinu hverfur, en sjálfið kemur sterkara fram seinna 

8. Tímaskyn okkar breytist, klukkutímar geta orðið að mínútum (Morris, 2012:141). 

Þegar þetta er skoðað í sambandi við skipulag skólastarfsins má sjá að það eru margir 

þættir þarna sem má líta á sem góða starfshætti. Það er í eðli barnanna að vilja klára þau 

verkefni sem þau byrja á. Leikurinn getur tekið langan tíma og þess vegna er mikilvægt að 

barnið eigi þá möguleika á því að klára hann á staðnum eða síðar. Þetta er nauðsynlegt að 

hafa í huga við skipulagningu á námsumhverfi í flæðandi skipulagi. Þannig skipulag þarf 

því að vera opið og þar þarf að vara sig á því að leikurinn sé ekki stöðvaður og að farið sé 

að gera eitthvað allt annað. Einnig þarf að hafa í huga að börnin eru ekki öll á sama aldri 

og því þarf að gæta að því að ekki séu gerðar sömu kröfur til eins og hálfs ára barna og 

fimm ára (Lavers, 1994).  

Börn hafa ákveðna tilhneigingu til að komast í flæðandi ástand og sést það daglega í 

leik þeirra (Lavers, 1994). Flæði tengist leiknum og því hvernig börnin takast á við 

mismunandi viðfangsefni, hvort þau sýni þeim áhuga og hvort þau séu niðursokkin í þau. 

Helsta vísbendingin um það hvort barn sé komið í flæðisásand er sú hvort það sé ánægt 

en þá er það alveg niðursokkið í leikinn og lætur ekkert trufla sig. Csikszentmihalyi (2005) 

telur að ánægjan komi þó oftast ekki í ljós fyrr en eftir á vegna þess að barnið er svo 

niðursokkið í það sem það er að gera og því ómeðvitað um líðan sína.  

 

Leikurinn 

Leikurinn er hornsteinn leikskólanáms, hann er lífstjáning og gleðigjafi barnsins. Frjáls og 

sjálfsprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barnsins og greinist hann frá öðru atferli 

í því að hann er skapandi og barnið stjórnar honum sjálft.  
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Í bernsku felur leikur í sér nám. Af leik sprettur ný þekking, ný tilfinning, nýjar athafnir og 

leikni. Í leik tjáir barn tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær. Sköpunarþörf og 

hugmyndaflug barnsins birtist í leikjum þess. Í leik taka börn þátt í lýðræðislegum 

athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá 

sjónarmiði annarra.  

Í leik geta börn unnið með og gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning 

og nýja þekkingu. Í leik skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og börn leysa 

vandamál sem upp koma, á eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir. 

Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og 

tilfinningatengsl. Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og 

afla sér þekkingar.  

Í Kerhólsskóla er m.a. unnið eftir kenningum Birgitta Knutsdottir Olafsson um leik barna. 

Hún telur að einn af hornsteinum leikskólastarfsins sé þátttaka fullorðinna í leik barna. Í 

samleik við fullorðinn læri barnið upphaflega að gera greinarmun á hvað er ,,í gamni” og 

hvað er ,,í alvöru”. Í leiknum læri barnið einnig félagslegar leikreglur sem séu forsendur 

þess að geta leikið við aðra. Í leik með fullorðnum læri barn snemma leikmerkin og veit þá 

hvenær er leikur og hvenær ekki.  Þessa hæfni nýti barnið sér alla ævi og kallast félagsleg 

færni. 

Með yngri börnum taka kennarar þátt í leiknum með börnunum en leyfa forvitni og 

sköpunargleði barnanna að njóta sín. Kennarar grípa inn í ágreining milli barnanna og leiða 

þau í átt að lausn. Leikurinn felst í að skoða hluti, prufa hvernig þeir virka og hvaða áhrif 

barnið getur haft á hlutinn. Börnin leika mikið hlið við hlið en eru smám saman að færa 

leikinn yfir á stig hlutverka- og þykjustuleikja.  

Eftir því sem börnin eldast því færari verða þau í að leika saman sjálf og felst hlutverk 

kennara því meira í að skipuleggja umhverfið, vera í nánd við börnin og fylgjast með og 

skrá leik barnanna. Kennarar fara inn í leikinn ef þörf er talin á t.d. til að hjálpa börnunum 

að halda leiknum áfram séu þau stopp eða til að aðstoða við lausn ágreinings komi hann 

upp. Hlutverka- og þykjustuleikir og hóp- og regluleikir eru meira áberandi hjá eldri 

börnum. 

Athafnir daglegs lífs 

Daglegt líf í leikskólanum tekur mið af þörfum barnahópsins hverju sinni. Leitast er við að 

skipuleggja umhverfi og athafnir þannig að allir geti tekið þátt í daglegu starfi. 

Dagskipulagið markast af athöfnum sem lúta að líkamlegum þörfum barna og heilsu. Þau 

matast, þvo sér, hvíla sig og sofa á föstum tímum og hefur leikurinn mikið vægi í 

dagskipulaginu þess á milli. Leitast er við að hafa jafnvægi milli frjálsra og skipulagðra 

leikja og verkefna.  
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Mikilvægt er að dagskipulagið sé í föstum skorðum til að skapa hefð og festu í 

leikskólastarfinu og til þess að barnið geti verið öruggt um til hvers sé ætlast til af því. 

Í gegnum athafnir daglegs lífs vinna kennarar að uppeldis- og námsmarkmiðum 

leikskólans.  

 

Að taka á móti börnum og foreldrum 

Að heilsa og kveðja er mjög mikilvægt til að börn og foreldrar finni sig velkomin, að allir 

skynji að þeir skipti máli fyrir leikskólann. Góðar mótttökur í upphafi dags geta haft áhrif 

á líðan barnsins þann daginn og góðar kveðjur geta hjálpað barni að koma aftur í 

leikskólann.  

 

Að klæða sig í og úr 

Í fataherbergi læra börn að klæða sig í og úr, læra hvað er viðeigandi klæðnaður fyrir 

veðurfarið þann daginn, þau þjálfa gróf- og fínhreyfingar, málþroska og sjálfshjálp. Áhersla 

er á að hver og einn fái góðan tíma til að klæða sig í og úr, spjallað er við börnin á meðan 

og þeim hjálpað eftir þörfum. Rólegheit og gott pláss er forsenda fyrir því að barni gangi 

vel að athafna sig í fataklefanum og eru því aldrei fleiri börn í fataklefanum í einu en þarf 

til að góð ró sé. 

 

Hreinlæti 

Góðar hreinlætisvenjur eru okkur mikilvægar í leikskólanum og fer það eftir aldri og 

þroska barna hversu mikla aðstoð þau þurfa við hreinlæti. Börnin eru hvött til sjálfshjálpar 

við handþvott og salernisferðir en fá aðstoð ef þarf. 

 

Matar- og kaffitímar 

Matar- og kaffitímar eru þrír í leikskólanum. Morgunverður er framreiddur milli 8:00 og 

9:00  og miðdegishressing kl. 14:30. Hádegisverður er kl. 11:00. Ávextir eru í boði með 

morgunmatnum og miðdegishressingunni og grænmeti er alltaf í boði í hádegisverðinum.  

Í matartímum gefst gott tækifæri til málörvunar og góðra samskipta. Börnin eru hvött til 

að hjálpa sér sjálf og eftir því sem þau eldast að hella í glös, skammta sér á diska og ganga 

frá. Allir eru hvattir til að smakka allan mat en borin er virðing fyrir smekk barna á 

matnum. Matmálstímar eru rólegar stundir.   
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Hvíld 

Hvíld er öllum nauðsynleg til að halda góðri orku út leikskóladaginn. Hvíldarstundir eru 

haldnar í samráði við foreldra, og þeir stjórna svefntíma barna sinna. Hvíldarstundir eru 

skipulagðar eftir aldri barna og svefntíma. Boðið er upp á að hlusta á sögu, tónlist, 

bókaskoðun, bókalestur eða svefn. Þau börn sem enn sofa úti í vagni fá að gera það í 

leikskólanum. 

 

Umgengni 

Frágangur og góð umgengni eru mikilvægir þættir í að kenna börnum að bera virðingu 

fyrir því sem við eigum. Þegar leik er lokið hjálpast börnin að við að ganga frá með aðstoð 

kennara. 

Skipulagðar stundir 

Í skipulögðum stundum er barnahópnum skipt upp til að hver og einn fái notið sín sem 

best á eigin forsendum og til að kennarar fái betri yfirsýn yfir þroska og getu hvers og eins. 

Misjafnt er hvort um er að ræða skiptingu ákveðna af kennurum eða af börnunum. 

Hópastarf 

Barnahópnum er skipt í smærri hópa, eftir aldri eða viðfangsefni hverju sinni, inni eða úti. 

Kennari hefur umsjón með hópnum eða viðfangsefninu. Að vinna saman í hóp kennir 

börnum að treysta hverju öðru sem er grundvöllur samstarfs og vináttu. 

Hópastarf er skipulagt á mismunandi hátt eftir aldri barna. Á yngri deild snýr hópastarfið 

fremur að efninu sem verið er að vinna með en eftir því sem aldur og þroski leyfir fer 

hópastarfið að verða verkefnamiðaðra. 

Markmið með hópastarfi er að: 

 vinna saman í hóp 
 vinna að sameiginlegu markmiði 
 efla alhliða þroska barnsins 

Samvera 

Á hverjum degi er samverustund þar sem m.a. er lesið, sungið, spjallað saman, hlustað á 

sögur, farið í leiki eða veðrið skoðað.  

Markmið með samverustund er að: 

 efla alhliða þroska barnsins 

 vinna að markvissri málörvun 
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 eiga notalega og góða stund saman 

Útivera 

Útivera og hreyfing eru samofnir þættir. Í útiveru komast börn í snertingu við náttúruna, 

þau læra að þekkja nánasta umhverfi sitt, meta það og bera virðingu fyrir því.  

Útileiksvæði leikskólans býður upp á fjölbreytta möguleika til margskonar hreyfileikja, 

bæði sjálfsprottinna og skipulagðra. Vettvangsferðir, gönguferðir og skoðunarferðir eru 

einn þáttur útiverunnar. Frjáls leikur er einkunnarorð útiveru en tækifæri gripið ef barn 

sýnir náttúruöflum eða –lífi áhuga. Börnin eru hvött til náttúrufræðitilrauna með vatn, 

vind, sand, steina og mold sem og þau hvött til að skoða dýralíf og gróðurfar á 

leikskólalóðinni og nánasta umhverfi.  

Markmið með útiveru er að: 

 Efla alhiða þroska barnsins. 

 Auka styrk og þol. 

 Efla líkamlegt og andlegt atgervi. 

 

3.5 Grunnþættir menntunar og námssvið leikskólans 

Námssvið leikskóla eru áhersluþættir í leikskólauppeldi. Í þeim endurspeglast grunnþætti 

menntunar sem eru sameiginlegir öllum skólastigum, þau eru; læsi og samskipti, heilbrigði 

og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Námssviðin skarast og eru 

samofin undirstöðuþáttum leikskólastarfs: leik, daglegri umönnun og almennri lífsleikni. Í 

námskrá eru þau aðgreind til að tryggja hverju og einu sinn sess í daglegu starfi í 

leikskólanum. Unnið er að markmiðunum í daglegu starfi, skipulögðu hópastarfi og leik. 

Í leikskólanum er unnið að þeim markmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá leikskóla 

auk eigin áherslna innan einstaka námsviðs. Leiðir að markmiðum eru útfærðar af 

starfsfólki leikskólans og hefur starfsgrundvöllur leikskólans áhrif á leiðirnar og þann 

efnivið sem leikskólinn kýs að nota til að vinna að markmiðunum. 

Gildin í Kerhólsskóla og umhverfismennt ganga eins og rauður þráður í gegnum allt 

leikskólastarfið og eiga að endurspegla markmið námssviðanna. 

 

Sjálfbærni og vísindi 

Markmið sjálfbærni er að börn og starfsfólk geri sér grein fyrir því að þau vistspor sem 

sérhver einstaklingur skilur eftir sig skipta máli, í nútíð og um alla framtíð. Lýðheilsa þar 

sem hver einstaklingur ber ábyrgð á sjálfum sér og sinni heilsu er hluti sjálfbærni. 

Leikskólakennurum ber að ýta undir forvitni, ígrundun og vangaveltur barna. Jafnframt 
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ber að ýta undir vísindalega hugsun og aðstoða börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingu 

og styrkjaskilning þeirra á hugmyndum og hugtökum. 

 

Markmið er að: 

 Tryggja góðan tíma til útiveru í flestum 
veðrum. 

 Barnið kynnist sínu nánasta umhverfi, 
náttúrulegu og manngerðu, vel og læri 
að umgangast það af virðingu. 

 Auka þekkingu barnsins á náttúrunni og 
því sem í henni býr 

 Læra að njóta náttúrunnar og kynnast 
fjölbreytileika hennar.  

 Efla ábyrgðarkennd barnsins gagnvart 
umhverfi sínu. 

 Kynna fyrir barninu hringrás náttúrunnar 
og sjálfbærri þróun. 

 Vinna að markmiðum Grænfána-
verkefnis. 

 Vinna verkefni jafnt úti sem og inni. 
 Kynna fyrir börnum náttúruna í sveitinni. 
 Vinna með stærðfræði í daglegu starfi. 
 Nýta upplýsingatækni í vinnu með 

umhverfi og náttúru. 

 

 

Leiðir 

 Fara út í öllum veðrum, klæða sig eftir 
veðri. 

 Vettvangsferðir, styttri og lengri. 
 Vinna áfram með þekkingu úr 

vettvangsferðum í leikskólanum. 
 Tala vel um veðurfar, ekki til vont veður, 

bara óhentugur klæðnaður. 
 Ræða um veðrið og áhrif þess á 

náttúruna, árstíðaskiptin. 
 Skoða fræðibækur um dýr og náttúru. 
 Nota endurvinnanlegan og 

endurnýtanlegan efnivið í starfinu. 
 Búa til pappír. 
 Hvetja og styðja börn til 

náttúrufræðitilrauna úti og inni, færa 
náttúruna inn í leikskólann til skoðunar. 

 Skoða skordýr og gróður í garðinum 
okkar og okkar nánasta umhverfi. 

 Vinna grenndarverkefni. 
 Allir hópar fara í skógarferðir einu sinni í 

viku.

Heilbrigði og vellíðan 

Í leikskóla læra börn um hollt mataræði, hvíld, hreinlæti, 

hreyfingu og að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Hreyfing 

er börnum eðlislæg og stuðlar að vellíðan. Hreyfing 

hefur í för með sér gleði og ánægju og í gegnum hana 

læra börn að takast á við daglegt líf og nýjar aðstæður. 

Í leikskóladeild Kerhólskóla fara öll börn út að jafnaði 

einu sinni á dag allan ársins hring. Í útiveru eru börnin 

virkjuð í alls konar leiki og hvött til að nota allan 

leikvöllinn, ganga, klifra, hlaupa, og hoppa. Þau eru hvött 

til hópleikja og farið er í alls kyns vettvangsferðir. 

Í Kerhólsskóla er áhersla lögð á hollt og næringarríkt 

fæði (heimilismat). Börnin eru hvött til að smakka allan mat. Boðið er upp á grænmeti 

með hádegismatnum og ávaxti tvisvar á dag. Morgunmatur og síðdegishressing er í boði 
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alla daga. Áhersla er lögð á þægilegt andrúmsloft, notalega stund og þannig gefast 

tækifæri til að ræða saman um það sem börnunum er hugleikið hverju sinni. 

Hreinlæti er mikilvægur þáttur í daglegu lífi barnanna. Einnig er svefn og hvíld stór 

áhrifaþáttur í líðan barna. Ef börnin eru úthvíld eflir það athygli og úthald á löngum 

starfsdegi þeirra. Umhygga skipar stóran sess í starfi leikskóla og mikilvægt er að mynda 

góð og náin tengsl við börnin. Til að börnunum líði vel og finni sig örugg í leikskólanum er 

lögð áhersla á góð samskipti og samvinnu við foreldra. 

Markmið eru að: 

 Barnið læri að njóta þess að hreyfa sig, 
inni og úti. 

 Barnið læri að þekkja líkama sinn og 
hreyfigetu sína. 

 Efla líkamlegt úthald barna. 
 Efla samhæfingu hreyfinga. 
 Barnið fái útrás fyrir hreyfiþörf sína og 

læri leiðir til slökunar. 
 Efla gróf- og fínhreyfingar og 

samhæfingu augna og handa. 
 Barnið læri mikilvægi hreinlætis. 
 Barnið fái holla og góða næringu og geri 

sér grein fyrir mikilvægi næringar fyrir 
alhliða þroska. 

