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Való

7. bekkur
•
•
•
•

Fleiri kennarar
Nemendur fara milli stofa – kennarar m/sínar stofur
Einkunn fyrir mætingar – punktakerfi
Þátttaka í félagslífi – jólaball, árshátíð, lokaball. Auk þess
fá 7. bekkingar sérstakan tíma í Selinu einu sinni í viku.
• Viðburðadagatal

• Reykjaferð?
• Leiðsögn um húsið fyrir áhugasama

Uppeldi til ábyrgðar byggir á
• Kenningum William Glasser
– að læra að uppfylla grunnþarfir á jákvæðan hátt án þess að ganga á rétt
annarra

• Heilarannsóknum
– að draga úr streituþáttum svo börn nái að nýta sér rökhugsun

• Aðferðum frumbyggja Norður-Ameríku
- einstaklingurinn þarf að fá
tækifæri til að læra af
mistökum sínum

Inntak og áherslur
• Lykilatriði að börn og unglingar læri sjálfsaga, sjálfstjórn auk
þess sem við viljum efla sjálfstraust þeirra
• Áhersla á jákvæð samskipti frekar en reglur

• Skýr mörk
• Þetta er mannúðarstefna sem kennir nemendum lífsgildi, t.d.
heiðarleika, umburðarlyndi og samúð

Uppbygging / skólareglur
Almennar reglur
• Við erum kurteis og berum virðingu fyrir sjálfum okkur og öðrum
• Við berum ábyrgð á sjálfum okkur, eigum okkar og skólans
• Við sinnum hlutverki okkar
Skýr mörk
Skýr mörk eru grundvallarreglur um óásættanlega hegðun. Þegar nemandi fer
yfir skýru mörkin er brugðist við. Oftast er nemandi fjarlægður úr hópnum og í
kjölfarið er rætt við hann.
Í skólanum eigum við aldrei að:
• beita andlegu og/eða líkamlegu ofbeldi
• beita ógnunum, ögrunum eða hótunum og koma með eða beita bareflum,
vopnum eða eldfærum
• mismuna á nokkurn hátt (t.d. vegna uppruna, litarháttar eða trúar)
• neyta tóbaks, áfengis eða fíkniefna

Virðing ábyrgð vellíðan

Í skólanum okkar
• stundum við námið af samviskusemi og mætum stundvíslega með öll gögn
og áhöld sem til er ætlast
• sýnum við heiðarleika við skil verkefna og við prófatöku.
• sýnum við hvert öðru kurteisi og virðum vinnufrið í kennslustundum
• förum við vel með eigur okkar og annarra
• geymum við yfirhafnir á snögum og útiskó í skóhillum
• virðum við reglur um notkun farsíma, I-poda, hjóla og annarra tækja í
skólanum
• göngum við vel um húsnæði, búnað og tæki
• borðum við og drekkum eingöngu í mötuneyti
• förum við út í frímínútur og leikum okkur á skólalóðinni
Við komum fram við aðra eins og við viljum að komið sé fram við okkur.

Prófareglur/reglur vegna
skilaverkefna
•

Algjör vinnufriður verður að vera í prófum.

•

Nemendur skulu sitja í prófi í lágmark 40 mínútur

•

Munið að hafa viðeigandi ritföng og hjálpartæki með í prófin

•

Ekki er leyfilegt að lána penna og önnur verkfæri á milli borða

•

Ekki er leyfilegt að lyfta prófum upp af borðum þannig að aðrir nemendur geti lesið
lausnaheftin

•

Kennari sem situr yfir aðstoðar ekki nemanda í prófi. Sá kennari sem ber ábyrgð á
prófinu kemur a.m.k. tvisvar inn og svarar spurningum nemenda

•

Ef nemandi verður uppvís að svindli skal kennari láta aðstoðarskóla-stjóra eða skólastjóra
vita strax.

•

Nemandi sem svindlar fær einkunnina 1 í viðkomandi prófi/viðkomandi verkefni og
aðstoðarskólastjóri eða skólastjóri hefur samband heim.

Lestur – grunnur að öllu námi
Almennar áhyggjur af læsi ungmenna
 Markmið ráðuneytis: að 90% grunnskólanema nái
lágmarksviðmiðum í lestri, en hlutfallið er nú 79%


Til að ná þessu markmiði er meðal annars lagt til að hlutur móðurmálskennslu verði aukinn í
viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla. Einnig verði mótuð viðmið um þá lestrarkunnáttu sem
nemendur eiga að búa yfir á hverju stigi grunnskólans, og að lesskilningur verði mældur reglulega allt frá
leikskólastigi til loka grunnskóla (úr Hvítbók)

Læsi til náms
 Meiri áhersla á vinnu með málið /orðaforðann
í öllum námsgreinum
 Yndislestur
 Mikilvæg aðkoma foreldra

Hlutverk foreldra í lestri/læsi
 Eru fyrirmyndir barnanna sinna
 Ræði um það sem lesið er (áhugaverða frétt
eða skemmtilega frásögn)
 Sýni hvernig hægt er að afla upplýsinga
s.s. úr bókum og af vef

 Sýni áhuga á því sem barnið er að lesa

Mikilvæg verkefni fyrir lestrarnám og þroska
nemenda
 Að lesa fyrir barnið allt frá unga aldri og áfram þó
svo að það sé farið að lesa sjálft
–
–
–
–

Lærir að hlusta
Lærir að einbeita sér
Eflir orðaforða
Eflir þekkingu og reynslu (því þarf að ræða efnið)

 Að skoða bækur/velja bækur – t.d. á bókasafni
– Um hvað skyldi hún fjalla
– Er talað um höfund
– Staldra við í lestrinum, ræða persónur, atburði, framvindu,
hvað ætli gerist næst
– Tala um merkingu einstakra orða o.s.frv.

