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SAMANTEKT 

„Hvaða eiginleikum og hæfni viljum við að nemendur sem útskrifast úr 

Grunnskóla Snæfellsbæjar búi yfir?“ Þessi spurning var rædd í þaula á 

skólaþingi Grunnskóla Snæfellsbæjar, sem haldið var í Ólafsvík, 

miðvikudaginn, 6. febrúar. Þátttaka var mjög góð og umræður líflegar. Yfir 80 

manns mættu, fólk á öllum aldri og af öllu starfssvæði skólans.  

Að byggja upp persónulegan styrk og rækta jákvæð viðhorf, er það sem 

skiptir mestu máli, samkvæmt þátttakendum. Sjálfstraust, sjálfsöryggi og 

sjálfstæði komu fyrir aftur og aftur í niðurstöðum hópa. Einnig að leggja 

áherslu á jákvæð viðhorf, metnað og vera óhrædd við að gera mistök. 

Samskipti og félagsfærni voru einnig ofarlega á blaði.  

Þingið hófst með söng Skólakórs GSnb, undir stjórn Nönnu Aðalheiðar 

Þórðardóttur við undirleik Valentinu Kay. Síðan setti Hilmar Már Arason 

skólastjóri þingið og sagði m.a.: „Eitt af markmiðum menntunar er að 

undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Okkur er sagt að þróunin í tæknimálum 

verði mun hraðari næstu ár eða áratugi, en síðustu ár og áratugi. Verkefni 

mannkyns verða stærri og flóknari t.d. varðandi umhverfismálin og 

mannflutninga. Engin ástæða er til að fyllast bölmóði, heldur horfa björtum 

augum fram á veginn og takast á við þau verkefni sem bíða. Öll getum við 

haft áhrif með afstöðu okkar og hegðan. Menntun næstu kynslóðar skiptir 

þar miklu máli.“ 

Umræður á þinginu fóru fram í tveimur lotum.  Fyrst var rætt almennt um 

spurninguna hér að ofan. Síðan tók hver hópur saman sínar niðurstöður. Þessi 

málefni komu oftast fyrir í niðurstöðunum: Sjálfstraust, sjálfstæði, gagnrýnin 

hugsun, samskiptahæfni/félagsfærni, fjölbreytt bók- og verknám, metnaður, 

samkennd, jákvæðni og gleði, víðsýni/áræðni og læsi.  

 

Í síðari lotunni var þessum þáttum skipt milli hópa, sem köfuðu dýpra og veltu 

m.a. fyrir sér leiðum til að styrkja þessa þætti í skólastarfinu.   

Fyrir þingið ræddu nemendur 5. – 10. bekkjar um hvað þeim finnst vel gert í 

skólastarfinu og hvað þeim finnst mega gera betur. Tveir nemendur kynntu 

niðurstöður þeirrar vinnu, við góðar undirtektir. Margir nemendur lýstu 

ánægju sinni með starfsfólkið og matinn, svo dæmi séu tekin, en ýmsir áttu 

sér óskir um fjölbreyttari verkefni og fleiri sófa. Skiptar skoðanir voru um 

símalausa daga, sumir nemendur vildu fjölga þeim, en aðrir fækka.  

Undir lok þingsins voru þátttakendur beðnir um að leyfa sér að hugsa 

rækilega út fyrir kassann og stinga upp á „villtum“ hugmyndum. Þær voru af 

ýmsu tagi, t.d draumur um húsnæði með færanlegum veggjum, jóga- og 

hugleiðslu aðstaða og að dýr og annað yrði hluti af skólanum.  

ILDI hafði umsjón með þinginu og vann þessa samantekt. Það verður svo í 

höndum skólaráðs, ásamt einum fulltrúa úr bæjarstjórn, að skoða, vega og 

meta hugmyndir og ábendingar frá þinginu og endurskoða skólanámskrá og 

starfsáætlun.  

Virk þátttaka nemenda setti skemmtilegan svip á þingið. Allt frá því að 

skólakórinn söng í upphafi, til kynningar á vinnu inni í bekkjum og síðast en 

ekki síst, þau sem sátu í hópum, ýmist með jafnöldrum eða með fullorðnum. 

Þau, líkt og aðrir áttu margar frábærar hugmyndir sem munu geta eflt starfið í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar.   
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1. INNGANGUR 

Miðvikudaginn, 6. febrúar 2019, var haldið skólaþing Grunnskóla 

Snæfellsbæjar. Þingið var haldið í Ólafsvík og stóð frá kl. 17 – 20. Þátttaka var 

mjög góð og almenn og mættu um 80 manns, á öllum aldri og af öllu 

starfssvæði skólans.  

Þingið hófst með söng Skólakórsins og því næst setti Hilmar Már Arason, 

skólastjóri þingið. Hann ræddi í erindi sínu m.a. um það meginhlutverk 

menntunar að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Kom hann inn á öra 

tækniþróun og stór og flókin framtíðarverkefni mannkyns, s.s. umhverfismál 

og mannflutninga. Niðurstaða hans hljóðaði svo: „Engin ástæða er til að 

fyllast bölmóði, heldur horfa björtum augum fram á veginn og takast á við 

þau verkefni sem bíða. Öll getum við haft áhrif með afstöðu okkar og hegðan. 

