
Stjórnendanámskeið. Á  haustö nn 2015 vöru í  böði  fjö lbreytt 
na mskeið fyrir y msa aðila skö lasamfe lagsins í  Á rbörg. Eitt 
na mskeið af mö rgum var fyrir stjö rnendur leik– ög grunnskö la í  
Á rbörg sem var í  umsjö n Ö nnu Kristí nar Sigurðardö ttur. 
Stjö rnendur fra  FSu tö ku einnig þa tt sem var a nægjulegt. 
Na mskeiðið er í  beinu framhaldi af fyrra na mskeiði, sem var 
haldið skö laa rið 2013-2014, um heiltæka förystu – aukin gæði í  
skö lastarfi. Þa  var lö gð a hersla a  samstarf ög tengsl 
skö lastöfnana í  sveitarfe laginu. Á  þessu na mskeiði var hörft 
meira inn a  við í  hverja stöfnun, a  innleiðingu breytinga ög 
sköðaðar leiðir sem hægt er að fara til að hvetja til samvirks 
na ms meðal starfsmanna skö lans. Á hersla var a  hö pastarf 
þa tttakenda undir stjö rn Ö nnu Kristí nar en hu n var einnig með 
styttri innlegg.  Þa tttakendur unnu heimaverkefni a  milli tveggja 
staðlöta sem fö lst í  að gera tilraun með ny tt förm a  starfsþrö un 
kennara sem byggir a  samvinnu ög í grundun í  gö gn um a rangur 
eigin starfs.   

Námskeið fyrir unglinga. Sa lfræðingarnir, La ra Ö lafsdö ttir hja  
skö laþjö nustu ög Í ris Bö ðvarsdö ttir hja  heilsugæslu, sö ttu HÁM-
na mskeið a  BUGL, Mér líður eins og ég hugsa.  Á  a rinu 2016 
munu  fleiri sa lfræðingar í  Á rbörg sækja slí k na mskeið sem veita 
re ttindi til na mskeiðahalds í  heimabyggð. Á  vörö nn verður böðið 
upp a  HÁM–na mskeið fyrir unglinga í  Á rbörg a  aldrinum 13–15 
a ra. Þar verður þeim leiðbeint hvernig hægt er að a tta sig a  
samhengi hugsana ög tilfinninga. Þeir munu læra aðferðir til að 
endurmeta hugsanir sí nar ög þar með bæta eigin lí ðan ög 
viðhalda henni. Na mskeiðið, Mér líður eins og ég hugsa, er 
samstarfsverkefni heilsugæslu, skö laþjö nustu ög fe lagsþjö nustu.  

Fjölmennir fræðslufundir 
fyrir foreldra. Starf för-
eldrafe laga er að eflast 
verulega í  sveitarfe laginu 
ög þa  ekki sí st með stöfnun 
Sambörgar sem eru samtö k 
föreldrafe laga í  Á rbörg. 
Sambörg bauð til fjö lmenns 
su pufundar í  Vallaskö la 6. 
öktö ber 2015 þar sem Sö l-
veig Nörðfjö rð, sa lfræð-
ingur, var með fræðslu um 
kví ða ög hvernig hann 
birtist helst hja  bö rnum ög 
fullörðnum. 

Í  nö vember sí ðastliðinn 
stö ðu föreldrafe lö gin fyrir 
einum fjö lmennasta fræð-
slufundi sem haldinn hefur 
verið í  Sveitarfe laginu Á r-
börg. Þar var Hermann 
Jö nssön með fyrirlestur um 
einelti ög ly sti eigin reynslu 
ög dö ttur sinnar Selmu. 
Margar spurningar kömu 
fram ög gö ðar umræður 
a ttu se r stað.  

 

Fyrsti hluti Erasmusverk-

efnis Á rbörgar nefnist lær-

dö mssamfe lagið. Þar er 

meðal annars leitast við að 

efla faglega samræðu þar 

sem hugmyndum ög að-

ferðum um betri kennslu 

ög starfsaðferðum grunn-

skö la ög skö laþjö nustu er 

miðlað með a herslu a  

a rangur a  ö llum sviðum. 

Hö purinn fö r í  na msferð til 

Glasgöw 16.–20. nö vember 

2015.  Pa ll Sveinssön fö r 

fyrir hö pnum en einnig 

fö ru þau Guðbjartur Ö la-

sön, Kristí n Guðlaug Mag-

nu sdö ttir, Á sthildur Bjarna-

dö ttir, Ánna Íngadö ttir ög 

La ra Ö lafsdö ttir. Nu  þegar 

þetta er ritað vinnur hö p-

urinn að sky rslugerð ög gerð 

kynningarefnis.  