 Gefa börnum tækifæri til að eiga 
heilbrigð, jákvæð og uppbyggjandi 
samskipti við börn og fullorðna. 

 Tryggja öllum börnum tíma og rými til að 
leika og eiga félagsleg tengsl við 
jafningja sína. 

 barnið læri almennar hreinlætis-venjur. 

 Vinna markvisst að því að öll börn eigi 
góð og náin tengsl við fullorðna og önnur 
börn í leikskólanum 

 

Leiðir: 

 Hvetja börnin til sjálfshjálpar, með 
félagslegum styrkjum ef þarf. 

 Skipulagðar hreyfistundir, inni og úti. 
 Skipulagðar hreyfistundir  í íþróttasal. 
 Mikil og regluleg útivera á hverjum degi. 
 Gönguferðir um nágrenni leikskólans. 
 Leikur í náttúrunni. 
 Hvetja börnin til að vinna á gólfinu. 
 Hvetja börnin til að breyta um 

vinnustellingar reglulega. 
 Kenna börnum hverskonar hreyfing á við 

á hverju svæði, rólegheit/ærsl. 
 Samspil tónlistar og hreyfingar. 
 Vinna með jóga. 
 Tryggja öllum hvíldarstund á hverjum 

degi. 
 Endurskoða og meta matseðil 

leikskólans og eldunaraðferðir 
reglulega.Hafa góðan og samfelldan 
tíma fyrir leik
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Læsi og samskipti 

Börn hafa „mál“ sem þau nýta 

til samskipta við aðra á 

fjölbreyttan hátt. Börnin nýta 

margvíslegan efnivið til 

tjáningar, þau hafa þörf fyrir 

að skiptast á skoðunum, ræða 

hugmyndir sínar, tilfinningar 

og líðan. Tjáningarform og 

læsi barna birtist á ýmsan 

hátt: í leik, með látbragði og 

leikrænni tjáningu, snertingu, hljóðum, tónlist, myndsköpun og hreyfingu.  

Kennarar spyrja börnin opinna spurninga og leita svara með þeim á gagnrýnin hátt. Börnin 

læra að lesa í umhverfi sitt og nýta tungumálið til að setja orð á atburði, tilfinningar og 

hluti. Þau öðlast skilning á rituðu máli og táknmyndum, velta vöngum yfir eigin samfélagi 

og menningu og læra að bera virðingu fyrir menningu annarra þjóða. Sjónrænt 

dagskipulag er notað til að auðvelda börnunum að lesa í umhverfið með sjónrænum 

vísbendingum. Félagsfærni og sjálfsmynd barna styrkist í sjálfsprottnum leik, 

samskiptahæfni þeirra og frumkvæði eflist. Börnin semja sögur og ljóð, deila skoðunum 

sínum og hugmyndum og eiga í jákvæðum og uppbygglegum samskiptum sín á milli. 

Markmið eru að: 

 Tryggja öllum börnum málumhverfi við 
hæfi. 

 Barnið fái tækifæri til að tjá hugsanir 
sínar, tilfinningar, skoðanir og 
fyrirætlanir í leik og skapandi starfi. 

 Barnið fái tækifæri til að eiga jákvæð og 
uppbyggileg samskipti í barnahópnum. 

 Efla málskilning, málnotkun, orðaforða 
og hugtakaskilning. 

 Efla markvisst hljóðkerfisvitund barna 
og búa þau undir lestrarnám. 

 Hafa fyrir börnunum gott og fallegt 
íslenskt mál. 

 börnin kynnist orðaforða umhverfis-
verndar (Grænfánaverkefnið). 

 Börnin kynnist orðaforða og hugtaka-
notkun gildanna. 

Veita börnum tækifæri til að velta 

vöngum yfir eigin samfélagi og 

menningu og menningu annarra þjóða. 

Leiðir 

 Lestur barnabóka sem hæfa aldri og 
þroska 

 Samræður við börnin. 
 Hvetja börn til samræðna hvert við 

annað í skipulögðu starfi og í leik. 
 Fjölbreyttur söngur, þulur, kveðskapur 

og sagnagerð í skipulögðu starfi, 
daglegu starfi og leik. 

 Nota tákn með tali og myndmál sé þess 
þörf. 

 Hafa ritmálið sýnilegt, bæði bók- og 
tölustafi. 

 Nota sögugrunn í málörvun. 
 Hvetja börn og aðstoða við lestur og 

ritun þegar þau sýna því áhuga. 
 Að hvetja börn til að tjá sig í hóp. 
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 Að börnin hafi aðgengi að fjölbreyttum 
efnivið. 

 Hvetja til rannsókna við að finna 
upplýsingar og veita aðgang að 
fjölbreyttri tækni til að rannsaka. 

 Halda hátíðlega daga sem tengjast 
menningu okkar. 

 Leyfa börnum að taka þátt í að 
skipuleggja menningarviðburði. 

 Kynnast menningu ólíkra þjóða sem 
tengjast leikskólanum, barna, foreldra 
og starfsmanna. 

Sköpun og menning 

Menning barna er samofin öllu starfi leikskóla og tengist leik 

þeirra, lýðræði, skapandi starfi og þjóðmenningu. 

Hlutverk leikskólakennara felst m.a. í því að velja leiðir sem 

hvetja til sjálfstæðra vinnubragða og skapandi hugsunar og 

gera barninu kleift að nálgast efnið frá mörgum hliðum. 

Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Það er mikilvægur 

þáttur í námi og þroska barna og byggir hún á skynjun þeirra 

og reynslu. Skapandi starf á fyrst og fremst að beinast að 

ferlinu sjálfu, gleðinni, tjáningunni og náminu sem á sér stað þegar hugmyndir tilfinningar 

og ímyndun fái að njóta sín. Umhverfi leikskóla á að styðja við sköpunarkraft og örva 

skynjun barna. Gera skal barninu kleift að nálgast viðfangsefni frá mörgum hliðum og á 

eigin forsendum. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn skynja merkingu 

viðfangsefnanna og gildi þeirra. 

Að skynja, skilja og skapa er hæfni sem börn þróa með sér. Allt skipulag og búnaður í 

leikskólanum á að stuðla að því að vekja forvitni barnanna, frumkvæði, virkni, áhuga, 

gleði, og efla sjálfstæði þeirra. Hlutverk kennara er að hvetja börnin til að spyrja spurninga 

og velta fyrir sér lífinu og tilverunni. Kennari skal halda uppi umræðum um viðfangsefni 

sem börnin velja, kynna fyrir þeim efnivið, áhöld og umhverfi verkefnisins sem vek ur 

áhuga og eykur reynslu. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, spennu og lausnarleit. 

Kennarar búa börnunum aðstæður til tjáningar og sköpunar, í leik, máli, myndlist, tónlist, 

leiklist, hreyfingu og dansi. Þannig gefst börnunum tækifæri til að skynja umhverfið sitt, 

vinna með fjölbreyttan efnivið og öðlast margskonar reynslu. Sjálft sköpunarferlið skiptir 

meira máli en útkoman. 

Í leikskóladeildinni er unnið að skapandi starfi af ýmsum toga, en mismunandi leiðir eru 

farnar eftir aldri og þroska barnanna. Börnunum er kennt að skilgreina hlutina, sjá þá 

innan frá og frá öllum hliðum, skynja margbreytileika þeirra, ígrunda og taka að lokum 

afstöðu og þróa þannig með sér gagnrýna hugsun.

Markmið eru að: 
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 Efla frumkvæði barnsins í sköpun og 

leggja áherslu á sköpunarferlið 

 Barnið fái útrás fyrir sköpunar- og 

rannsóknarþörf sína, inni og úti. 

 Efla samhæfingu handa og augna sem 

og fín- og grófhreyfingar. 

 Efla sjálfstraust barnsins. 

 Efla einbeitingu. 

 Að barnið njóti þess að taka þátt í 

skapandi ferli. 

 Að barnið finni til ánægju og gleði yfir 

eigin sköpunarkrafti. 

 Barnið fái tækifæri til að endurupplifa 

og túlka reynsluheim sinn á eigin 

forsendum. 

 Þroska næmi barns fyrir hljóðum, 

hreyfingu og hrynjanda. 

 Barnið fái tækifæri til að kynnast ólíkum 

efnivið. 

 Barnið fái tilfinningu fyrir því að það 

tilheyri samfélaginu. 

 Barnið kynnist nánasta umhverfi sínu og 

finnist það öruggt. 

 Barnið kynnist hinum ýmsu hátíðum og 

hefðum í íslensku þjóðlífi. 

 Barnið kynnist verkefnum ólíkra árstíða 

s.s. gróðursetningu og uppskeru. 

 Barnið kynnist tölvunotkun í leik. 

 Barnið kynnist menningu annarra þjóða 

eftir því sem tækifæri gefast til. 

 

 

Leiðir: 

 Fjölbreyttur efniviður til myndsköpunar, 

áhersla á efnivið úr náttúrunni og 

endurvinnanlegan og endurnýtanlegan 

efnivið. 

 Hvetja börn til sköpunar inni og úti og 

veita þeim efnivið og aðstæður til þess. 

 Skrá sköpunarferlið í orðum og 

myndum. 

 Hafa verk barnanna til sýnis í 

leikskólanum. Taka myndir af verkum 

barnanna sem ekki er tækifæri til að 

geyma s.s. byggingar. 

 Söngur í daglegu starfi, syngja fyrirmæli, 

klappa í takt við söng og frásagnir. 

 Nota aðferðarfræði könnunar-

aðferðarinnar í þekkingarleit. 

 Nota óhefðbundinn efnivið í leik, 

könnunarleik. 

 Hafa gott aðgengi að efnivið til 

sköpunar eftir því sem aldur og þroski 

barna leyfir.  

 Fara í vettvangsferðir og ræða um það 

sem fyrir augu ber. 

 Ræða um örnefni í okkar nánasta 

umhverfi. 

 Taka þátt í gróðursetningu og uppskeru. 

 Halda hátíðlega hefðbundna daga í 

íslenskri menningu s.s. jólahátíð, páska, 

þorra og dag íslenskrar tungu. 

 Vettvangsferðir í sveitarfélaginu og í 

nágrannasveitarfélög. 

 Kynna fyrir börnum hátíðir og siði 

annarra þjóða. 
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3.4 Vettvangsferðir  
Kerhólsskóli býr að því að vera afskaplega vel í sveit settur. Í næsta nágrenni hans eru 

nokkrar helstu náttúruperlur Íslands auk fjölmargra sögustaða. Atvinnulíf er af ýmsum 

toga og sömuleiðis orkuframleiðsla. Það er því hægur vandi að bregða sér af bæ eina 

dagstund eða svo og vitja liðins tíma eða komast í nánd við náttúruna og atvinnuhætti.   

Eitt af markmiðum Kerhólsskóla er að nemendur skólans læri í náttúrunni um náttúruna, 

kynnist sögunni á söguslóðum og samfélaginu sem virkir þátttakendur. Þannig læra þeir 

að meta þá auðlegð sem í samfélaginu og umhverfinu býr um leið og þeir tengjast því 

sterkari böndum. Flokka má ferðirnar í þrjá flokka:  

 

1. Ferðir innan skólalóðar eða á staði sem eru í hjóla eða göngufæri frá skólanum 
2. Stuttar ferðir þar sem akstur er þó nauðsynlegur, dagspartur. 
3. Dagsferðir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferðir

Fjöruferð 

tveir elstu árgangar

Réttarferð

elsti árgangur

Snæfoksstaðir 

elsti árgangur

Lambaferð 

tveir elstu árgangar

Skógarferð 

allir hópar
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3.5 Uppbrotsdagar í starfi leikskóladeildar 

Í gegnum tíðina hafa skapast hefðir fyrir ákveðnum uppbrotsdögum og viðburðum í 

starfi leikskóladeildar, sumar hafa verið frá upphafi en aðrar eru nýrri, allar jafn 

mikilvægar og ómissandi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öskudagur 

Furðufatadagur 

Vasaljósadagur 

Dagur leikskólans 

Dagur stærðfræðinnar 

7. febrúar 

Uppbrots-

dagar  

Jólastöðvar 

Dótadagur 

Vorhátíð 

Vísindadagur 

Viðburðir  

Útskrift  

Jólaball Árshátíð 
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3.6 Mat á námi og velferð barna 

Á leikskóladeild eru notuð ýmis tæki/ýmsar leiðir til að kanna og meta nám og velferð 
barna. 

o Skólafærni: Er metin hjá öllum leikskólabörnum. Þar eru metnir þættir eins og 
daglegar venjur, málþroski, tjáning, samskipti, félagsfærni, hreyfiþroski, líðan, 
leikur inni og úti, sjálfstraust, fín- og grófhreyfing og fulloðinsstýrð verkefni. 

o TRAS: Er skráningarlist til notkunar fyrir leikskólakennara til þess að fylgjast með 
máltöku barna. Hann er notaður tvisvar yfir skólaárið, frá því að barn er 2 ára og 
fjögra mánaða og þar til leikskólagöngu er lokið. Listinn er því alltaf í notkun 

o Hljóm 2 próf: Er lagt fyrir börn á síðasta ári í leikskóladeild. Það er gert til að meta 
hljóðkerfisvitund sem er undirstaða lestrarnáms.  

o Líðankönnun: Öll leikskólabörn fara í broskarlakerfis könnun um líðan sína. 
Könnunin er unnin oft á ári eða eins oft og þurfa þykir. 

o Málhljóðamælir: Er framburðarpróf og er tekið eftir þörfum hverju sinni. 
o MOT 4-6 Hreyfiþroskapróf: Notað til að meta hreyfiþroska 4 til 6 ára barna. 
o EFI – 2: Málþroskaskimun: Skimar máltjáningu og málskilning barna á fjórða 

aldursári.  
 

  
          

Skimanir - kannanir - próf Aldur ágú sep okt nóv des jan feb mar apr maí 

Tras 2-6 ára               

Hljóm 2 5-6 ára                 

SFA - Skólafærni 1-6 ára                 

Íslenski málhljóðamælirinn 3-5 ára   Ótímasett, notað eftir þörfum.  

Könnun á líðan 2-5 ára            

MOT 4-6 - Hreyfiþroski   5-6 ára                     

EFI - 2 3-4 ára Ótímasett, notað eftir þörfum.  

 

Niðurstöður sem fást við mat á námi og/eða líðan barna eru skoðaðar og kynntar foreldrum. Þær 

eru síðan nýttar til þess mæta þörfum barnanna með sem bestum hætti, bæta líðan og stuðla að 

þroska og frekara námi. 
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4 Uppeldi, nám og kennsla í grunnskóladeild  
Í grunnskóladeild er stefnt að almennri menntun í heildstæðu skólastarfi og námi á ólíkum 

námssviðum í námsgreinum og námsáföngum. Á kennurum hvílir sú skylda að miðla þekkingu til 

nemenda og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina nemendum í námi og mati á því. Þeir vinna að því að nemendur 

tileinki sér heilbrigða lífshætti og leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og 

hvetjandi námsumhverfi. 

4.1 Grunnþættir menntunar 
Aðalnámskrám leik– og grunnskóla tiltekur sex grunnþættir menntunar sem leggja 

áherslu á samfélagsleg markmið og markmið sem varða menntun sérhvers einstaklings. 

Sá skilningur sem lagður er í grunnþættina á að vera rúmur, þeir samtvinnaðir hver öðrum 

og skólastarfinu öllu. Grunnþættirnir sex eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir eiga að endurspeglast í skólastarfinu, 

inntaki náms, kennslu, vinnubrögðum starfsfólks og mati á skólastarfinu. Grunnþættirnir 

snúast um að byggja börn og ungmenni upp andlega og líkamlega til þess að þau geti 

bjargað sér í samfélaginu, unnið með öðrum, haft áhrif á samfélagið, breytt því og þróað.  

Læsi 

Með læsi er átt við læsi í hefðbundnum og óhefðbundnum skilningi. Annars vegar er átt 

við tæknina sem felst í því að kunna að lesa og skrifa texta, þ. m. t. að nýta sér þá miðla 

og upplýsingatækni sem völ er á. Hins vegar er átt við hina yfirfærðu merkingu þess að 

geta lesið í umhverfið og margvíslegar félagslegar aðstæður, svo sem læsi á samfélag, 

menningu, manngert umhverfi og náttúru. Læsi snýst um málnotkun og merkingu og þarf 

að þjálfa í gegnum leik og félagsleg samskipti rétt eins og í öllum námsgreinum. Markmið 

með læsi er að börn og ungmenni geti skapað eigin merkingu og brugðist við því sem þau 

„lesa“ á skapandi hátt með því að nýta sér miðla og tækni sem völ er á.  