Menntun næstu kynslóðar skiptir þar miklu máli.“ 

Þingið snerist fyrst og fremst um samtal viðstaddra, með aðferð sem kallast 

„Heimskaffi“ eða World Café. Þátttakendur sátu í 4 – 5 manna hópum og 

skráðu niður umræður jafnóðum á blað sem þakti borðið. Byrjað var á að 

ræða spurninguna: „Hvaða eiginleikum og hæfni viljum við að nemendur sem 

útskrifast úr GSnb búi yfir?“. Þetta fór fram í þremur umræðulotum, þar sem 

allir meðlimir hvers hóps, nema einn, dreifðu sér á önnur borð í lotu tvo. 

Síðan komu allir til baka á upphafsborðið í þriðju og síðustu lotu. Þessum 

hluta lauk á því að hver hópur valdi þrjú atriði sem hann taldi mikilvægust, 

sem svör við spurningunni. Fyrst var valið eitt atriði, það allra mikilvægasta og 

síðan tvö til viðbótar. 

 

 

 

Í matarhléi var boðið upp á ljúffengar pizzur, sem starfsfólk skólans töfraði 

fram. Þá fluttu tveir nemendur afrakstur vinnu í 5. – 10. bekk, sem í 

aðdraganda þingsins ræddu spurningarnar: „Hvað finnst þér vel gert í 

skólastarfinu?“ og „hvað finnst þér mætti gera betur?“.  

Þessu næst köfuðu hóparnir á þinginu dýpra ofan í ákveðin málefni, út frá 

niðurstöðum fyrri umferðar. Þetta voru: 

• Sjálfstraust. 

• Sjálfstæði. 

• Gagnrýnin hugsun. 

• Samskiptahæfni/félagsfærni. 

• Fjölbreytt bók- og verknám. 

• Metnaður. 

• Samkennd. 

• Jákvæðni og gleði. 

• Víðsýni/áræðni. 

• Læsi.  

Loks leyfðu hóparnir sér að hugsa rækilega út fyrir kassann og setja á blað 

nokkrar villtar hugmyndir. Þegar þinginu lauk ríkti gleði og kraftur meðal 

þátttakenda. Efniviður frá hópunum var bæði mikill og bitastæður, svo sem 

sjá má á þessari samantekt.  

Skólaráð, ásamt einum fulltrúa bæjarstjórnar Snæfellsbæjar mun fara yfir 

hugmyndir og ábendingar skólaþingsins og nýta við endurskoðun 

Skólanámskrár og Starfsáætlunar Grunnskóla Snæfellsbæjar.  
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2. SKILABOÐ NEMENDA 

Fyrir þingið ræddu nemendur í 5. – 10. bekk tvær spurningar: „Hvað finnst 

þér vel gert í skólastarfinu? Og „hvað finnst þér mætti gera betur?“ Svör 

nemenda voru kynnt á skólaþinginu. Það gerðu tveir nemendur, Benedikt 

Gunnarsson og Jason Jens Illugason.  

 

2.1 NEMENDUR NORÐAN HEIÐA; 5. – 7. BEKKUR 

Við spurningunni um það sem vel er gert, nefndu nemendur norðan heiða 

m.a. að skólinn er flottur, hreinn, vel vaktaður, það er flott leiksvæði og 

bókasafnið er flott. Fram kom ánægja með góða kennslu, góð borð, góðar 

vinnubækur og mikið rafrænt. Einnig að skólinn er fjölmenningarlegur og 

Grænfánaskóli. Nefnt var að skipulagið er gott, kennslustundir hæfilega 

langar að það sé kostur að fá stundum frjálst, að „skólinn leyfir manni að fá 

frí“ og að það sé betra að byrja skólann kl. 8.30.  

Þá voru góðir sund- og íþróttatímar og list- og verkgreinar nefnt sérstaklega.  

Varðandi starfsólk kom fram að skólaliðarnir eru mjög hjálplegir, kennararnir 

góðir og skólastjórinn sanngjarn og að hugsað sé vel um nemendur. Einnig var 

nefnt að tekið er tillit til krakka sem eru með ofnæmi og að maturinn er 

góður.  

Nemendur töldu að ýmislegt mætti gera betur. Það mætti kenna fleiri 

tungumál, hafa „meiri námsleiki“, fara meira út að gera verkefni og stytta 

kennslustundirnar og/eða skólann og lengja frímínútur. 

 

 

 

Nefnt var að skólalóðin mætti vera betri, fá fleiri og fjölbreyttari 

tæki/leikföng, rugby völl, annan fótboltavöll og fleiri rassaþotur.  Þá kom fram 

ósk um fleiri klefa í íþróttahúsið og möguleika á einstaklingsklefa.  

Jafnrétti kynja mætti vera meira, sögðu nemendur og hafa betri hjálp fyrir þá 

sem eiga erfitt.  

Sumir töldu að skólaliðar „...leyfi manni alltof lítið“ og að þeir mættu gera 

meira til að stöðva ofbeldi, en þó „...hætta að ýkja þegar eitthvað lítið gerist“.  

Nefnt var að rútan mætti koma á betri tíma og hún sé of lengi á leiðinni.  

Skiptar skoðanir voru um símanotkun, því annars vegar kom fram ósk um 

fleiri símalausa daga og hins vegar að „7. bekkur ætti að mega hafa síma“.  

Ekki virðast allir jafn glaðir með matinn því hér kom fram ósk um betri og 

fjölbreyttari mat og fleiri tegundir af ávöxtum.  
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2.2 NEMENDUR NORÐAN HEIÐA; 8. – 10. BEKKUR 

Margt taldi þessi aldurshópur vel gert og einn orðaði það svo „mér finnst allt 

vera fínt“ og aðrir sögðu að „flest allt“ sé gott.  