Þróun lærdómssamfélagsins í Árborg 

hópur heimsótti Skotland í nóvember 2015 

 

 

  Á B M .  Þ O R S T E I N N  H J A R T A R S O N  

 

  Nýársfréttabréf fræðslusviðs   

– janúar 2016 –     
 

10. bekkingum í Árborg var 

boðið í menningarheimsókn í 

Fishersetrið á Selfossi 4. des. 

2015. Hæst bar leiksýning 

Elfars Loga Hannessonar sem 

túlkaði útlagann Gretti sterka 

Ásmundarson.  

Ólafur Stefánsson, hand-

boltahetja heimsótti Valla-

skóla 9. des. 2015. Hann ræddi 

við nemendur í 5.-10. bekk um 

lífið og tilveruna, gildi og mark-

mið og voru allir afar ánægðir 

með heimsóknina. Ólafur 

hrósaði nemendum fyrir hvað 

þeir væru kurteisir og virkir í 

umræðum.  

Jólagluggar í Árborg voru hátt í 

20 í lok ársins 2015. Nemendur 

BES tóku m.a. virkan þátt í 

verkefninu og var gluggi í 

skólanum á Stokkseyri skreytt-

ur með snjókörlum . Þeir 

mynduðu ramma utan um 

bókstafinn S. Það er svo 

sannarlega leikur að læra.  

http://www.sunnulaekjarskoli.is/wp-content/uploads/2015/12/20151204_121043_resized_1.jpg
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 Vinna við gerð læsisstefnu Árborgar 

Innleiðing á Völu–leikskólakerfi 

Vinaskólar í sama sveitarfélagi 
Á  stjö rnendana mskeiðinu 
fyrir a ramö t gekk eitt 
verkefnið u t a  það að 
tengja saman tvö leik-
skö la í  u tina mi. Leik-
skö lastjö rarnir Kristru n 
Hafliðadö ttir, Hulduheim-
um, ög Íngibjö rg Stefa ns-
dö ttir, Á lfheimum, unnu 
að því  a samt samstarfs-
fö lki sí nu að tengja leik-
skö lana saman í  u tina mi í  
skö ginum. Í  u tina minu 
var meðal annars unnið 
með læsi ög stærðfræði. 
Nærumhverfi leikskö l-

anna er margbreytilegt 
ög by ður na ttu ran upp a  
fjö lbreyttan efnivið ög 
margví sleg tækifæri til 
rannsö kna ög uppgö t-
vana.  Frumkvæði nem-
enda var mikið, skapandi 
hugsun ög samvinna 
kömu fram í  gegnum 
leikinn sem ny ttist vel 
sem na msleið. 

Samstarfsverkefni skö la 
kalla a  gö ðan undir-
bu ning ög  í  þessu verk-
efni vöru köstir upp-
ly singatækninnar ny ttir. 

Verkefnið gekk vel ög 
stefnt er að því  að halda 
því  a fram.  

viðveruskra ningu, raf-

rænt ferli fyrir umsö knir, 

tengingar við bö khalds-

kerfi ög í bu aga tt, sky rslu-

gerð, tö lfræðigreiningar 

ö.fl.  Skö lastjö rnendur 

Jö tunheima hafa tekið að 

se r að tilraunakeyra 

kerfið ög læra vel a  það 

Á  haustma nuðum 2015 

var byrjað a  að undirbu a 

innleiðingu a  Vö lu-leik-

skö lakerfi. Vala er sam-

þætt lausn fyrir leikskö la 

sem by ður upp a  um-

sö kna– ög biðlistakerfi, 

utanumhald v/vistunar-

sö gu, rafræn samskipti, 

a samt starfsfö lki a  skrifstöfu 

fræðslusviðs. Stefnt er að því  

að innleiða kerfið í  alla leik-

skö la Á rbörgar a  a rinu 2016.  

föreldrafe lö g til að na  

markmiðum sa ttma lans. 

Þa  er gert ra ð fyrir að 

Á rbörg setji se r mark-

vissa læsisstefnu.  Mikil 

vinna fö r fram með læsi a  

sí ðasta skö laa ri, bæði í  

leikskö lum ög grunn-

skö lum, sem auðveldar 

alla þessa vinnu.  Áð 

undanfö rnu hefur fag-

teymi í  læsi verið að 

marka sameiginlegar a herslur 

grunnskö la ög fræðsluteymi leikskö la 

verið að mö ta a herslur a  því  skö lastigi. 