Í Kerhólsskóla er unnið með læsi í gegnum fjölbreyttar lestarkennsluaðferðir eins og 

læsisfimmuna, orð af orð, gagnvirkan lestur og yndislestur. Nemendur í 4. og 7. bekk taka 

þátt í Litlu og Stóru upplestarkeppninni og allir nemendur taka þátt í uppsettningu á 

árshátíð og þjálfast í framsetning og túlkun texta. Með markvissri kennslu í upplýsinga- og 

tæknimennt þjálfast nemendur í upplýsinga-, miðla- og tæknilæsi. Markvisst útnám og 

vinna við verkefnið Skólar á grænni grein eflir umhverfis- og náttúrulæsi nemenda og 

bíður upp á fleir tækifæri til félagslegra samskipta. Félagsleg samskipti nemenda gera það 

að verkum að þeir þurfa að bregðast við því sem þeir lesa út úr samskiptum við aðra og 

mál og málnotkun í þeim samskiptum er liður í því að skapa merkingu. 

Sjálfbærni  

Menntun til sjálfbærni snýst um að gera börnum kleift að takast á við viðfangsefni sem 

lúta að samspili umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar og mæta þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til þess að mæta þörfum 
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sínum. Sjálfbærnimenntun felst í viðleitni til að skapa samábyrgt samfélag þar sem 

sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um gildi, viðhorf og 

tilfinningar sínar. Hún felst í því að börn takist á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni 

í náminu, þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum og getu til aðgerða.  

Virðing er hluti af gildum Kerhólsskóla og hefur hún sterk tengsl við sjálfbærnimenntun í 

skólanum. Kerhólsskóli tekur þátt í verkefninu Skóli á grænni grein sem veitir skólum 

verkfæri til þess að innleiða menntun til sjálfbærni og til þess að auka vitund nemenda um 

sjálfbærra þróun mun skólinn markvisst taka fyrir og vinna með Heimsmarkmið 

Sameinuðuþjóðanna um sjálfbæra þróun. Þátttakan í verkefninu Skólar á grænni grein 

þýðir að á öllum skólastigum er unnið að því að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og 

notkun á vatni og orku. Einnig að efla umhverfisvitund, samfélagskennd og styrkja 

lýðræðisleg vinnubrögð. Hugtakið sjálfbærni er ekki mjög sýnilegt í námsefni nemenda á 

yngsta stigi en verður sýnilegra í námsefni nemenda þegar komið er á mið- og unliga stig, 

þá einkum í samfélags- og náttúrugreinum og í beinum tengslum við hæfniviðmið. 

Lýðræði og mannréttindi 

Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit til 

áhuga barna og ungmenna og ábyrgðar þeirra á eigin námi. Með því að gefa börnum og 

ungmennum kost á því að móta og hafa áhrif á skólastarfið og iðka lýðræðislega 

starfshætti þjálfast þau í gagnrýninni hugsun og til virkar þátttöku í þjóðfélginu. Gert er 

ráð fyrir því að börn læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði. 

Samfélagsgreinar og lífsleikni þeirra eru kjölfesta þekkingar á lýðræði og mannréttindum 

og viðhorfa til sömu þátta en mikilvægt er að lýðræðislegur hugsunarháttur sé viðhafður 

í öllum námsgreinum á öllum skólastigum í Kerhólsskola.  

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á jákvæð samskipti, virðingu. Nemendur eru hvattir til þess 

að taka virkan þátt í skólastarfinu og þess gætt að þeir fái komið á framfæri skoðunum 

sínum og taki þátt í að móta framtíðarsýn skólastarfs í sveitarfélaginu með þátttöku í 

nemendaþingum. Einnig gefst nemendum unglinga stigs tækifæri til þess að mót dagskrá 

og koma með tillögur að smiðjum sem haldanar eru fjórum sinnum á skólaárinu í samstarfi 

við nágrannaskóla. Lýðræðismenntun og geta til aðgerða er höfð að leiðarljósi í 

skólastarfinu, hún endurspeglast meðal annars í verkefninu Skóli á grænni grein og í 

störfum umhverfisnefndar. Þekking á grundvallarréttindum barna er efld með markvissri 

umfjöllun og vinnu með Barnasáttmálann.  

Jafnrétti  

Jafnréttismenntun vísar til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Hvergi í 

skólastarfi ættu að vera hindranir í vegi hvors kynsins og leggja skal áherslu á skóla án 

aðgreiningar. Menntun til jafnréttis felur í sér að gagnrýna skoðun á viðteknum 

hugmyndum svo börn og unglingar læri að greina aðstæður sem leiða til mismununar eða 
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forréttinda. Til að mynda hvernig aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, ætterni eða þjóðerni geta skapað mismunun í lífi 

fólks.  

Á öllum skólstigum Kerhólsskóla ber að sinna jafnréttisfræðslu og undirbúa börn og 

unlinga undir jafna þátttöku í samfélaginu bæði fjölskyldu- og atvinnulífi. Í Kerhólsskóla er 

í gildi jafnréttisáætlun sem sett er samkvæmt lögum. Hún tekur til sértækra þátta sem 

eiga við um menntun og skólastarf. Tilgangur jafnréttisáætlunarinnar er að koma á 

jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla.Einnig er markmið með áætluninni að 

nemendur skólans læri að umgangast jafnrétti af virðingu og venjist því sem eðlilegum 

þætti samfélagsins.Þau markmið sem sérstaklega er horft til í jafnréttisáætlun 

Kerhólsskóla eru; jöfn staða nemenda, jöfn staða foreldra og forráðamanna, jöfn staða 

starfsmanna ásamt jafnrétti í skólastarfi og jafnréttisfræðslu. Í áætluninni eru lögð fram 

aðgerðaráætlun sem starfsfólki skólans ber að sinna til þess að ná settum markmiðum. 

Jafnréttisáætlun Kerhólsskóla er að finna hér. 

Heilbrigði og velferð 

Líkt og aðrir íbúar sveitarfélagsins taka nemendur og starfsfólk Kerhólsskóla þátt í 

verkefninu Heilsueflandi samfélag sem hefur það að markmiði að skapa umhverfi og 

aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, heilsu og vellíðan. Jákvæður 

skólabragur og heilsueflandi umhverfi á að einkenna skólastarfið í Kerhólsskóla. Það eflir 

heilbrigði og stuðlar að velferð og vellíðan. Jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 

andleg líðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum og annarra eru allt mikilvægir þættir í heilbrigði.  

Góð samvinna með foreldrum, heilsugæslu og öðrum úr nærumhverfinu er mikilvæg til 

þess að ná sem bestum árangri þegar kemur að heilbrigði. Mikilvægt er að Kerhólsskóli 

mæti þörfum allra barna og unglinga á einstaklingsbundinn hátt, leggi áherslu á hreyfingu 

og holla og góða næfingu.  

Marg sem gert er í skólanum endurspeglar gildi þessa grunnþáttar heilbrigðis og velferðar. 

Sveitarfélagið tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi samfélag og teygir það verkefni sig 

sannarlega inn í skólann. Í Kerhólsskóla er starfandi mötuneytisnefnd sem ásamt matráði 

leggur til hugmyndir varðandi mat og hressingu fyrir nemendur að teknu tilliti til 

ráðlegginga um mataræði frá Embætti Landlæknis. Í uppbyggingarstefnunni er hugað að 

velferð og þörfum einstaklinga og markviss og góð íþrótta- og sundkennsla leggur áherslu 

á hreyfingu. Auk þessa taka nemendur þátt í Norræna skólahlaupinu, nemendur á yngsta 

stigi fá markvissa danskennslu og á vordögum er farið í gönguferðir á fell og fjöll í 

nærumhverfinu, hjólað og farið í skógarferð. Einnig eru reglulega lagðar fyrir kannanir til 

þess að kanna líðan nemenda.  
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Sköpun 

Meðfædd forvitni og athafnaþrá barna og ungmenna er kraftur sem birtist í sköpunarþrá 

og stuðlar að frumkvæði einstaklingsins. Hamingja og gleði liggja í því að finna hæfileikum 

sínum farveg og fá að njóta sín sem einstaklingur og hluti af heild. Í sköpun felst að móta 

viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann 

eða hefur gert áður. Að finna gleð í sköpun glæðir námsáhuga og veitir um leið tækifæri 

til þess að skynja merkingu og gildi viðfangsefnisins. Í sköpuninni felst hagnýting 

hugmynda og mótun viðhorfa, gildismats og hæfni. Hún snýst þannig um lausnir 

viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum.  

Í skólastarfi Kerhólsskóla er lögð áhersla á að vinna skapandi vinnu og verkefni með 

nemendum. Það endurspeglast í m.a. í þemavinnu, list og verkgreinakennslu, bóka- og 

sögugerð, leiklistarkennslu og árshátíðarvinnu, söngstundum, upplestri, myndbanda- og 

stuttmyndagerð, fjölbreyttum smiðjum á unglingastigi, í jólastöðvum, nýsköpunarvinnu á 

miðstigi og fjölmörgum útinámstímum. 

 

4.2 Leiðir og kennsluhættir í grunnskóladeild  

Skipulag náms 

Í Kerhólsskóla er samkennsla árganga og teymisvinna ákveðinna hópa. Teymi í 

grunnskóladeild eru sett upp með eftirfarandi hætti:  

o Leik- og grunnskólateymi: Hópstjóri Hundahóps og umsjónakennarar í 1.- 2. bekk. 

o Yngstastigs teymi: Umsjónakennarara í 1.- 4. bekk. 

o Mið- og elstastigsteymi: Umsjónakennarar í 5. – 10. bekk. 

o Útinámsteymi: Hópstjóri Hundahóps, Grænfánaumsjónarmaður og 

umsjónakennarar. 

o Stærðfræðiteymi: Hópstjóri Hundahóps og allir stærðræðikennarar. 

o Íslenskuteymi: Hópstjóri Hundahóps og allir íslenskukennarar. 

o Sérkennsluteymi: Sérkennarar. 

o Verkgreinateymi:Þeir sem kenna myndlist, heimilisfræði, smíði, textílmennt, 

safnafræðslu. 

Teymiskennsla er langvarandi og skuldbindandi samvinna þar sem hópur af kennurum ber 

sameiginlega ábyrgð og vinnur sameiginlega út frá skilgreindum námsmarkmiðum og 

kennsluaðferðum. Teymiskennsla gefur kennurum tækifæri til að vinna saman að 

verkefnum í daglegu starfi og er ein leið til að ná betri árangri. Slík teymi geta nálgast 

kennsluna á nýjan hátt, þar sem farið er dýpra í kennsluaðferðir og nám nemenda út frá 

þörfum þeirra 

Við skipulag kennslu er það ávallt haft að markmiði að mæta námsþörfum nemenda. 

Kennsluaðferðir, námsgögn og kennslutæki eiga fyrst og síðast að styðja nemendur í námi. 
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Markmiðið er að nemendur tileinki sér hæfni sem gerir þeim kleift að sækja sér þekkingu 

og leikni, jafnframt því að beita henni.  

Viðfangsefni og verkefni eru valin með einstaklinginn í huga, til þess að mæta þörfum 

hvers og eins. Þau þurfa að vera hæfilega krefjandi til að gera öllum nemendum kleift að 

ná hámarks námsárangri. Lögð er áhersla á að gera nemendum grein fyrir fyrir 

viðfangsefnum og settum markmiðum og leiðum til að uppfylla markmiðin.  

Til þess að nám fari fram þarf að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem leitað er 

jafnvægis á milli kennaramiðaðrar og nemendamiðaðrar kennslu. Hlutverk kennarans er 

að leiðsegja, stuðla að góðum starfsanda  á meðal nemenda, ýta undir sköpun og útvega 

nemendum verkfæri svo þeir geti sjálfir, í námsferlinu, fundið leiðir og svör. Til þess að 

mæta ólíkum þörfum og námssniðum nemenda er nauðsynlegt að beita fjölbreyttum 

kennsluháttum. Það felur í sér að kennarar nálgast viðfangsefni á fjölbreyttan hátt, beita 

sveigjanlegu skipulagi og gera nemendum kleift að skila verkefnum sínum á ýmsa vegu. 

Fjölbreyttir kennsluhættir sem gera nám aðlaðandi, merkingarbært og áhugavert auka 

líkur á árangursríku námi. Lögð er áhersla á að flétta grunnþættina sex inn í skólastarfið 

með fjölbreyttum náms- og kennsluaðferðum í skapandi og hvetjandi námsumhverfi. Hér 

er að finna umfjöllun um margar þeirra fjölbreyttu kennsluaðferða sem  kennarar í 

Kerhólsskóla nýta í skólastarfinu.  

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/files/assets/common/downloads/publicati

on.pdf  

https://skolathraedir.is/2019/12/23/laesisfimman-namsskipulag-til-ad-thjalfa-laesi-i-

fjolbreyttum-nemendahopi/ 

Á yngsta stigi er umsjón með námsgreinum oftast í höndum umsjónarkennara en eftir því 

sem nemendur eldast koma fleiri kennarar að kennslu námsgreina, eins er það með 

kennsluaðferðir að ólík áhersla er á milli skólastiga. Eftir því sem nemendur eldast eykst 

ábyrgð þeirra á eigin námi. Á öllum skólastigum er þó lögð mikil áhersla á samvinnu um 

leið og stefnt er að auknu sjálfstæði nemenda og ávallt er lagt upp með eintaklingsmiðað 

nám.  

Námsáætlanir 
Skráningarkerfi skólans er heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir grunnskóla sem kennarar nota 

m.a. við námsáætlanagerð. Námsáætlanir eru unnar í upphafi skólaárs og eru aðgengilegar 

foreldrum og nemendum í Mentor. Í kerfinu tengja kennarar markmið náms við viðfangsefni 

nemenda, setja upp námslotur og tengja við hæfni- og eða matsviðmið Aðalnámsskrár.  

Námsgögn 
Líkt og kveðið er á um í grunnskólalögum fá nemendur í Kerhólsskóla námsgögn til afnota sér að 

kostnaðarlausu í þeim námsgreinum sem aðalnámskrá grunnskóla kveður á um. Til námsgagna 

telst allt það efni sem notað er til að ná námsmarkmiðum skólans. Má þar nefna blýanta, 

https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/files/assets/common/downloads/publication.pdf
https://skolathraedir.is/2019/12/23/laesisfimman-namsskipulag-til-ad-thjalfa-laesi-i-fjolbreyttum-nemendahopi/
https://skolathraedir.is/2019/12/23/laesisfimman-namsskipulag-til-ad-thjalfa-laesi-i-fjolbreyttum-nemendahopi/
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strokleður, penna, liti, prentað efni, s.s. námsbækur, handbækur og leiðbeiningarrit, ýmiss konar 

myndefni, s.s. ljósmyndir, kvikmyndir, myndbönd, veggspjöld, hljómbönd og hljómdiska, 

tölvuforrit, efni á netinu, margmiðlunarefni, efni til verklegrar kennslu o.fl. Áhersla er lögð á að 

fylgjast vel með útgáfu nýrra námsgagna og að til sé úrval náms- og kennslugagna. Brýnt er fyrir 

nemendum að ganga vel um námsbækur og gögn sem þeir hafa undir höndum. Þeir bera ábyrgð 

á námsgögnum sem skólinn lánar þeim og þurfa að skila þeim í viðunandi ástandi. 

Heimanám 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni 

því heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um. Í 

Kerhólsskóla er því tekið mið af óskum foreldra varðandi heimanám. Heimanám gefur 

foreldrum tækifæri til að fylgjast með námi barnsins. Heimanám má aldrei vera íþyngjandi 

og drepa niður áhuga barnsins á náminu, ef fer að bera á því eru foreldrar hvattir til að 

hafa samband við kennara. Kennarar Kerhólsskóla telja heimalestur afar mikilvægan og 

leggja áherslu á þjálfun hans, sbr. lestrarstefnu skólans og benda foreldrum og nemendum 

5. - 10. bekkjar á að heimalestur geti verið í formi fræðibóka, tímaritsgreina, námsbóka og 

í sögubókum. Mjög lítið er um annað heimanám að ræða en heimalestur en í 5.- 10. bekk 

eru ýmsar áætlanir frá kennurum sem nemendur vinna eftir. Þessar áætlanir eru 

einstaklingsmiðaðar. Ef nemandi heldur ekki áætlun í skólanum mun hann þurfa að ljúka 

henni heima. 

Efling námstækni og námsvitundar 

Mikilvægur þáttur í námstækni er að nemendur læri að þekkja sjálfa sig. Verkefni sem lögð 

eru fyrir í námstækni eiga að kenna nemendum að skipuleggja tíma sinn og setja sér skýr 

markmið í náminu. Margir þættir hafa áhrif á það hvernig nemendum gengur að læra, s.s. 

lífsvenjur, heimilisaðstæður, líðan í skóla, kennslan, áhugi og einbeiting. Þeir sem vinna 

vel og skipulega að námi sínu eru líklegri til að ná árangri. Einnig þeir sem hafa trú á sjálfum 

sér og eru þess fullvissir að þeir geti lært. Þess vegna er mikilvægt fyrir alla sem vilja bæta 

árangur sinn í námi að hafa í huga að þeir geta unnið vel og skipulega og að allir geta lært. 