Það er kostur að þurfa ekki að taka með sér skólagögn að heiman og að 

keyptar voru margar tölvur. Námið er gott og góðir kennarar. Íþróttir voru 

nefndar sérstaklega og einnig nýr textíl kennari. Þá sé kostur að hafa litla 

heimavinnu. 

Talað var um skemmtilegar frímínútur og að það sé gott að ráða hvort „...ég 

fer í frímínútur, hvort ég vil vera inni eða úti“. Nefnt var að það sé gott að 

vera inni í frímínútum og að það eru margir sófar. 

Skólalóðin og starfsfólkið fékk hrós og sagt var: „Mér finnst bara til dæmis 

starfsfólk standa sig mjög vel í vinnunni sinni, þau fylgja mjög vel reglum og 

ég virði það“.  

Maturinn sé oft góður, hann sé hollur og það sé kostur að fá fría ávexti og 

mjólk og heitan mat.  

Hér var líka rætt um símalausa daga og sagt: „Það er gott að hafa símalausa 

daga en þeir mættu vera fleiri“. 

Varðandi það sem mætti gera betur, töluðu nemendur um að stytta 

skóladaginn, hafa lengra frí og „...láta skóla vera meira smá skemmtilegan, 

ekki mikið af prófum“. Það mætti byrja skólann klukkan 9 á morgnana og ekki 

hafa fjóra samfélagsfræðitíma á þriðjudögum. Það væri gott að fá að velja 

hvar maður situr og „...það mætti leyfa miklu meira“. Gjarnan mættu vera 

fleiri sófar, líka inni í stofum, engar klukkur svo það trufli ekki og setja viftur 

inn í stofurnar. Bókasafnið mætti vera opið í öllum frímínútum og „láta kósý 

hornið fá soundproof veggi og hurð svo maður geti fengið frið“.  

 

 

„Svo væri líka geggjað að fá skápa sem maður notar lása fyrir.“ Þá mætti hafa 

aðeins heitara í náttúrufræðistofunni og að það væri líka fínt að hafa nokkur 

teppi í skólastofunum.  

Varðandi áherslur í námi, komu fram óskir um að fækka prófum, hafa 

fjölbreyttari kennslu, að hægt væri að velja aukaáfanga, t.d. í stærðfræði og 

fá grunn fyrir framhaldsskóla. Einnig rataði efnafræði á blað, að það mætti 

vera tónlistarval og fá betri fræðslu um skyndihjálp.  

Hluti nemenda vill að lögð verði meiri áhersla á hreyfingu, „...alvörunni 

hreyfingu, þar sem maður svitnar vel, eins og þrekæfingar, hlaupa langt og 

ræktin eða eitthvað þannig“. Og að „...ef það er kannski karfa, fótbolti eða 

handbolti að við þurfum ekki að æfa að henda í vegg, við getum bara keppt 

strax“. En einnig kom fram ósk um að hætta með sund.  

Bent var á að það mætti fylgjast aðeins betur með fótboltavellinum í 

frímínútum og að það ætti „...að moka hjá stiganum og alla leiðina niður“. Og 

fleira í sambandi við frímínútur, þá kom fram ósk um að fá oftar leyfi til að 

fara fram, mega horfa á sjónvarpið í 11.30 frímínútunum og hafa sjoppu með 

snúðum og einhverju til að drekka. 

Aftur komu hér fram skiptar skoðanir um símalausa daga, annars vegar að 

þeir ættu að vera þriðjudaga og miðvikudaga og að það þurfi að vera 

strangari afleiðingar fyrir að vera í símanum á símalausum dögum. En fleiri 

töldu að það ætti að hætta alveg með símalausa daga.  
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2.3 NEMENDUR LÝSUHÓLSSKÓLA; 5. – 10. BEKKUR 

Nemendur sunnan heiða sögðu þetta við spurningunni um hvað sé vel gert í 

skólanum:  

Það er „...fínt að við erum svona fá“ og þetta er frekar heimilislegt. Fram kom 

ánægja með að það er auðvelt að fá hjálp við námið og að það er ekki 

heimanám fyrir utan lestur. Einnig að það eru alltaf frímínútur á milli tíma, 

það er góð tækni og góðir kennarar. Nemendur töldu frábært að fá tónmennt 

og læra dans og hrósuðu einnig nýrri sundlaug. Þau fíla að fá að taka þátt í 

leikriti og að það er hægt að fara í Minecraft. „Okkur er vel sinnt“.     

Loks kom fram ánægja með símalausan dag.  

Það sem nemendur töldu að helst mætti gera betur var að fá betri stóla og 

fleiri leiktæki, t.d. aparólu og klifurgrind. Að gera fleiri verkefni á blaði en í 

tölvu, að verkefni væru fjölbreyttari og að nota heyrnatól í ensku og dönsku. 

En í umræðunni um þessa spurningu kom líka fram ánægja með skólann og 

sagt: „Mér líður bara mjög vel. Þessi skóli þarf ekki neitt því að hann er rosa 

skemmtilegur, sætur og kósý. Kósý því hann er svo lítill“.  
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3. NEMANDINN SJÁLFUR 

„Þekktu sjálfan þig“ Áletrun á vegg í Delfí 

Tvennt var það sem kom langt oftast fyrir í niðurstöðum hópanna og það var 

annars vegar sjálfstraust og hins vegar sjálfstæði.  