Á  samstarfsfundi leikskö la ög skö la-

þjö nustu 21. ög 22. desember 2015 

var afar gö ð fagleg umræða um læsi ög 

a herslur hvers leikskö la kynntar.  Állir 

slí kir samstarfsfundir í  anda lærdö ms-

samfe lagsins ny tast vel í   vinnu við 

gerð læsisstefnu en læsi er nauð-

synlegt til virkrar þa tttö ku í  sam-

fe laginu.  

Undirritun þjö ðarsa ttma la 

um læsi fö r fram a  

Stökkseyri 15. september sl. 

Á sta Stefa nsdö ttir skrifaði 

undir f.h. Á rbörgar ög Íllugi 

Gunnarssön, menntama la-

ra ðherra, f.h. rí kisins ög 

Ínga Dö ra Ragnarsdö ttir var 

fulltru i Heimilis ög skö la. Í  

sa ttma lanum er meðal 

annars lö gð a hersla a  

samvinnu við föreldra ög 

 



 Lubbaverkefni Jötunheima vekur athygli 
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Katrí n Þörvaldsdö ttir ög 
Þö rdí s Guðru n Magnu sdö ttir, 
leikskö lakennarar í  Jö tun-

heimum, he ldu fyrirlestur a  
na mskeiðinu, Málið á flug 
með Lubba, a  Grand hö teli 28. 
a gu st 2015 um það hvernig 

unnið er með Lubbana msefnið í  
leikskö lanum. Þær he ldu einnig 
fræðslufund í  Sunnulækjarskö la 25. 
nö vember sl. Þær sy ndu í  ma li ög 
myndum hvernig nötkun na ms-
efnisins hefur þrö ast a  þeim a rum 
sem það hefur verið nötað. Það  
byrjaði sma tt, aðeins a  einni deild 
Jö tunheima, ög þegar allir sa u 
hversu vel efnið hö fðaði til 
barnanna var a kveðið að þrö a það a  
ö llum yngri deildunum. Á  sí ðasta 
skö laa ri var farið að nöta na msefnið 
a  ö llum deildum. Eftir na mskeiðið í  
Reykjaví k. hafði annar hö fundur 
Lubba  samband við þær stö llur ög 
veitti þeim ög Jö tunheimum 

hvatningarverðlaun Lubba þar sem 
fyrirlestur þeirra þö tti til mikillar 
fyrirmyndar ög sy ndi vel hvernig hægt 
er að vinna með na msefnið í  leikskö lum. 

  

fyrirlestur bauðst hluta þa tt-

takenda að fara í  verklegan 

hluta. Álmenn a nægja var með 

fræðslufundinn sem var hald-

inn að frumkvæði Barna-

skö lans a  Eyrarbakka ög 

Stökkseyri.  

Þriðjudaginn 10. nö vember 

2015 var fjö lmennur fræðslu-

fundur haldinn a  Stökkseyri 

(BES) um hvernig tekist er a  

við erfiða hegðun hja  bö rn-

um. Kennarar kömu fra  

Bru arskö la í  Reykjaví k en sa  

skö li hefur se rhæft sig í  

kennslu barna sem sy na mik-

il hegðunarfra vik. Eftir 1 klst. 

Hagir ög lí ðan ungs fö lks í  

Á rbörg (rannsö kn í  5., 6. ög 

7. bekk 2015). 

Verkferlar leikskö la v/

í hlutunar 

Grunnskö labö rn með 

ma lþröskaraskanir 

(bæklingur) 

Á rangursrí kt læsi í  

leikskö lum Á rbörgar 

(lokaský rsla) 

Na mskra  Se rdeildar Suður-

lands 

 

 

Á  heimasí ðu Á rbörgar er greiður 

aðgangur að rafrænu efni um 

skö lama l, svö sem sky rslum, verk-

lagsreglum, na mskra m, fre ttum ö.fl.  

He r gefur að lí ta sy nishörn:  

Á rssky rsla fræðslusviðs 2014-2015 

Verklagsreglur um viðbrö gð við 

vandama lum er varða nemendur í  

grunnskö lum Á rbörgar 

    Efni um skólamál á www.arborg.is 

Hvernig er tekist á við erfiða hegðun? 