Með námstæknikennslu fá nemendur aðstoð við að tileinka sér árangursríkar aðferðir í 

námi og jafnframt stuðla að aukinni sjálfsþekkingu. 

Markmið:  

 Aðstoða nemendur við að tileinka sér vinnubrögð sem auðvelda þeim nám og nýtast þeim við 

frekara nám og önnur störf. 

 Kenna nemendum ólíkar aðferðir við nám svo þeir geti nýtt þær á árangursríkan hátt við frekara 

nám og önnur störf. 

 Stuðla að því að nemendur meti og endurskoði námsvenjur sínar og aðrar lífsvenjur sem geta haft 

áhrif á nám. 

 Aðstoða nemendur við að setja sér raunhæf markmið í námi sínu. 
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Leiðir: 

 Verja síðustu fimm 

mínútunum hvers dags í 

heimastofu til að ganga frá 

í töskum og ganga frá í 

möppur og hólf. 

 Nemendur meti við 

áætlanagerð hvernig til hafi 

tekist í náminu og hvers 

vegna. Byrjun á meðvitund 

um nám og námstækni. 

 Nota litamerkingar. Hver 

námsgrein hafi sinn lit (s.s. 

möppur). 

 Námstækni með ýmsum 

aðferðum – hugarkort-, 

minnistækni, 

gagnvirkurlestur, 

glósutækni, sslsr skoða 

spyrja lesa segja rifja upp,  

 Uppsettning og aðferðir við 

ritgerðarsmíð 

 Setja sér einföld markmið.  

 Skipuleggja og passa námsgögn.  

 Vanda frágang og vinnubrögð.  

 Meta framvindu í frammistöðumati 

 Sjálfsskoðun 

 Frágangur, vinnubrögð og samvinna í 

hópavinnu 

 Kenna tímastjórnun: heimanám, 

áhugamálin og íþróttaiðkun.   

 Viðhalda og efla glósutækni. Nota 

hugtakakort eða þá tækni sem 

börn hafa tamið sér. 

 Þjálfa nemendur í að afla 

upplýsinga, vinna úr þeim og draga 

af þeim ályktanir. 

 

Útinám 

Útinám er nám og kennsla sem fer fram fyrir utan skólabygginguna og í því renna 

námsgreinar oft saman. Náttúran og umhverfið er notað sem kennslurými og kennslugögn 

og á tíðum eru engin skýr mörk á milli námsgreina. Útinám er fastur liður í stundatöflu 

elstu nemenda leikskóladeildar og allra nemenda í grunnskóladeild Kerhólsskóla. Einu 

sinni í viku eru allir nemendur saman í útinámi. Námsmat fer fram í útinámi líkt og öðrum 

námsgreinum. Með útinámi eykst fjölbreyttni í kennsluaðferðum, nemendur læra nýjar 

leiðir við nám, tengjast umhverfi og náttúru á annan og raunverulegri hátt, þróa með sér 

ábyrgð fyrir náttúru og umhverfi, fá meiri hreyfingu, styrkjast félagslega og það ýtir undir 

sköpunargleði og ímyndunarafl. 

Grænfáninn  

Kerhólsskóli er Grænfánaskóli og fékk fánann fyrst afhentan vorið 2012. Skólinn hafði þá 

verið Skóli á grænni grein frá því í apríl 2011. Kerhólsskóli tók við Grænfánanum í þriðja 

skipti vorið 2018. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem 

tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum og er verkefni á vegum 

Landverdar. Verkefninu er ætlað að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í 

skólum. Sjá nánar um Grænfánaverkefni Landverndar á vefsíðunni www.landvernd.is.  

Umhverfisnefnd 

Í Kerhólsskóla starfar umhverfisnefnd með fulltrúum nemenda úr elsta ágangi 

leikskólahóps, úr öllum bekkjum grunnskóladeildar, fulltrúum starfsmanna og 

http://www.landvernd.is/
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grenndarsamfélagsins. Fundir eru einu sinni í mánuði og nokkur ákveðin verkefni eru tekin 

fyrir á hverju ári. Nöfn nefndarmanna er að finna í starfsáætlun skólans hér. 

Smiðjuhelgar 

Fjórum sinnum á ári sækja unglingadeildir Kerhólsskóla og Bláskógaskóla Laugarvatni og 

Reykholti smiðjur þar sem fram fer kennsla. Fjölbreytt námsval er í boði hverju sinni og fá 

nemendur að taka þátt í að móta dagskrána og koma með hugmyndir að smiðjum ásamt 

þeim hugmyndum sem kennarar leggja til. Með þessu móti er hægt að bjóða upp á 

fjölbreyttara val, val sem tengist áhugasviðum nemenda, heldur en það sem hægt er að 

kenna eða bjóða upp á í hverjum skóla og fá fagmenntað fólk til þess að leiðbeina 

nemendum. Í lang flestum tilvikum eru smiðjurnar tengdar skapandi verkefnum í list- og 

verkgreinum eða hreyfingu og útivist. Skólarnir skiptast á að halda smiðjurnar sem standa 

í tvo daga. Því gist nemendur eina nótt í þeim skóla þar sem smiðjur eru haldnar.  

Starfskynningar 

Boðið er upp á starfskynningar fyrir nemendur í 9. og 10. bekk í lok skólaárs. Býðst 

nemendum að fara í starfskynningu einn dag. Náms- og starfssráðgjafi heldur utanum 

verkefnið en umsjónarkennari gefur nemendum svigrúm til þess að útbúa kynningu um 

sína starfskynningu sem þeir flytja fyrir aðra nemendur á unglingastigi. Einnig gerir náms- 

og starfsráðgjafi áhugasviðspróf með nemendum þessara bekkja og aðstoðar þá við val á 

vinnustöðum með tilliti til áhuga hvers og eins. 

4.3 Námsmat  
Hugtökin hæfni, þekking og leikni eru lykilhugtök í aðalnámskrá grunnskóla. Almenn 

menntun miðar að því að efla sjálfsskilning einstaklingsins og hæfni hans til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Nemendur þurfa að vita hvað þeir vita og geta og vita 

hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta 

það. Hæfni felur í sér ákveðna yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni. Hæfni er 

því meira en þekking og leikni, hún felur í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og 

sköpunarmátt, félagsfærni og frumkvæði. Á hverju námssviði eða innan hverrar 

námsgreinar er í aðalnámskrá tilgreint hvaða hæfni má gera ráð fyrir að nemandi búi yfir 

á hverjum tíma og kallast það hæfniviðmið.  

Tilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar til nemenda, foreldra og kennara 

um námsgengi og hvernig markmiðum náms verður náð. Með námsmati er fylgst með því 

hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að 

námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa. 

Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig 

einstaklingum og hópum gengur að ná settum markmiðum. Námsmatið þarf að gefa 

vísbendingar um ástundun, virkni, vinnubrögð, framfarir nemenda og félagsfærni. 
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Til að geta gegnt þessu margþætta hlutverki þarf námsmat að uppfylla þau skilyrði að vera 

réttmætt og áreiðanlegt. Tryggja þarf að allt námsmat sé þannig úr garði gert að það meti 

það sem það á að meta á áreiðanlegan hátt. Til þess þarf námsmat að vera hluti af daglegu 

starfi, fjölbreytt, leiðsagnarmiðað og fela í sér sjálfsmat. 

Námsmatið á að endurspegla alla þætti námsins og vera í samræmi við þau hæfniviðmið 

sem lagt er upp með, vera  uppbyggjandi og einstaklingsmiðað, nokkurskonar leiðarvísir 

um þarfir hvers og eins og þann stuðning sem nemandi þarf svo hann nái sem bestum 

árangri í námi. Námsmat þarf að taka tillit til þarfa nemenda og koma til móts við 

nemendur með því að aðlaga það að þörfum þeirra þegar við á, t.d. með sérhönnuðu mati, 

notkun hjálpargagna, lengdum tíma og fleira. 

Námsmat hefur mismunandi tilgang og má skipta í eftirfarandi flokka: 

 Stöðumat er notað til að greina stöðu nemandans í upphafi námstímabils. 

 Leiðsagnarmat er notað til að meta framfarir nemandans í þeim tilgangi að nota 

niðurstöðurnar til að gera nauðsynlegar breytingar á námi og kennslu. Í 

leiðsagnarmati er fylgst með nemanda á námstímanum og honum leiðbeint. Lögð 

er áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir og að nemandinn sé þátttakandi í 

námsmatsferlinu. Einnig að endurgjöf sé regluleg í námsferlinu, hafi skýran 

tilgang, sé greinandi, jákvæð og gagnleg. 

 Lokamat hefur þann tilgang að gefa upplýsingar til nemandans, foreldra, 

forráðamanna og skólans um árangur náms og kennslu í lok námstíma. 

Matsaðferðir við lokamat ákvarðast af hæfniviðmiðum og matsviðmiðum 

aðalnámskrár og getur lokamat byggt á símati, skriflegum prófum, munnlegum 

prófum eða fjölbreyttum lokaverkefnum. 

4.3.1 Lykilhæfni 

Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða 

þroska hans. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og gagnrýninni hugsun, 

sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á eigin námi. 

Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni 

nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu til að nýta sér 

styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. Lykilhæfni er 

leiðarljós í allri menntun í grunnskóla, bæði formlegri, óformlegri og í starfsháttum skóla. 

Hún tengist grunnþáttum menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindum, jafnrétti og sköpun. Gert er því ráð fyrir að unnið sé með lykilhæfni 

sérstaklega og á öllum námssviðum og mat lagt á hana í öllum árgöngum. 
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Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í aðalnámskrá í fimm liðum sem 

eru sameiginlegir öllum námssviðum: 

 Tjáning og miðlun: Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og 

skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni 

sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

 Skapandi og gagnrýnin hugsun: Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og 

úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni 

til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdarfærslu. 

 Sjálfstæði og samvinna: Hæfni til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 

leiðsögn. 

 Nýting miðla og upplýsinga: Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í 

þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og 

gagnrýninn hátt.  

 Ábyrgð og mat á eigin námi: Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og 

leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu.  

4.3.2 Námsmat í Kerhólsskóla 

Í Kerhólsskóla hefur áhersla í námsmati færst yfir á leiðsagnarmat og símat. 

Leiðsagnarmatið byggir á því að nemandi viti til hvers er ætlast af honum, hann þekki 

markmið sín og viti hvert beri að stefna. Lykilatriði í því að virkja nemandann í námi sínu 

er að gefa honum stöðuga endurgjöf á námsferlinu, láta hann leggja mat á hvernig honum 

gengur (sjálfsmat) og veita honum leiðbeinandi námsmat þar sem vinna hans nýtist 

honum í framhaldinu til þess að bæta árangur sinn. Form matsins er fjölbreytt, má þar 

nefna frammistöðumat, sjálfsmat, kannanir, samræður eða munnleg verkefni sem gefa 

upplýsingar um stöðu nemenda, jafningjamat, skrifleg verkefni, verkleg og myndræn 

verkefni, stuttar æfingar eða afmarkaðar tilraunir og dýpri athuganir. Það getur verið  í 

formi einstaklingsverkefnis eða hópverkefnis og ýmist stök 

verkefni/úrlausnir/vinnubækur eða samsafn verkefna, rafrænna eða á pappírsformi. 

Námsmat í grunnskóladeild Kerhólsskóla fer fram jafnt og þétt allt skólaárið. Á skólaárinu 

fara fram tvö samtöl þar sem umsjónakennari hittir nemanda með 

foreldrum/forráðamönnum sínum. Í þeim er farið yfir líðan og námsframvindu nemanda. 

Fyrir þau samtöl vinna nemendur, foreldrar og kennarar frammistöðumat sem horft er til 

í samtölunum og rædd er líðan nemenda. Fyrir samtalsdaga meta kennarar lykilhæfni 

nemenda og merkja við í hæfnikortum þeirra í upplýsingakerfinu InfoMentor. 

 Í okt./nóv. er haustsamtal þar sem rædd er líðan nemanda í skólanum, farið er yfir 
frammistöðumat og lykilhæfnikort nemanda. 
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 Í mars er vetrarsamtal þar sem lögð er áhersla á námsmat með leiðsögn til 
nemanda. Rædd er líðan nemanda og farið yfir frammistöðumat.  

 
Í Kerhólsskóla eru hæfniviðmið, sett fram í kennsluáætlunum/námslotum í 

upplýsingakerfinu InfoMentor. Þar meta kennarar námsframvindu innan námsgreina og 

geta nemendur og foreldrar fylgst með námsframvindu á hæfnikorti nemandans í 

InfoMentor þar sem hæfni er metin út frá samræmdum matskvarða. Matsviðmið 

aðalnámskrár eru höfð til hliðsjónar við lokamat á yngsta-, mið- og elsta stigi. 

Samræmdpróf Menntamálastofnunar eru lögð fyrir árlega og skila upplýsingum um stöðu 

nemenda í samanburði við jafnaldar í þeim þáttum sem þar eru mældir hverju sinni. Einnig 

eru notuð próf úr matstæki Menntamálastofnunar Lesferill og má fá nánir upplýsingar um 

matstækið og viðmið hér. Matskvarði og viðmið um hæfni og eða matsviðmið fyrir 

námssvið og námsgreinar eru eftirfarandi í Kerhólsskóla:  

Matskvarði 

1. – 7. bekk 

Viðmið 

Framúrskarandi 
Hæfni náð og 

gott betur. 

Hæfni náð Hæfni náð. 

Á góðri leið 

Hæfni ekki náð 

en er á góðri leið 

með að nást 

Þarfnast 

þjálfunar 

Hæfni ekki náð, 

er á réttri leið en 

þarfnast frekari 

þjálfunar. 

Hæfni ekki náð Hæfni ekki náð. 

 

 

 

 

 

 

Matskvarði 

5. – 10. bekk 

Viðmið 

 

A 

Framúrskarandi hæfni og 

frammistaða í námi með hliðsjón 

af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

námsgreinar/námssviðs. 

 

B+ 

Hluta af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

fyrir A náð og önnur í B. 

 

B 

Góð hæfni og frammistaða í 

námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

námsgreinar/námssviðs. 

 

C+ 

Hluta af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

fyrir B náð og önnur í C. 

 

C 

Sæmileg hæfni og frammistaða í 

námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

námsgreinar/námssviðs. 

 

D 

Hæfni og frammistöðu í námi 

ábótavant með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum/matsviðmiðum 

námsgreinar/námssviðs. 

x 
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Við lok skólaárs fær nemandi hæfnimiðað námsmat í hverri námsgrein. Við útskrift fá 

nemendur afhent staðlað vitnisburðarblað úr upplýsingakerfinu InfoMentor, þeir hafa 

einnig aðgang að rafrænum vitnisburði í námsmöppu í upplýsingakerfinu. Nemendur í 10. 

bekk útskrifast þar að auki með rafræn prófskírteini sem flytjast sjálfkrafa í kerfi 

framhaldsskólanna við lok grunnskóla. Í aðalnámskrá er tekið fram að ekki sé gert ráð fyrir 

að einkunn í lykilhæfni sé birt á vitnisburðarskírteini nemenda við lok grunnskóla. 

Í aðalnámskrá eru gefin út samræmd viðmið en skólum er skylt að gera 

einstaklingsnámsskrá fyrir nemendur sem bera út af samræmdum hæfni- og 

matsviðmiðum aðalnámsskrár. Í þeim tilvikum eru einkunnir stjörnumerktar. 

4.3.3 Stöðluð próf og skimanir 

Mat á námi og velferð nemenda er reglubundinn og órjúfanlegur þáttur í skólastarfinu. 

Við mat á námi eru notu ýmis mælitæki og leiðir sem gera það kleift að fylgjast með 

framvindu náms og námsárangri nemenda. Þær kannanir og skimanir sem nýttar eru 

reglubundið eru: 

o Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði hjá nemendum í 4. og 7. bekk. 

o Samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfræði og ensku hjá nemendum í 9. 

bekk.  

o Lesfimi, staðlaðpróf í matstækinu Lesferill, matstæki sem ætlað er að meta stöðu 

nemenda í 1. – 10. bekk í raddlestri. 

o Lestrarlag, fylgt er matsramma sem fylgir matstækinu Lesferill. Metið hjá 

nemendum í 4. – 10. bekk. 

o Leið til læsis, lesskimunarpróf fyrir 1. bekk 

o Stafakönnun, lögð fyrir til þess að kanna bókstafaþekkingu. 

o Orðarún, lesskilningspróf sem ætluð eru nemendum 3. – 8. bekkjar, hluti af 

Lesferli. 

o Talnalykill, staðlað og markbundi próf sem gefur til kynna hvar nemandi stendur í 

samanburði við nemendur í sama árgangi eða bekk í einstökum þáttum 

stærðfræðinnar. Lagt fyrir nemendur í 3. bekk. 
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Skimanir og próf Bekkir ágú sep Okt nóv des jan feb mar apr maí 

Samræmd könnunarpróf í íslensku 

og stærðfræði 

4. og 7. 
                   