 

3.1 SJÁLFSTRAUST OG SJÁLFSTÆÐI 

Nemandinn þarf að búa yfir sjálfstrausti, þegar hann lýkur námi í GSnb og 

heldur út í lífið. Þetta er undirstaðan, sögðu þátttakendur og þarf að vinna 

markvisst að samfelldri uppbyggingu frá 1. bekk til 10. bekkjar. 

Sjálfstraust birtist m.a. í því að viðkomandi hefur sterka sjálfsmynd, er 

örugg(ur) með sjálfa(n) sig og líður vel í eigin skinni. Býr yfir hugrekki og getur 

staðið með sér. Ber virðingu fyrir líkama sínum og kann að setja mörk hvað 

sig varðar. Er stoltur af sér og sínu.  

Mikilvægt er að skapa umhverfi þar sem einstaklingurinn getur uppgötvað 

eigin kosti, styrkleika og veikleika. Eða eins og það var orðað, „hverju er ég 

góður í og hverju ekki?“. Hver og einn nemandi hafi tækifæri til að njóta sín 

og efla hæfileika sína. Þori að láta ljós sitt skína. Liður í að skapa slíkt 

umhverfi er öryggi og traust og möguleikar til að taka þátt í skapandi starfi.  

Gott er fyrir nemendur að fá að axla ábyrgð og taka frumkvæði. Það gerist 

e.t.v. frekar ef ekki er tekið fram fyrir hendurnar á þeim, sögðu þátttakendur. 

Nemandi með sjálfstraust á auðveldara með að tjá sig í hópi, hvort sem það 

er í samræðum eða að koma fram.  

Þó svo að sumir hópar hafi í niðurstöðum sínum lagt megináherslu á 

sjálfstraust og aðrir á sjálfstæði, kom fram mikil skörun milli þessara tveggja 

eiginleika. Sjálfstæður nemandi er samkeppnishæfari og  býr væntanlega yfir  

 

 

þrautseigju og sjálfsaga, sem þátttakendur töldu mikilvæga eiginleika. 

Sjálfstæður nemandi treystir á sjálfan sig og ræður við að gera hlutina sjálfur, 

kann að „redda sér“.  

Þá kom fram að hluti af því að byggja upp sjálfstraust og sjálfstæði er að 

stunda sjálfskoðun og læra að þekkja sjálfan sig.  

Loks má ekki gleyma því að sú faglega menntun sem nemandinn öðlast í 

gegnum grunnskólann, er hluti af því að efla sjálfstæði og sjálfstraust, að mati 

þátttakenda.  
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3.2 HEILBRIGÐI 

Á skólaþinginu var komið inn á heilbrigði nemenda í víðum skilningi. Að þau 

séu meðvituð um heilsu og heilbrigt líferni, s.s. hreyfingu, mataræði, 

lifnaðarhætti, kynheilbrigði og kynvitund.  

 

 

 

 

 

 

 

SJÁLFSTRAUST, SJÁLFSTÆÐI og HEILBRIGÐI –  

Leiðir til árangurs 

• Nám í gegnum leiki og verkefni á áhugasviði hvers og eins. 

• Markmiðasetning – setja sér markmið og ná þeim. 

• Áhugasviðskönnun. 

• Leiðsagnarnám.  

• Útikennsla.  

• Ferðalög, skólabúðir. 

• Lífsleiknikennsla – þekkja sjálfan sig og bera virðingu fyrir sér. 

• Stuðningur, hvatning og hrós. 

• Upplestur fyrir framan hóp, reglulega. 

• Utanaðkomandi fræðsla og styrking. 

• Efla nemendur með námskeiði, svipað Dale Carnegie. 

• Opin smiðja þar sem nemendur geta komið og unnið með hugðarefni 

sín.  

• Maker Space í frímínútum og eftir skóla. 

• Spurning um að kynjaskipta líka til að efla nemendur, gefa kynjum 

svigrúm. 

• Einstaklingsmiðað nám og að allir fái námsefni við hæfi til að efla þau 

í að vinna sjálfstætt.  

• Gera kröfur um eigin úrlausnir á verkefnum nemenda. 

• Hraustari – meiri íþróttir. 

• Íþróttir 80 mín. 

• Crossfit. 

• Kynfræðsla 2x í viku. 

• Vera upplýst um forvarnir s.s. vímuefni, kynlíf, o.fl. 

• Auka ábyrgð. 
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4. NEMANDINN MEÐ ÖÐRUM 

,,Maðurinn einn er ei nema hálfur, með öðrum er hann meira en hann 

sjálfur“  Einar Benediktsson 

Mikið var rætt um þætti sem lúta að samskiptum og því að vera einstaklingur 

í samfélagi, s.s. samskiptahæfni og samkennd. Talsverð skörun var milli 

þessara pælinga og umræðunnar um sjálfstraust og sjálfstæði annars vegar, 

sbr. 3. kafla og svo sköpunar, sem gert er nánari skil í kafla 5. hér á eftir. 

 

4.1 SAMSKIPTAHÆFNI OG SAMKENND 

Samskiptahæfni og félagsfærni skipta gríðarlega miklu máli til að stuðla að 

vellíðan og hamingju nemenda í bráð og lengd, sögðu þátttakendur. 

Félagsfærni og samskiptahæfni hvílir m.a. á sjálfsþekkingu og samvinnu. Og 

þessa hæfni þarf að rækta „utan tækja“, eins og það var orðað. Nemendur 

þurfi að kunna að meðhöndla tæki en líka að lifa án þeirra.  