 Heimalestur

Eineltisáætlun skólans
• Eineltisáætlun á heimasíðu skólans og er uppfærð árlega
• Hlutverk foreldra ...

Tíðni eineltismála
• Skólapúlsinn /einelti - nemendur

Tölvunotkun/símanotkun
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook
Instagram
Snapchat
Kik
Ask.fm
Formspring
Tinder
Kiwi

Niðurstöður samræmdra prófa
í 7. bekk

Stærðfræði
í 7. bekk

Skólapúlsinn nemendur

Nýtt vegna sundkennslu
Nemendum geta nú lokið grunnskólanámi í sundi í 9. bekk. Ekki er verið að skerða íþróttatíma heldur er um tilfærslu að
ræða.
Frá og með skólaárinu 2016-2017 verða nemendur því í tveimur 60 mínútna íþróttatímum (þremur kennslustundum) en
ekki í sundi nema þeir hafi ekki náð að ljúka hæfniviðmiðum skv. aðalnámskrá grunnskóla. Tekið skal fram að boðið
verður upp á sund sem valgrein á unglingastigi fyrir áhugasama iðkendur.
Það er því sérstaklega mikilvægt að nemendur mæti vel í sund til að geta lokið sundinu í 9. bekk þar sem ástundun og
virkni er stór hluti einkunnar.

Akstur í kringum skólann

Aðalnámskrá grunnskóla
námsmat í 10. bekk
A

B+

B

C+

C

D

 Til grundvallar liggja ákveðin hæfniviðmið (í
hverri námsgrein)
 Til grundvallar liggja líka ákveðin matsviðmið

Lestur og bókmenntir
hluti hæfniviðmiða
•

lesið almenna texta af öryggi og með góðum skilningi,
lagt mat á þá og túlkað,

•

skilið mikilvægi þess að geta lesið og eflt eigið læsi, og m.a. valið
og beitt mismunandi aðferðum við lestur,

•

greint og skilið aðalatriði og aukaatriði í margs konar texta og
glöggvað sig á tengslum efnisatriða,

•

leitað og aflað sér heimilda úr ýmsum gagnabrunnum og lagt mat
á gildi og trú- verðugleika ritaðs máls, svo sem fjölmiðla- og
margmiðlunarefnis, og tekið gagnrýna afstöðu til þess,

•

unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær,
tengt saman efni sem sett er fram á ólíkan hátt og nýtt sér,

•

valið sér lesefni til gagns og ánægju og komið fram sem
sjálfstæður lesandi sem gerir sér grein fyrir gildi þess að lesa.

Námsmat
A
Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og áherslum
sem hæfa efni og tilefni. Hlustað af athygli og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til
fróðleiks, skemmtunar og sem heimildir í vinnu. Getur notið myndefnis, leikins efnis,
tónlistar og sett fram á sjálfstæðan hátt rökstutt mat á viðkomandi efni. Lesið mjög
vel og af öryggi almenna texta, með mjög góðum skilningi og túlkun á efni þeirra,
fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir á gagnrýninn hátt og gert sér góða grein
fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar. Beitt skipulegum og mjög góðum
vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í röklegt samhengi og mótað
málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og á skýran hátt. Beitt stafsetningu og
greinarmerkjasetningu af öryggi og fylgt mjög vel viðmiðum um uppbyggingu texta.
Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og
þróun þess, þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
orðflokka og gert sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra.

Námsmat

A í íslensku

1. Nemandi getur flutt mál sitt mjög skýrt og áheyrilega með blæbrigðum og
áherslum sem hæfa efni og tilefni.
2. Hlustað af athygli og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks, skemmtunar
og sem heimildir í vinnu.
3. Getur notið myndefnis, leikins efnis, tónlistar og sett fram á sjálfstæðan hátt
rökstutt mat á viðkomandi efni.
4. Lesið mjög vel og af öryggi almenna texta, með mjög góðum skilningi og túlkun á
efni þeirra, fjallað um íslenskar og erlendar bókmenntir á gagnrýninn hátt og
gert sér góða grein fyrir gildi bókmennta í menningu þjóðarinnar.
5. Beitt skipulegum og mjög góðum vinnubrögðum við ritun, skipað efnisatriðum í
röklegt samhengi og mótað málsgreinar og efnisgreinar af öryggi og á skýran
hátt.
6. Beitt stafsetningu og greinarmerkjasetningu af öryggi og fylgt mjög vel
viðmiðum um uppbyggingu texta.
7. Beitt mjög vel og af öryggi málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og
þróun þess, þekkingu sinni á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum
orðflokka og gert sér mjög góða grein fyrir hlutverki þeirra.