Samræmd könnunarpróf í íslensku, 

stærðfræði og ensku 

9. 
                   

Lesfimipróf / Lesferill   1.-10.                  

Lestrarlag / Lesferill 4.-10.           

Leið til læsis / lesskimun 1.           

Stafakönnun 1.           

Stafakönnun 2.           

Orðarún / Lesferill 3.-8.                   

Talnalykill  3. og 6.                   

MOT 4-6 - Hreyfiþroski 1.                      

 

Ef vísbendingar gefa til kynna að kanna þurfi einhverja ákveðna þætti frekar og leggja 

fyrir önnur próf eða greiningar er haft samband við Skólaþjónustu Árnesþings sem sér 

um sérfræði þjónustu fyrir Kerhólsskóla og sérfræðingar á þeirra vegum leggja fyrir 

frekari skimanir eða kannanir. Allt eftir því sem þurfa þykir. 
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4.4 Vettvangsferðir  
Kerhólsskóli býr að því að vera afskaplega vel í sveit settur. Í næsta nágrenni hans eru 

nokkrar helstu náttúruperlur Íslands auk fjölmargra sögustaða. Atvinnulíf er af ýmsum 

toga og sömuleiðis orkuframleiðsla. Það er því hægur vandi að bregða sér af bæ eina 

dagstund eða svo og vitja liðins tíma eða komast í nánd við náttúruna og atvinnuhætti.   

Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á að nemendur skólans læri í náttúrunni um náttúruna, 

kynnist sögunni á söguslóðum og samfélaginu sem virkir þátttakendur. Þannig læra þeir 

að meta þá auðlegð sem í samfélaginu og umhverfinu býr um leið og þeir tengjast því 

sterkari böndum. Flokka má ferðir nemenda í grunnskóladeild í fimm flokka:  

1. Lengri ferðir sem farnar eru á vordögum og taka yfirleitt einn dag nema á fimm 
ára fresti þegar kemur tveggja daga útilega. Ferðirnar eru fimm talsins og reynt er 
að láta þær rúlla þannig að fimmta hvert ár er farið í tveggja daga ferð að 
Þingvöllum. Þar er gist eina nótt og eru foreldrar með í ferð. Unnin er þematengd 
vinna í tenglsum við þessa ferð, bæði fyrir og eftir ferð. Þau ár sem farið er á 
Þingvelli er ekki farið í styttri ferðir á vordögum. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Lengri 
ferðir

Þingvellir

Suðurland 

Menning-saga-
náttúrufyrirbæri

Þjórsárdalur

Þjóðveldisbær-
Búrfellsvirkjun-

náttúrufyrirbæri

Ferð tengd sjó

Fjöruferð-sjóminjasafn

Reykjavík

Þjóðminjasafn-
Árbæjarsafn-Alþingi-
Landnámssýningin
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2. Styttri ferðir eru farnar hluta úr degi þar sem akstur getur verið nauðsynlegur. Þær 
eiga það sameiginlegt að vera farnar í nærumhverfi skólans.  

 
 
 

3. Skólabúðir/Útilífsmiðstöð

 
 
 
 
 

Styttri 
ferðir

Gönguferð

Skógar, hellar, fell og fjöll.

Réttarferð

Snæfoksstaðir

Jólatrésferð 1. bekkjar og 
leikskólahóps.

Virkjanir við Sogið
Þrastarskógur

Grill og gaman að vori 

með foreldrum.

Hjólaferð að vori

Sólheimar 

Jólaferð

Búðir

Laugar - skólabúðir

9. bekkur

Útilífsmiðstöð á 
Úlfljótsvatni 3.-4. 

bekkur

Skólabúðir Reykjum 
7. bekkur
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4. Ferðir nemenda á elstastigi: Í lok ágúsmánaðar fara unglingadeildir Kerhólsskóla 

og Bláskógaskóla Laugarvatni og Reykholti saman í hópeflisferð. Þau fara í 

fjallgöngu og gista í fjallakofa eina nótt. Í framhaldi af þessari helgi koma fjórar 

smiðjur sem dreifast á skólaárið þar sem unglingarnir gista yfir nótt í nágranna 

skólum og sínum eigin. Einnig hafa þessir nemendur farið saman á skólahreysti 

keppnina. Nemendur í 8.-10. bekk hafa einnig fengið að ráðstafa einum degi á 

skólaárinu þar sem þeir fá að taka þátt í að skipuleggja dagsferð með 

umsjónarkennara sínum. Hefð er síðan fyrir því að 10. bekkur í Kerhólsskóla fari í 

þriggja daga útskriftarferð með öðrum 10. bekkingum úr Bláskógaskóla 

Laugarvatni og Reykholti. 

 
 

5. Þematengdarferðir og námsferðir eru ferðir sem breytast á milli ára allt eftir 

viðfangsefnum hverju sinni. Þátttaka í þeim ferðum getur verið breytileg og 

stundum bundin við ákveðna árganga eða ákveðin skólastig.  

  

Ferðir 
elsta
stigs

Hópefli að hausti 

farið í ágúst

Útskriftarferð 

10. bekkjar

Ferðadagur 8. - 9. og 
10. bekkjar

Skólahreysti og 
skemmtiferð
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4.5 Hefðir í skólastarfi grunnskóladeildar  
Í gegnum tíðina hafa skapast ýmsar hefðir í skólastarfi Kerhólsskóla, sumar hafa verið frá upphafi 

en aðrar eru nýrri en allar jafn mikilvægar og ómissandi. Hefðirnar tengjast ákveðnum 

uppbrotsdögum og viðburðum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uppbrots-

dagar  

Jólastöðvar 

7. febrúar Dagur leikskólans 

7. febrúar 

Dagur umhverfisins 

7. febrúar 

Dagur íslenskrar 

náttúru 

7. febrúar 

Umhverfisdagar 

7. febrúar 

Dagur íslenskrar tungu 

7. febrúar Dagur stærðfræðinnar 

7. febrúar 

Þorrablót 

7. febrúar 

Öskudagur 

7. febrúar 

Sundlaugarpartý 

7. febrúar 

Viðburðir  

Litla upplestrarkeppnin 

7. febrúar 

Lífshlaupið 

7. febrúar 

Norrænar skólahlaupið 

7. febrúar 

Skólasetning 

7. febrúar 

Skólahreysti 

 

7. febrúar Stóra upplestrarkeppnin 

7. febrúar 

Litlu jólin - jólaball 

7. febrúar 

Útskrift 

 

7. febrúar 

Árshátíð 

 

7. febrúar 
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4.6 Agamál grunnskóladeildar  
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á að öllum líði vel og vinátta og virðing einkenni samskipti og 

samtarf. Góður starfsandi og vinnusemi eru mikilsverðir þættir til að skólastarfið gangi vel fyrir sig. 

Öllum ber að temja sér prúðmannlega framkomu bæði í leik og starfi, jafnt innan skóla sem utan 

og ganga snyrtilega um. Valdi nemandi skemmdum á skóla eða munum hans, ber honum að bæta 

tjónið verði þess krafist af skólastjórnendum. 

Væntingar Kerhólsskóla til nemanda: 
1. Að hann fari eftir reglum skólans og leggi sitt af mörkum til að skapa góðan náms- og 

félagsanda í skólanum. 
2. Að hann komi ávallt vel undirbúinn fyrir kennslustundir og rétt búinn í skólann (klæddur 

eftir veðri, íþróttaföt, sundföt og handklæði).  
 

Skólareglur 

 Við erum prúð í skólanum og sýnum vináttu og virðingu. 

 Við mætum stundvíslega í allar kennslustundir og erum vinnusöm. 

 Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks  

 Nemendur og starfsfólk sýni fyllstu kurteisi. 

 Við göngum snyrtilega um og förum úr útiskóm og yfirhöfnum í anddyri skólans. 

 Í skólanum er lögð áhersla á hollar lífsvenjur. Nemendum er óheimilt að koma með 

sælgæti og gosdrykki (inní því eru orkudrykkir) í skólann nema annað sé tekið fram.  

 Notkun rafretta, tóbaks og vímuefna er stranglega bönnuð. 

 Notkun snjalltækja (sími / snjallúr / spjaldtölva) er óheimil á skólatíma, nema annað sé 

tekið fram af starfsfólki. 

 Notkun snjalltækja er hvorki leyfð í matsal né úti í frímínútum. 

 Hver árgangur ber ábyrgð á sínu borði í matsalnum og þurrkar af þeim og raðar stólum. 

Skólareglur Kerhólsskóla eru endurskoðaðar á hverju hausti af börnum og starfsmönnum. 

Með brot á skólareglum er unnið á eftirfarandi hátt: 
1. Ef nemandi brýtur skólareglur hefur kennari eða annar starfsmaður sem nálægur er, 

afskipti af honum. 
2. Ef brotið er smávægilegt er oft hægt að leysa málið á staðnum en ef ekki, er málinu vísað 

til umsjónarkennara nemandans. 
3. Umsjónarkennari ræðir við nemandann og reynir að leysa málið. Ef málið leysist ekki er 

málið tekið upp með skólastjórnendum. 
4. Ef ekki tekst að leysa málið á þessu stigi eða ef nemandi brýtur skólareglur síendurtekið, 

er talað við foreldra.  
5. Skólastjórnendur og/eða umsjónarkennari ræða við nemandann og forráðamenn hans. 
6. Verði ekki breyting á hegðun nemandans þrátt fyrir ítrekaðar aðgerðir þessara 

áðurnefndu aðila, getur komið til þess að leitað sé utanaðkomandi ráðgjafar. 
 

 



 

53 
 

Farsímareglur 
Ef óheimil notkun eða truflun verður af síma fær nemandi eina áminningu, ef hann notar símann 

aftur í leyfisleysi starfsmanna er síminn gerður upptækur og afhendist hjá skólastjóra í lok 

skóladags. Við endurtekin brot verða skólastjórnendur að kalla nemanda og foreldra á fund. Komi 

nemandi með snjalltæki í skólann er það ekki á ábyrgð skólans, heldur á ábyrgð 

eiganda/forráðamanna.  

Almennt um agamál 

 Skráning: Öll brot eru skráð. 

 Brottvísun: Foreldrar eru látnir vita samdægurs og beðnir um að sækja barnið í skólann. Að 

auki er sent skriflegt bréf í skráningakerfi skólans. Fundur er haldinn strax morguninn eftir 

með foreldrum og geta þeir nýtt sér andmælarétt sinn það sem eftir er dags. 

Andmælaréttur foreldra vegna brottvikningar er ávallt virtur. Ef nemanda er vísað úr skóla 

er Fræðslu- og skólanefnd gert viðvart.  

 Andmælaréttur: Foreldrar geta andmælt brottrekstri barnsins. Andmælaréttur er skýr í 

stjórnsýslulögum og gildir daginn eftir brot, eftir það getur skólastjóri ákveðið að vísa barni 

úr skóla í allt að þrjá daga. 

 

5 Stoðþjónusta 
Nemendur sýna getu, þekkingu, hæfni og áhuga á ólíkan hátt. Þeir eiga rétt á 

námstækifærum og stuðningi við hæfi og því þarf að mæta þeim með 

einstaklingsmiðuðum lausnum sem hafa það markmið að efla hvern einstakling með 

manngildi, lýðræði, jafnrétti og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.  

Til þess að veita nemendum sem besta þjónustu er mikilvægt að kennarar og foreldrar 

starfi saman að því að meta á hvern hátt sé farsælast að haga námi nemandans. Einnig er 

mikilvægt að kallað sé eftir áliti/mati og aðstoð sérfræðinga við skipulagninu og/eða 

framkvæmd á því og ráðleggingum þeirra fylgt. Í Kerhólsskóla er til staðar lausnateymi 

sem hefur það hlutverk að styðja leik- og grunnskólakennara og veita þeim ráð þegar 

kemur að því að meta þarfir ólíkra nemenda og leita lausna til þess að mæta þeim, sjá 

umfjöllun um lausnateymi hér. Við stoðþjónustu Kerhólsskóla starfa sérkennarar og 

stuðningsfulltrúar en einnig njótum við þjónustu sérfræðinga frá skólaþjónustu 

Árnesþings; sálfræðings, talmeinafræðings, kennsluráðgjafa, félagsráðgjafa og náms- og 

starfsráðgjafa, auk skólahjúkrunarfræðings frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. ART (e. 

Aggression Replacement Training); kennarar starfa við skólann og kenna ART í 

grunnskóladeild í námskeiðsformi þar sem þörf er á hverju sinni. Þar eru félagsfærni, 

sjálfstjórn, efling siðgæðisþroska og fleiri þættir þjálfaðir. 

 

Einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir nemendur sem fylgja ekki Aðalnámsskrá leik- eða 

grunnskóla og þurfa breytingu á námsmarkmiðum til lengri eða skemmri tíma, til að 
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mynda séu nemendur bráðgerir, hafi sértækar þarfir eða búi við fötlun.  

Einstaklingsnámskrá tekur miða af þörfum nemandans og er endurskoðuð reglulega. Hún 

byggir á upplýsingum um heildaraðstæður barns og athugun og mati á stöðu þess í námi 

og þroska. Einstaklingsnámskrá er áætlun fyrir ákveðið tímabil með mælanlegum 

markmiðum, ef kostur er, sem tekur til inntaks náms, leiða að markmiðum og 

einstaklingsmiðaðs námsmats sem hæfir inntaki og leiðum hverju sinni. Mikilvægt er að 

foreldrar grunnskólabarna fylgist með námsframvindu í einstaklingsnámsskrá í 

upplýsingakerfinu Mentor. Að gerð einstaklingsnámskrár koma leik/grunnskóla kennari, 

sérkennari að höfðu samráði við foreldra, barn og aðrar aðila sem hafa aðkomu eða veita 

nemandanum þjónustu. Fara skal eftir verklagsreglum við gerð einstaklingsnámsskár sem 

finna má hér. 

 

Stefna er varðar bráðgera nemendur 

Þegar það liggur fyrir að nemandi er bráðger eða vísbendingar um það, fara 

umsjónarkennari og sérkennari yfir málefni nemandans og skoða stöðu hans. Kennarar 

sem að nemandanum koma meta stöðu nemandans út frá markmiðum ólíkra námsgreina. 

Umsjónarkennari og sérkennari gera áætlun/einstaklingsnámskrá og fylgja þar 

verklagsreglum um gerð einstaklingsnámskrár sem finna má hér. 

Ef nemandi hefur lokið námsefni og uppfyllt lokamarkmið grunnskólans í ákveðnum 

námsgreinum stendur honum til boða að stunda fjarnám við framhaldsskóla og sér þá 

umsjónarkennari/faggreinakennari nemandans um samskipti við framhaldsskóla. Slíkt 

nám er nemanda að kostnaðarlausu. 
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6 Móttöku- og tilfærsluáætanir 

6.1 Upphaf leikskólagöngu  

Algengast er að barn hefji leikskólagöngu þegar það hefur náð 12 mánaða aldri. Í dag er 

ríkjandi hugmynd innan leikskólafræðanna að leikskólinn sé ekki staðgengill heimilisins og 

starfsfólkð þar af leiðandi ekki staðgenglar foreldra. Leikskólinn er samfélag þar sem 

fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman, staður námstækifæra. Barnið tekur virkan 

þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu. Í þeim anda er hin nýja aðlögun sem nefnd hefur 

verið þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki sé verið að venja barnið við að vera „skilið 

eftir“ í leikskólanum, heldur sé það að „læra að vera í nýjum aðstæðum“. Aðlögunin 

byggist á fullri þátttöku foreldranna í starfi leikskólans þá daga sem hún á sér stað. Sjá 

nánar í upplýsingum til foreldra, hér. Sé barn að hefja leikskólagöngu sína eftir 12 

mánaðaaldur á hið sama við hvort sem það er 2 ára eða 4 ára. Misjafnt er hvernig börnum 

gengur í aðlögun og því er ekki hægt að segja nákvæmlega til um ferli hennar. 