Kenna þarf nemendum að koma fram við hvern annan af virðingu og að virða 

skoðanir annarra, rækta samkennd, umburðarlyndi og tillitssemi og kunna að 

samgleðjast öðrum. Þau þurfa að geta unnið í hóp og hver og einn að vera 

góður hlustandi, „...hlusta, virða skoðanir annarra og skipta niður verkum“. 

Verið er að undirbúa einstaklingana svo þeim megi líða vel í eigin skinni og 

vera félagslega hæfir og einnig að geta verið góðir þjóðfélagsþegnar. Liður í 

því er að læra á fjármál og einnig að rækta lýðræðis-/borgaravitund. Þannig 

átti þau sig á að þau hafi rödd og áhrif, þeirra álit og skoðanir skipti máli og að 

þau megi þora að segja þær.  

 

 

 

 

Nemendur sýni frumkvæði, myndi sér sjálfstæðar skoðanir og „...þau þori að 

segja það sem þeim finnst, á málefnalegan hátt“. Þau æfi rökræður og 

umræðuhefð og æfi sig í að skipta um skoðun.  

 

 

 

  

SAMSKIPTAHÆFNI og SAMKENND - Leiðir til árangurs  

• Hópefli og hópavinna. 

• Þátttökunám. 

• Lífsleikni. 

• Bekkjafundir. 

• Samtalsæfingar og þjálfa virka hlustun.  

• Klípusögur og hlutverka- og samskiptaleikir. 

• Fleiri útitíma, ca. 3 í mánuði. 

• Sögustund þar sem nemendur lesa 1x í mánuði. 

• Lesa upp fyrir framan aðra. 

• Fyrir hvert blót, dansa í 1 mín. fyrir framan bekkinn 5x í viku. 

• Koma fram fyrir bekkinn og tjá sig 1x í viku. 

• Meiri paravinna 2x2 saman. 2x í mánuði. 

• Stefnumót 1x í viku. 

• Fara í ferðir, t.d. skíðaferðir, átthagaferðir, utanlandsferðir. 

• Tjá sig á öðrum tungumálum. 

• Samstarfsdagar með öðrum skólum, a.m.k. einu sinni á ári. 

• Vettvangsferðir og meta aðstæður á vettvangi.  

• Fjármálafræðsla. 

• Hugsa út fyrir kassann!!! 
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4.2 HEIMILI, SKÓLI OG SAMFÉLAG 

Á þinginu fór fram samtal skólasamfélagsins, m.a. heimila og skólans. Þrátt 

fyrir það var samstarf þessara aðila þátttakendum ekki mjög ofarlega í huga. 

Það helgast tvímælalaust af því að sú spurning sem hóparnir ræddu snerist 

um nemandann, hans eiginleika og hæfni.  

Þó var komið inn á mikilvægi góðrar samvinnu heimila og skóla og einnig sagt: 

„Félagsfærni – efla börnin, auka samveru við foreldra, efla samstarf við 

foreldra“. Þá rataði á blað: „Þátttaka – vera virkur þátttakandi í 

skólasamfélaginu“ og er þar væntanlega átt við nemendur.  

Einnig kom fram áhugi á að auka tengsl við atvinnulíf svo sem fram kemur í 

öðrum köflum.   

 

4.3 NEMENDUR AF ERLENDUM UPPRUNA 

Kennsla og móttaka nemenda af erlendum uppruna var rædd á þinginu og 

lögðu þátttakendur áherslu á öfluga nýbúakennslu og móttöku. Mest var rætt 

um mikilvægi íslenskukunnáttu og hvernig mætti virkja nemendur sem hafa 

íslensku að móðurmáli og þekkja til í samfélaginu. Bjóða þurfi upp á meiri 

íslenskukennslu fyrir þennan hóp.   

 

 

 

4.4 Í HEIMI SNJALLTÆKJA 

Nokkuð var rætt um snjalltækjanotkun og komu þar fram vissar áhyggjur. 

Hætta sé á að samfélagsmiðlar stuðli að auknum samanburði, þar sem keppst 

er við að fá sem flest „Like“. Þetta geti valdið einmanaleika og aukinni streitu. 

Einnig var komið inn á einelti.   

Þátttakendur töldu mikilvægt að nemendur geti haft stjórn á eigin 

snjalltækjanotkun. Þau séu meðvituð um ábyrgð og um persónuvernd, 

gagnvart sjálfum sér og öðrum. Þau þurfi að geta sett mörk á sig og aðra, 

sérstaklega gagnvart samfélagsmiðlum.  

Einnig kom fram að mikilvægt sé að nemendur rækti með sér góða 

samskiptahæfni, sbr. kafla 3.1. Þau séu læs á samskipti utan snjalltækja og 

geti lesið í aðstæður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNJALLTÆKI og NEMENDUR AF ERLENDUM UPPRUNA –  

Leiðir til árangurs 

• Sleppa símum í skólanum / banna síma í skólanum eða fjölga 

símalausum dögum.  

• Símalausir dagar 2x í viku. 

• Auka afþreyingarbúnað, t.d. borðtennis o.s.frv. 

• Virkja nemendur í að tala meira við nemendur af erlendum 

uppruna. 

• Jafningjaaðstoð – íslenskir nemendur vs. erlendir nemendur, t.d. fá 

2 – 3 nemendur til að taka á móti þeim nýju, fyrst um sinn. 