 

http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/Arborg_2015_5-7_bekkur.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/Arborg_2015_5-7_bekkur.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/Arborg_2015_5-7_bekkur.pdf
http://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/ny-forsida-fraedslusvids/skolathjonusta-arborgar/verkferlar-leikskola-vegna-ihlutunar/
http://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/ny-forsida-fraedslusvids/skolathjonusta-arborgar/verkferlar-leikskola-vegna-ihlutunar/
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/baeklingur-malthroskaroskun-endurbaett.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/baeklingur-malthroskaroskun-endurbaett.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/baeklingur-malthroskaroskun-endurbaett.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/LokaskyrslaLaesiiArborg-2.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/LokaskyrslaLaesiiArborg-2.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/LokaskyrslaLaesiiArborg-2.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/0-Námskrá-Sérdeildar-Suðurlands-2015-16.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/0-Námskrá-Sérdeildar-Suðurlands-2015-16.pdf
http://www.arborg.is/stjornsysla/svid-og-deildir/ny-forsida-fraedslusvids/skyrslur-og-utgefid-efni/
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2015/09/arsskyrsla_fraedslusvids_-2014-2015.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/0-Verklagasreglur-í-Árborg-des.-2015.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/0-Verklagasreglur-í-Árborg-des.-2015.pdf
http://www.arborg.is/wp-content/uploads/2013/10/0-Verklagasreglur-í-Árborg-des.-2015.pdf


ög sö gðu ö ðrum fra  markmiðunum. 

Við vinnuna mynduðu nemendur 

skö lans fjö lmarga hö pa sem sí ðan 

vö ldu se r markmið að vinna með.  

U rvinnslan var með afar fjö lbreyttum 

hætti.  Sumir hö par settu vinnu sí na 

fram a  leikrænan ha tt, tö ku upp 

stuttmynd eða myndbröt meðan 

aðrir skrifuðu texta eða bjuggu til 

veggspjö ld.  Állur afrakstur 

vinnunnar var sí ðan birtur a  öpinni 

vefsí ðu þar sem föreldrar ög aðrir 

a hugasamir geta kynnt se r vinnu 

barnanna. 

Sja  na nar a :   

http://

sunnulaekjarsköli.weebly.cöm/  

 

Dagana 8.–11. des. vöru þema-

dagar í  Sunnulækjarskö la. Við-

fangsefni daganna vöru heims-

markmið SÞ sem samþykkt vöru 

af 193 leiðandi rí kjum heims í  

september 2015. Heims-

markmiðin, sem eru 17 talsins, 

fjalla um að enda fa tækt, minnka 

ö jö fnuð ög ö re ttlæti ög laga 

löftslagsma lin a  næstu 15 a rum. 

Markmiðið með þemadö gunum  

var vitundarvakning meðal 

nemenda ög  að þeir kynntust 

heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjö ðanna.  Nemendur kynntust 

því   hvers vegna markmiðin 

vöru sett, fengu tækifæri til þess 

að köma með lausnir við þeim 

vanda sem þar er til umfjö llunar 

 

Dagskra  leik– ög grunnskö la í  nö vember 

ög desember var að venju fjö lbreytt ög 

he r gefur að lí ta sy nishörn.  

                                                      

Gunnar Helgasön köm í  

heimsö kn í  Vallaskö la til 

að kynna bö kina sí na 

Mamma klikk.  

 

Ritunarkeppni var hald-

in í  10. bekk Sunnu-

lækjarskö la. Elí sa Ru n 

Siggeirsdö ttir varð hlut-

skö pust með sö guna 

“Lögi í  beinni,” Í  ö ðru 

sæti var Árndí s Marí a Finnsdö ttir með “Hví tan 

kjö l” ög þriðja sætið hlut Ragna Frí ða Sævarsdö ttir 

með sö guna “Grænn.” 

Orðaskil – málþroskapróf 
 

Á  a rinu 2016 verður skimunartækjum í  leikskö lum  

Á rbörgar fjö lgað með  nötkun a  ma lþröskaprö finu 

Örðaskil. Hö fundur ma lþröskaprö fsins er  Elí n Þö ll 

Þö rðardö ttir.  

Ma lþröskaprö fið byggir a  

örðaförðaga tlista fyrir bö rn 

a  aldrinum eins ög ha lfs til 

þriggja a ra. Prö finu er ætlað 

að mæla örðaförða barn-

anna svö ög hvört þau hafa 

na ð valdi a  beygingarkerfi 

ög setningagerð. Áukin 

nötkun skimunartækja í  

leik– ög grunnskö lum er 

hluti af a herslu skö la ög 

skö laþjö nustu í  Á rbörg a  snemmtækt mat a  stö ðu barna 

ög skipuleggja sem fyrst viðeigandi þja lfun ög kennslu u t 

fra  niðurstö ðum skimunarprö fa.  

Fjölbreytt starf skóla í Árborg 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  

á þemadögum í Sunnulækjarskóla 

http://sunnulaekjarskoli.weebly.com/
http://sunnulaekjarskoli.weebly.com/