6.2 Tilfærsla frá leikskóla yfir í grunnskóla  
Samstarf milli leik- og grunnskóladeildar Kerhólsskóla er í föstum skorðum. Farið er í 

gagnkvæmar heimsóknir nokkrum sinnum á skólaárinu. Allir nemendur grunnskólans og 

elsti hópurinn í leikskóladeildinni, frá 5 ára til 16 ára eru saman í útinámi, einu sinni í viku, 

allt eftir því hvert viðfangsefnið er. Elsti hópur leikskóladeildarinnar fer að jafnaði einu 

sinni í viku í grunnskóladeildina og hittir þar grunnskólakennara. Einnig er reynt að koma 

því fyrir að þau fái tíma í verkgreinum hjá grunnskólakennara eitthvað yfir veturinn. Tveir 

elstu árgangarnir í leikskólanum fá að jafnaði einn tíma á viku með íþróttakennara. Einnig 

eru skipulagðar heimsóknir milli deilda þar sem boðið er upp á ýmis konar fræðslu, 

grunnskólabörnin fara í leikskóladeildina og öfugt, allt eftir því hvað er verið að vinna með, 

t.d. leiskóladagurinn, stærðfræðidagurinn, jólastöðvar o.s.frv. Eitt af markmiðum 

samstarfs þessara deilda er að börnin fái tækifæri til að efla tengsl við aðra nemendur og 

stuðla að aðlögun á milli skólastiga. 

6.3 Upphaf skólagöngu 6 ára barna og móttaka þeirra 
Það er mikilvægt að taka vel á móti nýjum nemendum svo upplifun þeirra af skólanum og 

fyrstu kynni séu góð. Þar sem Kerhólsskóli er samrekinn leik- og grunnskóli er umhverfi og 

starfsfólk skólans í grunnskóladeild börnunum sem verið hafa í leikskóladeild að einhverju 

leyti kunnugt. Aðlögun barna hefst markvisst á síðasta árinu í leikskóladeild þar sem 

nemendur koma reglulega í skipulagt skólastarf hjá kennara. Aðlögunin er einnig 

skipulögð í samráði við foreldra og er einstaklingsmiðuð ef á þarf að halda. Á vordögum 

er börnum sem hefja nám í 1. bekk um haustið boðið í sundkennslu af íþróttakennara 

skólans, sem er undirbúningur fyrir komandi skólaár. Áður en nemendur mæta í 1.bekk 

að hausti fá foreldrar skólafærninámskeið fyrir foreldra frá Skólaþjónustu Árnesþings en 

þar koma fram helstu atriði sem foreldrar eiga í vændum, hverjar skyldur þeirra eru 
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gagnvart börnum sínum og hverjar skyldur skólans eru. Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, 

umsjónarkennari og stuðningsfulltrúar hópsins koma einnig á fundinn og kynna stefnu 

skólans og áherslur skólastarfsins, til að mynda Grænfánann, Uppeldi til ábyrgðar og 

útinám. 

Eftirfarandi upplýsingar eru veittar á skólasetningu hjá umsjónarkennara: 

 Skóladagatal 

 Stundatafla 

 Skólareglur 

 Skólaakstur 

 Útivist og frímínútur 

 Símanúmer, heimasíða og netföng 

 Íþróttir og sund 

 Skráningu í frístund 

 Heimalestur 

 Leyfisbréf fyrir myndatökum og skólaferðalögum 

 Upplýsingakerfið Mentor og kennsluáætlanir 

 Hlutverk og samstarf heimilis og skóla  

 Foreldrar hvattir til þess að kynna sér heimasíðu og skólanámskrá skólans. 

Þegar nýnemar úr öðrum skólahverfum eða leikskólum hefja nám við grunnskóladeild 

Kerhólsskóla eða foreldrar þeirra tilkynna/skrá barnið í Kerhólsskóla og fylgt er áætlun um 

móttöku nýrra nemenda. Ef þörf er á einstaklingsmiðaðri nálgun í móttöku 

barns/nemanda eða þjónustu sérkennara er það gert með þarfir hvers og eins 

barns/nemanda í huga. Þá sjá skólastjórnendur um að koma á fundi með foreldrum, 

nemanda, sérkennara, skólastjórnenda og umsjónarkennara og fylla út móttökueyðublað 

fyrir nýja nemendur. Sérkennari skólans tekur þátt í að skapa móttökur við hæfi, og í 

samráði við hann og foreldra eru fundin viðeigandi stuðningsúrræði sem hæfa þörfum 

barnsins/nemandans.  

6.4 Móttökuáætlun nýrra nemenda  
Þegar vitneskja berst um að nýr nemandi sé að hefja skólagöngu í Kerhólsskóla eða hefur 

verið skráður, tilkynna skólastjóri eða aðstoðarskólastjóri það starfsfólki 

grunnskóladeildar. Að því búnu boða skólastjórnendur foreldra og nemanda til viðtals þar 

sem gerð er grein fyrir starfi skólans, stefnu og áherslum, til að mynda Grænfánann, 
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Uppeldi til ábyrgðar og útinámi. Farið er um skólahúsnæðið og umsjónarkennari er 

kynntur. Stjórnendur og/eða umsjónarkennari hafa það hlutverk að afla upplýsinga um 

nemandann frá foreldrum og fyrri skóla og fylla út móttökueyðublað nýrra nemenda.  

Ef þörf er á einstaklingsmiðaðri nálgun við móttöku nemanda eða þjónustu 

sérkennara er það gert með þarfir hvers og eins barns/nemanda í huga. Þá sjá 

skólastjórnendur um að koma á fundi með foreldrum, nemanda, sérkennara, 

skólastjórnenda og umsjónarkennara og fylla út móttökueyðublað nýrra nemenda. 

Sérkennari skólans tekur þátt í að skapa móttökur við hæfi, og í samráði við hann og 

foreldra eru fundin viðeigandi stuðningsúrræði sem hæfa þörfum barnsins/nemandans. 

 Sé nemandi að hefja skólagöngu á öðrum tíma en við upphaf skólaárs ákveður 

skólastjóri hentuga tímasetningu. Ef foreldrar og nemandi tala ekki íslensku eða skilja 

hana illa og geta lítið tjáð sig ber að fylgja móttökuáætlun fyrir nemendur með annað 

tungumál en íslensku. 

Eftirfarandi upplýsingar eru veittar nýjum nemendum og foreldrum þeirra. Mikilvægt er 

að kynna sérstaklega fyrirkomulag skólaaksturs.  

 Skóladagatal 

 Stundatafla 

 Skólareglur 

 Skólaakstur og skólabílareglur 

 Útivist og frímínútur 

 Símanúmer, heimasíða og netföng 

 Íþróttir og sund 

 Skráningu í frístund 

 Heimalestur 

 Leyfisbréf fyrir myndatökum og skólaferðalögum 

 Upplýsingakerfið Mentor og kennsluáætlanir 

 Hlutverk og samstarf heimilis og skóla  

 Foreldrar hvattir til þess að kynna sér heimasíðu og skólanámskrá skólans. 

Umsjónarkennari aðstoðar nemandann eftir þörfum í aðlögun hans og fær aðra 

nemendur til að aðstoða nemandann frá upphafi; leiðbeina honum um húsnæðið og 

upplýsa um ýmsar daglegar venjur, allt til þess að hjálpa honum við að öðlast öryggi í 

nýjum skóla. Umsjónarkennari lætur foreldrahópinn vita um að nýr nemandi hafi bæst í 
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hópinn. Umsjónarkennari hefur samband við foreldra fljótlega eftir að skólaganga hefst 

og ræðir gang mála, einnig eru foreldrar hvattir til þess að vera í sambandi við 

umsjónarkennara eða stjórnendur. 

6.5 Móttökuáætlun nemenda með annað tungumál en íslensku 
Þegar óskað er eftir skólavist fyrir nemanda með annað tungumál en íslensku í 

Kerhólsskóla er stefnt að því að veita honum skólavist eins skjótt og auðið er. Barn sem 

ekki hefur fengið úthlutað kennitölu á rétt á skólagöngu á meðan beðið er eftir 

afgreiðslu kennitölunnar. Móttökuáætlun nýrra nemenda á við um alla þá nemendur er 

hefja skólagöngu í Kerhólsskóla, án aðgreiningar, en þarfnist nemandi sérstakrar 

þjónustu til að mynda vegna annars tungumáls þá þarf að huga að fleiri þáttum en þar er 

tekið fram og nauðsynlegt að hafa það í huga sem kemur fram á gátlista sem finna má 

hér. 

6.6 Móttökuáætlun fyrir nemendur sem þarfnast stoðþjónustu. 
Móttökuáætlun nýrra nemenda á við um alla nemendur í Kerhólsskóla, án aðgreiningar, 

en þarfnist nemandi stoðþjónustu þá þarf að huga að fleiri þáttum en þar er tekið fram. 

Gera þarf grein fyrir hvernig staðið er að móttökuviðtali, hvernig lagður er rammi að 

skipulagi náms og kennslu og kannaðar þarfir nemandans meðal annars með tilliti til 

umhverfis. Einnig þarf að skilgreina hlutverki umsjónarkennara, deildarstjóra, sérkennara 

og annarra fagaðila, samstarf þeirra og foreldra og hver áform eru um stuðning til 

félagslegrar þáttöku með aðkomu aðila innan skólans og utan. Hér er að finna gátlista sem 

mikilvægt er að fylgja við móttöku nemenda sem þarfnast stoðþjónustu. 

6.7 Samskipti við framhaldsskóla og tilfærsluáætlun frá grunnskóla til 

framhaldsskóla 
Náms- og starfsráðgjafi Kerhólsskóla kynnir framhaldsskóla landsins fyrir nemendum í 10. 

bekk, fer yfir ólíkar áherslur þeirra og námsframboð. Hann útskýrir einnig fyrir nemendum 

einingamatskerfið sem notað er til þess að mæla vinnuframlag nemenda í 

framhaldsskólum. 

Kerhólsskóli er í samstafi við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi og 

Menntaskólann á Laugarvatni. Vor hvert fara nemendur í Kerhólsskóla á 

kynningarviðburði í báðum skólum. Menntaskólinn á Laugarvatni býður nemendum í 10. 

bekk einnig á söngkeppni skólans. Ef kostur er fara nemendur Kerhólsskóla einnig á 

kynningar í öðrum skólum á höfuðborgarsvæðinu þar sem þeim gefst tækifæri til þess að 

sjá hversu fjölbreytt námsframboð er í framhaldsskólum landsins.  

Náms- og starfsráðgjafi lætur nemendur og foreldra vita hvenær opnir dagar eru 

hjá framhaldsskólum í nágrenni Kerhólsskóla. Hann kemur aðgangsorðum Menntagáttar 

til nemenda svo þeir geti sótt um nám í framhaldsskóla og upplýsir foreldra og nemendur 
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um umsóknarferlið auk dagsetninga sem því tengjast. Jafnframt fer hann yfir ferlið og 

útskýrir það fyrir nemendum.  

Nemendum Kerhólsskóla stendur til boða að ljúka grunnskólanámi í einstökum 

greinum áður en skólagöngu lýkur. Til að svo megi verða þurfa nemendur að sýna einstaka 

ábyrgð, vinnusemi og útskrifast að lágmarki með einkunnina B í námsgreininni. Í 

framhaldinu geta þeir stundað fjarnám við framhaldsskóla. Sveitarfélagið styrkir 

nemendur í fjarnámi í framhaldsskóla á meðan á grunnskólagöngu stendur. 

Sérkennari Kerhólsskóla sér um aðlögun, samskipti, heimsóknir og samstarfsfundi 

í tilvikum nemenda með mjög sértækar þarfir. Hann sér jafnframt um að koma 

nauðsynlegum upplýsingum til viðkomandi framhaldsskóla í samráði við foreldra og fer 

með nemandanum og foreldrumá fund hjá sviðsstjóra sérkennslu í þeim skóla, sé þess 

óskað. 

Foreldrar geta óskað eftir því við skólastjóra Kerhólsskóla að barn þeirra útskrifist 

úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi lýkur, telji foreldrar að barn þeirra hafi forsendur 

til að innritast í framhaldsskóla. Það er síðan hlutverk skólastjóra að meta hvort nemandi 

hefur lokið grunnskólanámi og ber hann ábyrgð á útskrift nemandans úr grunnskóla. 

Nemanda ber að ljúka öllu skyldunámi samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla með 

framúrskarandi árangri áður en hann útskrifast þaðan. 
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7 Mat á árangri og gæðum. 

Í lögum um leikskóla nr. 90 / 2008 koma m.a. fram markmið varðandi mat og eftirlit á 

gæðum leikskólastarfs. Í 17. grein laganna kemur fram að markmiðin eru til þess að geta 

veitt upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks 

leikskóla, viðtökuskóla og foreldra. Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði 

laga, reglugerða og aðalnámskrár leikskóla. Auka gæði náms og leikskólastarfs og stuðla 

að umbótum. Tryggja að réttindi barna séu virt og að þau fái þá þjónustu sem þau eiga 

rétt á samkvæmt lögum. Hver leikskóli skal meta með kerfisbundnum hætti árangur og 

gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra 

eftir því sem við á.  

Í lögum um grunnskóla í 35. og 36. grein frá 2008 ber öllum grunnskólum að framkvæma 

kerfisbundið sjálfsmat. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hefur verið 

náð, greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. 

Margir ólíkir þættir hafa áhrif á skólastarf og skólar verða að koma til móts við ólíkar þarfir. 

Sjálfsmatið verður stöðugt að vera í gangi og er langtímamiðað. Með því fer fram víðtæk 

gagnasöfnun um skólastarfið. Sjálfsmat skóla er því leið til þess að miðla þekkingu á 

skólastarfi og er liður í þróun og vexti hvers skóla. Sjálfsmat, umbætur og mat á þeim eru 

því lykill að því að gera góðan skóla betri. 

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Ákveðin viðmið sem 

skólum er ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo 

og leiðbeiningar um sjálfsmat.  

Kerhólsskóli notar Skólapúlsinn, líðankannanir og samtöl sem sjálfsmatskerfi.  
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Skólapúlsinn 
• Allir nemendur, starfsmenn og foreldrar taka könnun annað hvert ár í Kerhólsskóla 

• Foreldrakönnun  

• annað árið (sléttar tölur í ártali) 

• Starfsmenn og nemendur  

• hitt árið (oddatölur í ártali) 

 

 

Líðankönnun 
• Allir nemendur leik- og grunnskóladeildar ásamt starfsmönnum beggja deilda taka 

líðankönnun árlega í Kerhólsskóla. 

• Nemendu leikskóladeildar  

• tvær kannandir á ári 

• Nemendur grunnskóladeildar  

• Tvær kannanir á ári 

• Starfsmenn  

• A.m.k. tvisvar á ári (í starfsmannasamtölum) 

 

 

Samtöl 
• Allir nemendur í grunnskóladeildar koma með foreldrum í samtöl, ásamt því að 

starfsmenn beggja deilda koma í þrjú örsamtöl við stjórnendur árlega í Kerhólsskóla. 

• Nemendur og foreldrar leikskóladeildar 

• Daglega við komu og brottför barna 

• Karellen – myndir og önnur samskipt 

• Samtal – einu sinni á ári um líðan og þroska barns 

• Nemendur og foreldrar grunnskóladeildar 

• Október – samtal með foreldurm 

• Mars – samtal með foreldum 

• STARFSMENN  

• Október/nóvember – Starfsmannasamtal 1 

• Janúar/Febrúar– Starfsmannasamtal 2 

• Mars/apríl– Starfsmannasamtal 3 
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Tímaáætlun 
 

Skólapúlsinn Líðankönnun Samtöl Viðmið 

Börn 
 

Leikskóladeild: 

Tvær kannanir á ári 

Leikskóladeild: 

Dagleg samskipti 

Að allir fái að njóta 

sín í leik og starfi og 

nýta hæfileika sína 

á sinn hátt, læra á 

sínum hraða og 

sínum forsendum. 

Að öllum líði vel. 

Nemendur Grunnskóladeild: 

Á því ári sem ber 

oddatölur  

(t.d. 2023-2025-

2027...) 

Grunnskóladeild: 

Tvær kannanir á ári 

- í október  

- í mars 

Grunnskóladeild: 

Nemendur og 

foreldrar  

- í október  

- í mars 

Að allir fái að njóta 

sín í leik og starfi og 

nýta hæfileika sína 

á sinn hátt, læra á 

sínum hraða og 

sínum forsendum. 

Að öllum líði vel. 

Foreldrar 

leik- og 

grunnskóla-

deildar 

Á því ári sem ber 

sléttatölu  

(t.d. 2022-2024-

2026...) 

 
Grunnskóladeild: 

Nemendur og 

foreldrar  

- í október  

- í mars 

Að foreldar séu 

sáttir með 

starfsemi skólans, 

agamál og 

umhyggju gagnvart 

sínum börnum. 