• Leggja áherslu á undirbúning tvítyngdra barna til framhaldsnáms 

og foreldra. 
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5. SKAPANDI STARF  

Mikil umræða varð um markvisst skapandi starf, sem leið til að byggja upp 

sjálfstraust, rækta skapandi hugsun og hugmyndaauðgi og auka 

samskiptahæfni.  

Skapandi hugsun var m.a. skilgreind þannig „...að geta hugsað út fyrir 

rammann. Séð hlutina í annarri mynd“. 

Mikilvægt sé að gefa nemendum tækifæri til að koma fram og nefndir ýmsir 

möguleikar til þess. Þarna megi gjarnan byrja strax í leikskóla og halda áfram 

upp öll skólastigin. Fram kom að í skapandi starfi felist tækifæri til að læra af 

mistökum og rækta þá afstöðu að æfingin skapar meistarann.  

Rætt var um leiklist, tónlist, dans, leirlist og almennt um hæfni til að koma 

fram og tjá sig, bæði í ræðu og riti.  

Loks var komið inn á að nemendur öðlist þekkingu á listum og menningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKAPANDI STARF - Leiðir til árangurs 

• Tjáning í leik og orði. 

• Æfa framkomu og framsögn. 

• Koma fram, t.d. spurningakeppni og útvarpið. 

• Syngja fyrir framan bekkinn. 

• Leiksýning á 3ja ára fresti á unglingastigi. Allir finna sér hlutverk 

við hæfi, allir taki þátt. 

• Læra að koma fram og æfa það – nýta samfélagið, t.d. 

Menningarmiðstöðina Frystiklefann og íslenska og erlenda 

listamenn. 

• Setja dans inn í stundatöflu í einhvern tíma, eða 1x í viku. 

• Leiklist 1x í mánuði.  

• Útileikhús á söguslóðum. 

• Kvikmynd. 
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6. AÐ RÆKTA VIÐHORF 

Ýmislegt af því sem rætt var á skólaþinginu, varðar viðhorf. Bæði þau viðhorf 

sem þátttakendur töldu mikilvægt að nemendur tileinkuðu sér sem veganesti 

út í lífið og svo almennt viðhorf í skólastarfinu.   

Þar var ekki síst lögð áhersla á jákvæði og gleði og að nemendur geti verið 

hamingjusamir. Eða eins og það var orðað, „góða glaða einstaklinga sem hafa 

lyst á lífinu“.  

Mikilvægt er að tileinka sér víðsýni og að nemendur geti verið opnir fyrir 

möguleikum og breytingum, ásamt því að vera lausnamiðaðir, úrræðagóðir 

og þrautseigir, sögðu þátttakendur.  

 

6.1 JÁKVÆÐNI, GLEÐI OG VÍÐSÝNI 

Eins og fram kom hér á undan, skiptu hópar með sér viðfangsefnum í annarri 

umræðulotu þingsins. Einn af þeim hópum sem ræddu um jákvæðni og gleði, 

voru nemendur á miðstigi og er skemmtilegt að sjá þeirra áherslur. Meðal 

annars bjuggu þau til lista yfir það sem vekur þeim jákvæðni og gleði: Enska, 

sund, vinaliðar, jól, skólaferðalag, frímínútur, íþróttir, afmæli – „gaman í 

afmælum“. 

Margt af því sem hóparnir nefndu, varðar framkomu og dagleg samskipti, s.s. 

að brosa, hrósa, bjóða góðan daginn, spyrja hvernig dagur fólks var og sýna 

góðvild, tillitssemi og hjálpsemi. 

Rætt var um hvernig jákvæðni og bjartsýni tengjast og að lífsglöð manneskja 

smitar jákvæðni í kringum sig. 

 

 

Víðsýni bar oft á góma og þá m.a. vísað til þess að vera almennt opin í 

hugsun, t.d. vera opin fyrir möguleikum og breytingum, nýjum hugmyndum 

og ólíkum skoðunum. Að fá að kynnast reynslu og upplifun annarra. Fram 

kom að þegar nemendur eru meðvitaðir um fjölbreytileika, eykur það 

samskiptahæfni.  

Bent var á að „...fyrst þurfi fullorðna fólkið að temja sér jákvæð viðhorf“. 

Nemendur stungu upp á því að „vera jákvæður þó að eitthvað sé leiðinlegt“ 

og aðspurð um hvað ætti að segja við einhvern sem væri neikvæður, sögðu 

þau: „Þú skalt bara læra að vera jákvæð og hætta þessu veseni og taka þátt!“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÁKVÆÐNI, GLEÐI og VÍÐSÝNI - Leiðir til árangurs 

• Hópavinna. 

• List og verk. 

• Vinna með hverjum sem er 😊 

• Góður bekkjarandi. 

• Verkefni við hæfi hvers og eins, erfitt en gott að stefna að því. 

• Leikur að læra, þ.e. setja námið upp sem „leik“. 

• Uppgötvunarnám – val, sjálfstæði, ábyrgð. 

• Lífsleiknikennsla – Þekkja önnur viðhorf staði/menningu/ 

trúarbrögð o.fl.  

• Verkefni eins og Zippý, Olweus, vinaliðar, lífsleikni. 

• Forvörn – núvitund, jákvæð sálfræði. 

• Góður kennslubragur – samkennd. 

• Segja oftar já! 
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6.2 GAGNRÝNIN HUGSUN 

Áhersla á gagnrýna hugsun kom býsna sterkt fram á skólaþinginu og tengist 

umræðunni um sjálfstæði og sjálfstraust.  