Starfsmenn Á því ári sem ber 

oddatölur (t.d. 

2023-2025-2027...) 

Að minnsta kosti 

tvisvar á ári 

 

Örsamtöl 

- Október/ 

nóvember 

- Janúar/ 

Febrúar 

- Mars/ apríl 

Að starfsmönnum 

líði vel í starfi, nýti 

hæfileika sína og 

sköpun, nái að efla 

sjálfið og 

starfshæfileika 

sína. 
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Skólapúlsinn 

Skólapúlsinn er hugsaður sem hluti af þróunarstarfi skóla. Með Skólapúlsinum geta skólar 

fengið réttmæt gögn til að vinna með í þróunarstarfi bæði við kortlagningu, mat og 

endurmat. Verkefnið felst fyrst og fremst í samræmingu á mati á innri þáttum 

skólastarfsins, svo sem líðan nemenda, virkni þeirra og aðstæðum í skólanum í gegnum 

sjálfvirkt kannanakerfi. Sjálfvirkni kerfisins tekur til bæði söfnunar og úrvinnslu gagna við 

sjálfsmat skóla. Val á spurningakvörðum tekur mið af íslenskum aðstæðum, þar er byggt 

á nýjum upplýsingum sem fengist hafa með PISA rannsóknunum á Íslandi.  

 

Markmið Skólapúlsins er að efla rannsóknir og þekkingu á þáttum í fari nemenda og 

einkennum skólastarfsins. Yfir tíma safnast mikið magn dýrmætra upplýsinga sem 

rannsakendur á sviði menntamála geta nýtt. Slíkar niðurstöður draga fram sérkenni 

skólans og geta upplýst á hvaða sviðum skólinn þarf að beita sér til að bæta skólastarfið 

og auka bæði árangur og vellíðan nemenda sinna. 

 

 

Líðankannanir 

Líðankannanir eru lagðar fyrir tvisvar á ári til að fylgjst með andlegri og líkamlegri líðan og 

framvindu nemenda. Þar fá nemendur tækifæri til að svara með foreldrum könnun og ræða þær 

tilfinningar sem eru til starðar. Síðan fer umsjónakennari betur yfir könnunina í haust- og 

vetrarsamtölum. 

 

 

Starfmannasamtöl 

Formleg starfsmannasamtöl fara fram þrisvar sinnum á ári. Hver starfsmaður fær tvö 15 mín. 

samtal í senn við stjórnendur. Síðasta samtalið verðu lengra um 20-30 mín. Starfsmaðurinn hefur 

það í huga að starfsmannasamtalið er gott tæki til að hafa áhrif á eigið starf og starfsþróun. 

Starfsmaður fær í hendurnar undirbúningsblöð í upphafi skólaárs. Þrjár til fjórar spurningar lyggja 

fyrir í hverju samtali og þarf að koma undirbúin í samtölin. Starsmaðurinn heldur sjálfur utan um 

öll skjöl sem tengjast honum í sérstakri möppu. 

 

Umræðuhringur 

Í Kerhólsskóla tökum við umræðuhring meðal starfsmanna sem svipar til SVÓT greiningar. Þá eru 

eftirfarandi spurningar sem útgangspunkta: 

 Styrkleikar (horft innávið): Hvaða góða eiginleika höfum við? Hvað gerum við vel? Hvaða 
úrræðum höfum við aðgang að? Hvað sjá aðrir sem kosti okkar? 

• Veikleikar (horft innávið): Hvað getum við bætt? Hvað þurfum við að forðast?  
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• Tækifæri (horft út): Hvar eru tækifæri? Viljum við bæta einhverju við eða þróa áfram verkefni 
sem þegar eru í gangi. Viðburðir og atburðir.  

• Ógnanir (horft út): Hvaða hindranir eru í veginum?  
 

Í umræðuhringjunum er mannauður beðin um að nefna 1-3 atriði jákvæð atriði um skólastarfið í 

fyrstu umferð, í annari umferð er beðið um 1-3 atriði fyrir það sem betur má fara og síðan í síðustu 

umferð er frjálst að bæta við ef mannauður vill. Stjórnendur skrá umræðupunktana niður hjá sér 

og búa til úrbótaáælun út frá umræðunni. 

 

Sjálfsmatsskýrsla 

Umbótaáætlun er gefin út ár hvert. Hún er í stöðugri endurskoðun og tekur m.a. er tekið mið af 

niðurstöðum innra og ytra mats ásamt niðurstöðum úr starfsmannasamtölum. Umbótaáætlun 

birtist árlega í sjálfsmatsskýrslu skólans. 

 

Mat á skólastarfi 

 

 

Sérhver leikskóli skal móta aðferðir til að meta uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti innan 

leikskólans og utan. Mat skal framkvæma með hliðsjón af lögum, reglugerðum og Aðalnámskrá 

leikskóla. Sérstaklega skal gera grein fyrir framkvæmd og niðurstöðu matsins. 

 

Innra mat 

Viðhorfakönnun meðal foreldra og starfsmanna er framkvæmd á tveggja ára fresti í samstarfið við 

fræðslu- og skólanefnd. Þar fást greinargóðar upplýsingar um helstu þætti í leikskólastarfinu er 

lúta t.d. að stjórnun, líðan og framförum barnanna, framkvæmd uppeldis- og námssviða, 

samvinnu meðal starfsfólks og samvinnu við heimilin.  

Sjálfsmatsáætlun er unnin fyrir hvert skólaár og mati gerð skil í ársskýrslu skólans. Í framhaldi af 

mati er unnin umbótaáætlun. 



 

65 
 

Ytra mat 

Í lögum um grunn- og leikskóla er sagt, að sveitarfélög eigi að sinna mati og eftirliti með gæðum 

skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat 

sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Í Kerhólsskóla notum við 

Skólapúlsinn fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra, líðan könnun fyrir nemendur, heislukönnun 

fyrir starfsmenn, starfsmanna samtöl, umræðuhringi (1-3 atriði jákvætt og síðan 1-3 atriði fyrir 

það sem betur má fara) og síðan koma nemendur með foreldrum sínum í grunnskóladeild tvisvar 

sinnum yfir skólaárið í samtal og einu sinni er foreldrasamtal í leikskóladeildinni en þar eru 

starfsmenn og foreldra í daglegum samskiptum. 
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8 Þróunarstarf  
Ný þekking á sviði uppeldis og menntunar, tækninýjungar, samfélagsbreytingar og skólastefna 

sveitarfélagsins kalla reglulega endurskoðun á skólastarfinu og þróun þess. Á starfstíma 

Kerhólsskóla hafa verið unnin ýmis verkefni í tengslum við skólaþróun en þrátt fyrir aðeins ólíkar 

áherslur hefur megin tilgangur þeirra ávallt verið sá að bæta skólastarfið með hag barna að 

leiðarljósi.  

Hér á eftir eru nefnd verkefni sem lögð hefur verið áhersla á undan farin ár og hafa fest sig í sessi 

auk nýrra verkefna sem bætast í hópinn. Segja má að á næstunni verði sérstök áhersla lögð á 

þætti sem snúa að læsi, þ.e.a. auka orðaforða og efla læsi barna og ungmenna.  

Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution): Uppeldisaðferð sem hvetur börn til skjálfskoðunar á eigin 

hegðun og því að taka ábyrgð á sjálfum sér. Hún hefur verið innleidd í leik- og grunnskóladeild 

en þótt innleiðingu sé lokið er henni fylgt eftir með námskeiðum og samstarfsfundum á 

starfstíma skólans. 

Skóli á grænni grein; er alþjóðlegt verkefni sem menntar milljónir nemenda í 67 löndum víðsvegar 

um heim í sjálfbærni og umhverfisvernd. Verkefnið byggir á lýðræðismenntun og getu til aðgerða. 

Í tengslum við þetta verkefni hefur verið í þróun útkennsla sem hefur fest sig í sessi í öllum 

árgöngum grunnskóladeildar og leikskóladeildar. Á næstu árum verður í tenglsum við þetta 

verkefni lögð áhersla á Heimsmarkmiðin og þátttöku sveitarfélagsins í Heilsueflandi samfélagi. 

Sterk hefð hefur skapast fyrir teymisvinnu í tengslum við verkefnið og útinámið. Stefnt er að því 

að hlúa að henni og efla hana.  

Vináttu verkefnið; er forvarnarverkefni sem ætlað er að koma í veg fyrir einelti og bæta 

samskipti. Þetta verkefni er ætlað 3-10 ára börnum og gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki 

sér ákveðin grunngildi við vinnu og í samskiptum innan skólasamfélagsins. Þau eru 

umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. Hingað til hefur verið unnið með verkefnið í 

leikskóladeild en með útgáfu efnis sem ætlað er fyrir nemendur á yngsta stigi í grunnskóla í 

ágúst 2020 er ætlunin að taka það einnig fyrir í grunnskóladeild. 

Lubba verkefnið; er verkefni sem leggur áherslu á brúarsmíð á milli málhljóða og bókstafa með 

stuðningi táknrænna hreyfinga. Lögð er rækt við hljóðavitund sem liggur til grundvallar 

umskráningu sem er forsenda lestrarfærni. Þetta verkefni hefur fest sig í sessi í leikskóladeild og 

er unnið með þar. 

Fimman / Læsisfimman; er námsskipulag sem notað er til þess að koma til móts við fjölbreyttan 

nemendahóp og þarfir þeirra sem hann skipa. Markmiðið með námsskipulaginu er að þjálfa læsi, 

sjálfstæð vinnubrögð og úthald. Þetta skipulag hefur verið notað í kennslu hjá nemendum á 

yngsta og miðstigi undnfarin tvö ár en hefur einnig teygt anga sína yfir í unglingastigið.Það 

skipulag mun áfram verða nýtt.  

Orð af orði; er verkefni sem fyrir hugað er að innleiða og þróa áfram frá og með haustinu 2020. Í 

verkefninu er lögð áhersla á að efla málumhverfi og vinna með orð og námsefni á fjölbreyttan 

hátt. Báðar deildir skólans þátt taka þátt í verkefninu og lögð er áhersla á að það endurspeglist í 

öllum fögum og ólíkum þáttum skólastarfsins. 
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Endurskoðun lestrarstefnu; er fyrirhuguð á skólaárinu 2020-2021. Í grunnskóladeild hefur verið 

fylgt lestrarstefnu sem lokið var við rétt um það leiti er leikskóli og grunnskóli sveitarfélagins 

voru sameinaðir. Það er því orðið tímabært að gera eina heildstæða stefnu fyrir báðar deildir 

skólans.  

Flæði; er hugmyndafræði sem byggir á kenningum hins ungverska Mihaly Csikszentmihalyi. 

Hann nefndi að flæði væri það þegar einstaklingur upplifir þannig stundir að hann gefur 

sig alveg að verkefninu. Það má líkja því við að detta niður í einhvern ákveðinn leik þar 

sem lítið getur truflað og innlifun er algjör.Í leikskóladeild Kerhólsskóla er starfað eftir 

hugmydarfræðinni um flæði og á næstu misserum verður unnið að frekari innleiðingu hennar. 
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9 Samstarf og samskipti  
Mikilvægt er að þeir hópar sem mynda skólasamfélagið, börn, foreldrar, starfsfólk og 

fólkið í nærsamfélaginu, vinni vel saman og að upplýsingaflæði sé gott. Í samskiptum 

þessara hópa er viðeigandi að gildi skólans, gleði, jákvæðni og virðing, séu í hávegum höfð. 

Foreldrar eru ávallt velkomnir í Kerhólsskóla og þeir ásamt öðrum í nærsamfélaginu eru 

sérstaklega velkomnir í skólann á viðburði sem haldnir eru. 

9.1 Samstarf heimilis og skóla 
Foreldrar gegna lykilhlutverki í námi barna sinna og því mikilvægt að þeir hvetji börn sín á 

jákvæðan hátt til að takast á við verkefni skólans. Jákvætt umtal heimavið getur einnig 

hjálpað nemendum að takast á við skóladaginn og viðfangsefni hans. Það er einnig 

mikilvægt að foreldrar upplýsi kennara um mál er geta haft áhrif á líðan barnsins og 

námsáhuga.  

9.2 Upplýsingamiðlun og upplýsingakerfi  
Kerhólsskóli er með rafræn upplýsingakerfi sem nýtt eru til þess að halda utan um 

upplýsingar og gögn er varða nemendur. Í leikskóladeild er þetta kerfið Karellen og í 

grunnskóladeild er þetta kerfið InfoMentor. Þetta eru vefkerfi sem gerir nemendum og 

forráðamönnum kleift að nálgast upplýsingar sem skráðar eru í upplýsingakerfið.  

Upplýsingamiðlun til foreldra fer að öllu jöfnu fram í gegnum tölvupóst en tilkynningar og 

fréttir fara einnig á heimasíðu skólans. Stjórnendur og kennarar skólans senda reglulega 

tölvupósta í gegnum upplýsingakerfi skólans með ýmiskonar upplýsingum er lúta að 

skólastarfinu, námi nemenda og félagsstarfi.Til þess að vera vel upplýstir um skólastarfið 

og það sem er á döfinni hverju sinni er því gott fyrir foreldra að fylgist reglulega með 

tölvupósti og skoða heimasíðu skólans. 

Á hverju skólaári eru í leikskóladeild foreldrar boðaðir á fund. Sá fundur fer fram í 

marsmánuði. Á honum eru rædd málefni er snerta daglegar venjur, leikinn inni, leikinn 

úti, samskipti, málþroska, sjálfstraust, hreyfingar, fullorðinsstýrð verkefni, líðan eftir 

leikskóla og almenn líðan í leikskólanum.  

Á hverju skólaári eru í grunnskóladeild þrír samtalsdagar þar sem foreldrar og nemendur 

koma, hitta umsjónarkennara og ræða framvindu náms, líðan og annað er snertir 

skólagöngu nemandans. Samtalsdagarnir eru í september, febrúar og maí en nánar 

auglýstir á skóladagatali hvers skólaárs.  

9.3 Foreldrafélag Kerhólsskóla 
Sameiginlegt foreldrafélag er fyrir leik- og grunnskóladeild. Hlutverk foreldrafélagsins er 

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

 Félagar í foreldrafélaginu teljast allir forráðamenn nemenda í skólanum. 

 Stjórn foreldrafélagsins er kosin á aðalfundi félagsins í september. 
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 Einn fulltrúi foreldra er kosninn í skólaráð. 

9.4 Nærsamfélagið 
Kerhólsskóli leggur metnað sinn í að rækta tengsl nemenda við nærsamfélag skólans. 

Formlega gerir hann það með; heimsóknum á sveitarbæi, göngu- og vettvangsferðum, 

skipulögðum haustferðum, skipulögðu útinámi, metnaðarfullri umhverfisstefnu og 

Grænfánaverkefni og samstarfi við byggðahverfið Sólheima. Einnig myndast ákveðin 

tengsl við eldriborgara sem koma og borð hádegisverð í sama mötuneyti og nemendur og 

starfsfólk skólans. Allir í nærsamfélaginu eru velkomnir á alla viðburði í Kerhólsskóla og 

reynt er að miðla reglulega upplýsingum af skólastarfinu í fréttamiðil sveitarfélagsins, 

Hvatarblaðið. 

9.4 Samstarf og samskipti við nágrannaskóla  
Kerhólsskóli og Bláskógaskóli Laugarvatni og Reykholti eru í samstarfi á öllum skólastigum. 

Samnýttir eru fyrirlestra, heimsóknir, sýningar, íþróttakeppnir eða aðrir viðburðir sem eru 

í boði fyrir hópa. Einnig fara nemendur á milli skóla eða bjóða öðrum í heimsókn. Þetta 

samstarf er breytilegt og fer eftir dagskrá hvers skólaárs fyrir sig.  

Samstarf þessara skóla á unglingastigi er meira en það sem minnst var á hér að ofan og er 

í fastari skoðrum. Í lok ágúsmánaðar fara unglingadeildir Kerhólsskóla og Bláskógaskóla 

Laugarvatni og Reykholti saman í samþjöppunarferð. Venjan er að fara í fjallgöngu og gista 

í fjallakofa eina nótt. Farið er í ýmiskonar hópefli í þeirri ferð. Við taka svo smiðjudagar 

alls fjórum sinnum á skólaárinu þar sem þessir nemendahópar hittast aftur og sækja nám. 

Sjá umfjöllun um smiðjur í 4. kafla. 

9.5 Samstarf við framhaldsskóla 
Kerhólsskóli er í samstafi við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi og Menntaskólann á 

Laugarvatni. Vor hvert fara nemendur í Kerhólsskóla á kynningarviðburði í báðum skólum. 

Menntaskólinn á Laugarvatni býður nemendum í 10. bekk einnig á söngkeppni skólans. Ef 

kostur er fara nemendur Kerhólsskóla einnig á kynningar í öðrum skólum á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem þeim gefst tækifæri til þess að sjá hversu fjölbreytt 

námsframboð er í framhaldsskólum landsins. Sjá nánar í kafla 6.7, Samskipti við 

framhaldsskóla og tilfærsluáætlun frá grunnskóla til framhaldsskóla. 
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10 Áætlanir 

10.1 Áætlun um áfengis og fíknivarnir 
Í Kerhólsskóla er lögð áhersla á það að hegðun sem ógnar heilsu og öryggi er ekki 

samþykkt. Liður í því að vera hluti af heilsueflandi samfélagi er að sinna áfengis og 

fíknivörnum og er unnið markvisst að forvörnum í skólanum. Megin markmið áætlunar 

um áfengis og fíknivarnir er að sporna við hvers kyns vímuefnaneyslu. Til þess að ná því 

markmiði þarf skólinn að sinna eftirfarandi þáttum:  

 Fræðslu / miðlun upplýsinga – markmiðið er að draga úr fjölda þeirra sem ánetjast 
reykingum eða öðrum vímuefnum. 

 Íhlutun / afskipti af nemendum í vanda – markmiðið er að veita þeim nemendum 
sem komnir eru í neyslu og foreldrum þeirra aðstoð. 

 Foreldrasamstarfi – markmiðið er að stuðla að góðr samvinnu milli heimila og 
skóla til þess að báðir aðilar geti veitt skjótar og góðar upplýsingar um líðan og 
námsframvindu og unnið að því að styrkja og efla nemendur. 

 Samstarfi við aðila sem koma að félagsstarfi barna. 

Með markvissri lífsleiknikennslu er lögð áhersla á að kynna fyrir nemendum heilbrigðan 
lífsstíl, kenna þeim að takast á við ólíkar aðstæður og þjálfa aðlögunarhæfni og jákvætt 
hugarfar þannig að þeir séu betur í stakk búnir til að takast á við áskoranir og kröfur 
daglegs lífs. Liður í forvörnum er sú fyrirmynd sem nemendur hafa í starfsfólki skólans. 
Starfsfólki skólans ber að sýna gott fordæmi og aðstoða nemendur við að öðlast færni í 
samskiptum. Mikilvægt er að fræða nemendur um skaðsemi tóbaks, áfengis og annarra 
fíkniefna og afleiðingar af neyslu þessara efna með ýmsum leiðum, svo sem með því að fá 
gestafyrirlesara í heimsókn í skólann. Taka þarf forvarnir fyrir með skipulögðum hætti í 
árgöngum þar sem ákveðnir þættir forvarnarstarfsins eru til umfjöllunar. Í lífsleikniáætlun 
Kerhólsskóla birtast þessar áherslur:  

 Á leikskólastigi er lögð áhersla á hollustu, hreyfingu, hvíld/slökun og jákvæð 
samskipti. 

 Á yngsta stigi er lögð áhersla á heilbrigða lifnaðarhætti og markvisst reynt að 
kenna jákvæða hegðun og góð samskipti. 

 Á miðstigi er áhersla lögð á einstaklingana sjálfa, sjálfsvirðingu og samskipti við 
aðra. Markviss fræðsla um skaðsemi reykinga og annarra vímugjafa hefst á 
þessu stigi þar sem litið er á reykingar og rafrettur sem alvarlegt 
heilbrigðisvandamál og jafnvel fyrirboða annarrar neyslu. 

 Á unglingastigi heldur fræðslan um skaðsemi vímuefna og afleiðingar 
neyslunnar áfram og lögð er áhersla á að nemendur taki markvissa afstöðu til 
þessara mála. Einnig er áfram unnið að sjálfsstyrkingu og samskiptafærni.  

 

Ef bregðast þarf við því að nemandi sínir hegðun sem ógnar heilsu og öryggi og tengist 

áfengi eða fíkniefnanotkun er unnið eftir ákveðnu ferli er sjá má hér. 
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10.2 Eineltisáætlun Kerhólsskóla 
Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið í Kerhólsskóla. Skólinn okkar á að vera öruggur 

vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju. Leitast er við að fyrirbyggja 

einelti og ofbeldi með forvarnarstarfi í öllum árgöngum. Starfsfólki, nemendum og 

foreldrum ber að tilkynna grun eða vitneskju um einelti til umsjónarkennara/hópstjóra, 

aðstoðar skólastjóra eða skólastjóra strax og þess verður vart. Tilkynning getur jafnframt 

verið skrifleg, en hér má finna eyðublað sem einnig er á heimasíðu skólans. Við 

tilkynningum um einelti er brugðist með þeim hætti er birtist í aðgerðaráætlun um 

einelti sem sjá má hér. 

Einelti er endurtekið ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á 

öðrum, sem á erfitt með að verjast. Einelti getur birst í mörgum myndum þótt algengast 

sé að flokka það í tvo flokka, andlegt og líkamlegt. 

Einelti getur verið: 

 Líkamlegt: barsmíðar, spörk, hrindingar eða skemmdarverk  
 Munnlegt: uppnefni, niðrandi athugasemdir og endurtekin stríðni  
 Skriflegt: tölvuskeyti, sms-skilaboð, bloggsíðuskrif, krot og bréfasendingar  
 Óbeint: baktal, útskúfun eða útilokun úr félagahópi  
 Efnislegt: eigum barnsins stolið eða þær eyðilagðar  
 Andlegt: þegar barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir algjörlega gegn 

réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu. 
 

Að þekkja einelti 

Sá einstaklingur sem verður fyrir einelti eða ofbeldi segir oft ekki frá því heldur 

skammast sín og kennir sjálfum sér jafnvel um. Þess vegna er mjög áríðandi að allir þekki 

einkenni eineltis. Hugsanlega er um einelti að ræða ef nemandinn: 

 er hræddur við að ganga einn í skólann eða heim  
 vill ekki fara í skólann  
 kvartar undan vanlíðan á morgnana  
 hættir að sinna náminu, einkunnir lækka  
 fer að koma heim með rifin föt og skemmdar námsbækur  
 byrjar að stama, missir sjálfstraustið  
 leikur sér ekki við önnur börn  
 neitar að segja frá hvað amar að  
 kemur heim með marbletti eða skrámur sem hann getur ekki útskýrt  
 verður árásargjarn og erfiður viðureignar  
 vill ekki taka þátt í félagsstörfum í skólanum. 

 

Verði foreldrar / forráðamenn eða starfsmenn varir við einhver þessara einkenna eða 
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önnur sem benda til að barninu líði illa er mikilvægt að kanna málið, hafa samband við 

kennara eða foreldra og e.t.v. foreldra / forráðamenn bekkjarfélaga barnsins.  

Fyrirbyggjandi aðgerðir og viðbrögð við einelti 

Nemendur 

 Allir nemendur skulu fræddir um stefnu skólans í eineltis og ofbeldismálum: 
Einelti og ofbeldi leyfist ekki. 

 Allt frá skólabyrjun skal markvisst kenna nemendum góð samskipti. Lögð er 
áhersla á að nemendur séu skólasystkini og eigi að koma vel fram hvert við 
annað og að ekki megi skilja út undan eða stríða. 

 Þegar ágreiningur kemur upp á milli nemenda er rétt að ræða málin, leita 
aðstoðar hjá fullorðnum og leita sátta. 

 Nemendur eru hvattir til að láta vita ef þeir eða aðrir verða fyrir einelti eða 
ofbeldi. Öllum á að geta liðið vel í skólanum og allir eiga að njóta virðingar sem 
einstaklingar. Gera þarf nemendum grein fyrir því að þeir séu að hjálpa til ef þeir 
segja frá því að einhverjum líði illa vegna eineltis eða annars ofbeldis. 

 Nemendur eru hvattir til að taka afstöðu gegn einelti og ofbeldi í verki með því 
að bregðast við til hjálpar og láta vita. Einnig er mikilvægt að gera nemendum 
grein fyrir því að það að skilja út undan og hundsa er jafnmikið einelti og að 
hæðast að eða berja. 

 Nemendafélagi skólans er ætlað virkt hlutverk í fræðslu- og forvarnarstarfi í 
samstarfi við skólastjórnendur og eineltisteymi. 
 

Foreldrar 

Öllum foreldrum/forráðamönnum eru veittar upplýsingar um stefnu skólans í eineltis- 

og ofbeldismálum og þeir eru hvattir til: 

 að láta börn sín vita að þeir styðji stefnu skólans og vilji hvorki að þau séu lögð í 
einelti, leggi aðra í einelti, né séu áhorfendur að einelti eða ofbeldi, 

 að hafa samband við umsjónarkennara, deildarstjóra leikskóladeildar eða 
skólastjóra ef þeir fá grun um einelti eða ofbeldi í skólanum og að leggja 
skólanum lið í eineltismálum, 

 að kenna börnum sínum að bera virðingu fyrir öðru fólki og hvetja þau til góðra 
samskipta við skólafélaga sína, 

 að hvetja börn sín til að láta vita ef þeim eða öðrum líður illa,  
 að vera tilbúnir til að hlusta á börn sín og veita þeim stuðning, 
 að hafa samband við umsjónarkennara, námsráðgjafa eða skólastjóra ef þeir fá 

grun um einelti eða ofbeldi í skólanum. 
 

Starfsfólk 

Starfsfólk þarf að vera tilbúið til að hlusta á nemendur og þeir verða að geta treyst því að 

þeir geti talað við starfsfólk í trúnaði og notið nafnleyndar. Trúnaður er í flestum 
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tilfellum forsenda þess að nemendur láti vita af einelti og/eða ofbeldi. Þegar foreldrar 

eða nemendur snúa sér til umsjónarkennara/hópstjóra, aðstoðarskólastjóra eða 

skólastjóra vegna eineltis- eða ofbeldismála er mikilvægt að ábendingar séu teknar 

alvarlega og þeim beint til eineltisteymis. Jafnframt sé lögð áhersla á samkennd 

nemenda og að þeir eigi að láta vita ef þeim eða öðrum líður illa. Unnið skal að því að 

nemendur geri sér grein fyrir þeim sáru afleiðingum sem meiðandi framkoma hefur og 

þeir hvattir til að setja sig í spor annarra. 

 Ár hvert sér skólastjóri til þess að fram fari fræðsla og umræða um stefnu skólans 
í eineltis- og ofbeldismálum.  

 Við skólabyrjun skal fræðslunni beint til nýrra starfsmanna, nemenda og foreldra. 
 Allir starfsmenn eru hvattir til að vera vakandi fyrir því að einelti og ofbeldi geti 

komið upp í skólanum og séu tilbúnir til að bregðast strax við ef þeir verða vitni 
að slíku.  

 Umsjónarkennarar/hópstjórar leggi áherslu á góðan bekkjaranda/hópanda og 
brýni fyrir nemendum að einelti og ofbeldi leyfist ekki í skólanum.  

10.3 Öryggis og slysavarnir   

Slys og skráning atvika 

Samkvæmt vinnuverndarlögum skal atvinnurekandi tryggja að gætt sé fyllsta öryggis, góðs 
aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað. Öryggistrúnaðarmenn eru í Kerhólsskóla, lögum 
samkvæmt, kostnir af starfsmönnum til þess að sinna vinnuvernd á vinnustað. Ef slys eða 
óhöpp eiga sér stað í skólanum er gerð atvika- og áverkaskráning og er sú skráning 
varðveitt í skólanum. Skráningin felur í sér lýsingu á aðdraganda, atvikinu sjálfu, mati á 
hættunni sem skapaðist og upplýsingar um hvaða starfsmenn voru á svæðinu þegar 
atvikið átti sér stað.  

Veður og færð 

Að fella niður kennslu vegna veðurs er neyðarúrræði. Það eru skólastjórnendur sem taka 
ákvörðun um hvort að loka eigi skólanum vegna veðurs, færðar eða slæms veðurútlits. Ef 
ekki hefur komið tilkynning frá skólanum um að kennsla falli niður, en foreldrar telji veður 
viðsjált og hættulegt börnum sínum, halda þeir þeim að sjálfsögðu heima. Foreldrar bera 
fyrst og fremst ábyrgðin á sínum börnum. Slík forföll ber að tilkynna eins og önnur. 
Skólabílstjórar og skólastjórnendur meta hvort fella þurfi niður skólaakstur vegna færðar 
eða veðurs og er þá látið vita í gegnum sms- kerfi og tölvupósti mentors. Viðbragðsáætlun 
vegna óveðurs er að finna hér. 

Rýmingaráætlun 

Við rýmingu er það ávallt æðsti stjórnandi eða staðgengill hans sem stjórnar aðgerðum. 

Hann sér um að deila verkefnum á starfsmenn. Í skólanum hanga uppi myndir í öllum 

stofum af útgönguleiðum sem ber að fylgja ef rýma þarf húsið vegna bruna. 

Brunavarnarkerfi er í húsinu og umsjónarkennarar kenna nemendum hvernig bregðast 

þarf við ef það fer í gang. Haldin er brunaæfing að minnsta kosti einu sinni á skólaárinu. 

Nánar má lesa um rýmingaráætlun hér. 
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Viðbrögð við náttúruvá 

Á Íslandi búum við í návígi við náttúruna og því er nauðsynlegt að huga að vá sem getur 

stafað af henni. Viðbragðsáætlanir við náttúruvá er að finna hér. 

10.4 Jafnréttisáætlun Kerhólsskóla  

Jafnréttisáætlun Kerhólsskóla er sett samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10 frá 2008. Jafnréttisáætlun Kerhólsskóla tók gildi í byrjun árs 2019 og verður 

endurskoðuð í árlok 2021. 

Tilgangur jafnréttisáætlunarinnar er að koma á jafnrétti og jöfnum tækifum kvenna og karla eins 

og kveðið er á um í jafnréttisstefnu Sveitarfélags Grímsnes- og Grafningshrepps. Einnig er 

markmið með áætluninni að nemendur skólans læri að umgangast jafnrétti af virðingu og venjist 

því sem eðlilegum þætti samfélagsins. 

Þau markmið sem sérstaklega er horft til í jafnréttisáætlun Kerhólsskóla eru; jöfn staða 

nemenda, jöfn staða foreldra og forráðamanna, jöfn staða starfsmanna ásamt jafnrétti í 

skólastarfi og jafnréttisfræðslu.  

Hér er að finna áætlunina í heild sinni þar sem fyrir kemur upptalning aðgerða sem 

starfmönnum skólans ber að sinna svo framangreind markmið náist. 

10.5 Viðbrögð við áföllum  
Mikilvægt er að starfsfólk skólans sé vel undir það búið að takast á við erfiðleika sem fylgja hinum 

ýmsu áföllum. Rétt viðbrögð og viðeigandi ráðstafanir sem geta bætt líðan þeirra sem fyrir áfalli 

verða og þeim sem að þeim standa eru mikilvægir þættir.  

Í áfallaáætlun eru aðgengilegar á einum stað upplýsingar um það hvernig bregðast skuli við þegar 

áföll verða til þess greiða fyrir aðgerðum. Tilgangurinn er að skýrt sé hvernig bregðast á við þegar 

áföll eða válegir atburðir sem snerta nemendur og/eða starfsfólk skólans eiga sér stað. Athuga ber 

að taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin. 

Áfallateymi Kerhólsskóla  
Í Kerhólsskóla starfar áfallateymi en meðal verkefna þess er regluleg endurskoðun áfallaáætlunar 

skólans. Í teyminu sitja: 

 Skólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri 

 Hjúkrunarfræðingur skólans 

 Sálfræðingur frá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings 

Aðstoðarfólk sem áfallateymi getur leitað til: 

 Náms- og starfsráðgjafi 

 Prestur 

 Heilsugæslulæknir 

 Lögregla 
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Skólastjóri og/eða aðstoðarskólastjóri eru ábyrgir fyrir því að kalla saman áfallateymið og stýra 

vinnu þess og skipulagi. 

Hlutverk áfallateymis: 

 Að sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við áföllum. 

 Að sjá til þess að kennarar og annað starfsfólk fái stuðning og hjálp.  

 Að sjá um að nemendur skólans fái viðeigandi þjónustu ef þeir verða fyrir áfalli.  

 Að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, 

s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll, ofbeldisverk eða aðrir atburðir sem líklegir eru 

til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð. 

 Að endurskoða áfallaáætunina reglulega og ávallt eftir að áfall á sér stað. 

 Komi upp atburður sem ætla mætti að fjölmiðlar sækist eftir upplýsingum um er það 

eingöngu skólastjóri (eða staðgengill hans) sem gefur upplýsingar um málið. 

 

Áfallaáætlun Kerhólsskóla og viðbrögð við ólíkum áföllum er að finna í heild sinni hér. 

 