Þetta megi rækta með nemendum með því að kenna þeim að taka öllu með 

fyrirvara og vera gagnrýnin á upplýsingaflæði. Það megi t.d. gera með því að 

láta þau fá staðreyndir, bæði sannar og falskar til að vinna úr.  

Auka mætti vægi gagnrýnnar hugsunar í bóknámi. 

Einnig þurfi kennarinn sjálfur að vera gagnrýninn í kennslu. Hann er í 

lykilhlutverki, er sjálfur gagnrýninn og „...talar upphátt þegar hann spyr af 

hverju. Spyr: „Ertu viss? Af hverju?““. 

Skoða megi falsfréttir og spyrja „eru þær raunverulegar fyrirmyndir?“. Einnig 

samfélagsmiðla, áhrifavalda, snappara og auglýsingar. Greina hvað er á bak 

við „glansmyndina“. Einnig mætti fá fræðslu frá áhrifavöldum. 

Þetta tengist einnig neytendavitund, að mati þátttakenda og því að geta 

greint hvað einstaklingnum er fyrir bestu, varðandi eigin heilsu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GAGNRÝNIN HUGSUN - Leiðir til árangurs 

• Kenna heimspekigrunn. 

• Morfís í grunnskóla. 

• Fyrirsagnir í fréttum og miðlum, hvað er á bak við þær? 

• Myndir (photoshoppaðar). 

• Auglýsingar, hvað er á bak við þær? 

• Láta nemendur vinna verkefni, þar sem þeir þurfa að finna og 

skoða mismunandi sjónarhorn. T.d. veggur Trump, sjálfbærni, 

jafnrétti o.s.frv. 

• Kennari lætur nemendur fá réttar og bull fréttir, þeir finna og 

ræða hvað er rétt.  

• Láta nemendur sjálfa finna bullfréttir á netinu. 

• Velja stjörnuna sína (YouTube, fótbolti) gagnrýna myndband með 

þeim. Finna hvað er ekki rétt o.s.frv. 

• Skoða mannkynssögu og Íslandssögu með gagnrýnum hætti.  

• Í samskiptum – hlutverkaleikir, klípusögur. 
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6.3 METNAÐUR, ÁRÆÐNI OG FRUMKVÆÐI 

Metnaður, áræðni og frumkvæði eru eiginleikar sem voru þátttakendum á 

skólaþinginu ofarlega í huga. Þessi umræða tengist þeirri 

grundvallarhugmynd að í gegnum grunnskólanám séu nemendur að rækta 

sitt áhugasvið og styrkleika.  Þau hafi tækifæri til að velja sjálf og séu hvött og 

studd til að gera alltaf sitt besta.  

Liður í þessu, samkvæmt umræðum, er að rækta með sér leiðtogahæfni, 

frumkvæði og framtakssemi, að hafa skýra framtíðarsýn og góð gildi. Að 

kunna að axla skyldur og ábyrgð, í námi og leik og að það ríki jafnvægi á 

skyldum og réttindum. Varðandi ábyrgð var m.a. vísað til þess að taka ábyrgð 

á eigin námi, s.s. setja sér markmið, læra að skipuleggja sig og reyna að fara 

eftir áætlunum. Þar með að vinna heimavinnu og skila á réttum tíma. Setja 

námið í fyrsta sæti. 

Jafnframt að byggja upp þrautseigju, að þora að prófa, stíga út úr 

þægindarammanum. Þora að skapa, plægja akurinn og ráðast í það sem þau 

langar að gera. Að gefast ekki upp þó hlutir mistakist, heldur halda áfram þó á 

móti blási. Þá skipti máli að hafa tök á draumum sínum, með raunsærri sýn.  

Metnaður var m.a. skilgreindur þannig að „...leggja hart að sér, ekki vera 

latur, finna það sem að maður hefur áhuga á“. Og að vera „tilbúinn að leggja 

meira á sig við nám og upplýsingaöflun.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

METNAÐUR, ÁRÆÐNI og FRUMKVÆÐI –  

Leiðir til árangurs 

• Setja sér markmið og framkvæma þau – einstaklingsmarkmið í 

samráði við kennara. 

• Þú verður settur í eftirsetu/refsað ef ekki verður skilað á réttum 

tíma og/eða án framlags. 

• Fá borgað fyrir að fá góðar einkunnir/besta sem maður gat gert. 

Fyrir hvern 1,0 fær maður 100 kr. og ef maður fær 10 fær maður 

1.000 kr.  

• Gott að allir taki þátt í félagslífi/upplestrarkeppni, leikriti o.fl. 

• Hrós og umbun. 

• Metnaðarfull - segja hvaða áhrif það hefur á framtíðina - passa að 

það sé ekki of mikil pressa (hægt að gera mistök, gera bara betur 

næst). 

• Mentor appið hjálpar til við að skipuleggja námið. 

•  
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7. ÁHERSLUR Í NÁMI 

Í umræðu um áherslur í námi töldu þátttakendur mikilvægt að stuðla að 

fjölbreytileika bóknáms og verknáms. Almennt kom fram áhersla á góða 

menntun og þekkingu sem gagnast í samfélaginu. Liður í því sé að auka tengsl 

við atvinnulífið og bjóða jafnframt upp á kynningar á framtíðarstörfum, 

sérstaklega fyrir 8. – 10. bekk. 

Rætt var um að auka val nemenda í verknámsgreinum og þá sé spurning um 

að fara jafnvel niður á miðstig. 

Nemendur þurfi að tileinka sér námstækni og skipulagningu og kunna að 

forgangsraða. Einnig þurfi þeir að búa yfir tækniþekkingu og vera 

lausnamiðaðir. Aðrir mikilvægir eiginleikar eru verksvit og sköpunarfærni. 

Sérstaklega mikilvægt er að leggja rækt við læsi í víðum skilningi.  

Svo ritaði einn hópur á blað: „Kenna um allt það góða og skemmtilega sem 

lífið hefur upp á að bjóða“.  

 

 

7.1 UNDIRBÚNINGUR FYRIR FRAMTÍÐINA 

Þátttakendum á skólaþinginu var hið stóra samhengi býsna hugleikið. Þannig 

var ekki aðeins horft á námið á grunnskólastigi, heldur mikilvægi þessara 

þroskaára og námsins til að undirbúa nemendur fyrir lífið.  

Eins og fram hefur komið voru sjálfstæði og sjálfstraust þau atriði sem hlutu 

lang mest vægi í niðurstöðum hópa, en jafnframt var komið inn á ýmislegt 

fleira.  

Sagt var: „Nemandi þarf að hafa grunnþekkingu til áframhaldandi náms og 

hann þarf að búa yfir sjálfsöryggi og framtakssemi. Með jákvæðnina að vopni 

tekst þér allt!“ 

Og nánar um þennan grunn fyrir áframhaldandi nám, var m.a. rætt um að val 

á unglingastigi gæti tengst meira áhugasviði nemenda.  

Einnig að kynna nemendum betur það sem er í boði í námi eftir grunnskóla. 

Að nemandi sé samkeppnishæfur, „...hafi sömu tækifæri og þeir sem 

útskrifast úr öðrum skólum“. Þá kom fram áhersla á að nemendur eigi góða 

upplifun úr skólanum.  

Einn nemendanna sagði: „Mig langar að fara í framhaldsskóla og svo í háskóla 

og verða fótboltamaður eða flugmaður“. 

 



 

 

15 

 

7.2 LESSKILNINGUR OG LÆSI 

Stefna þarf að því að nemendur verði læsir á texta og umhverfi. Lestur og 

lesskilningur er undirstaða alls, var sagt á þinginu.  

Lesskilningur þarf að vera góður, þannig að krakkarnir geti lesið sér til gagns 

og gamans. Einnig var komið inn á fjármálalæsi, til að nemendur geti séð um 

fjármál, þekki t.d. inn á sparnað, kunni að borga skatta og reikninga og læri 

hvernig launaseðlar eru uppbyggðir.  

 

 

 

  

LESSKILNINGUR OG LÆSI – Leiðir til árangurs 

• Leika orð. 

• Flokka saman orð. 

• Halda að þeim bókum/lestri. 

• Virkja foreldra – ræða við börnin um fréttir, umhverfi, daglegt líf. 

• Spyrja út úr – bókum, textum, upplýsingum. 

• Ræða saman – þannig aukum við orðaforða og hugtakaskilning. 

• Kenna þeim að þekkja áreiðanleika upplýsinga. 

• Auka orðaforða – með auknum lestri, vinna með orð, nota orð af 

orði, kenna markvisst hugtök. 

• Kunna að lesa úr töflum, línuritum, aðstæðum, landakortum, 

veðurkortum, hnitum. 

• Aukinn orðskilning! Aukinn lestur. Lesskilningur.  

• Læsi – grunnfærni í læsi >> fjármálalæsi, leita upplýsinga með 

gagnrýnni hugsun. 

• Minni áhersla á mikla málfræðikennslu.  

• Þrautalausnir.  

• Kennsla í að læra, t.d. fyrir próf. 

• Námstækni – kenna aðferðir og leiðir til að ná árangri. 

• Læra að nýta upplýsingar – með því að vinna „raunverkefni“ en þó 

undir leiðsögn. 

• Mismunandi túlkun, t.d. á unglingastigi við úrvinnslu efnis 

• Upplýsingalæsi, miðlalæsi, tæknikunnátta. 
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7.3 VERKGREINAR  

Fram kom áhugi á að auka fjölbreytni í námi með því að auka vægi 

verkgreina. Þetta geti verið liður í því að hvetja nemendur í iðnnám og 

hugsanlega megi blanda verkgreinum og/eða gera verk- og bóknámsgreinar 

sameiginlegri. Þetta megi t.d. gera með því að auka sköpun og hagnýti í 

bóknámi. 

Eftirtaldar verkgreinar rötuðu á blað hjá hópunum: Fatasaumur, rafmagn, 

tækniteiknun í sambandi við smíði, bókbinding, snyrtifræði og það sem kallað 

var „iðnnámstengdar námsgreinar“.  

Einhver orðaði það svo að hver og einn nemandi þurfi að vera 

„þúsundþjalasmiður“.  

 

7.4 ÁTTHAGAFRÆÐI OG UMHVERFISVITUND 

Í Grunnskóla Snæfellsbæjar hefur verið lögð áhersla á átthagafræði og hefur 

skólinn þótt skara framúr á því sviði. Í umræðum hópanna var aðeins komið 

inn á átthagafræðina og þá helst í því átt að efla þá kennslu. Mikilvægt sé að 

nemendur þekki vel sitt nánasta umhverfi, bæði náttúru og atvinnulíf. Þau 

séu „meðvituð um sig, sitt umhverfi og helstu kennileiti, t.d. í bæjarfélaginu“. 

Ýmsir töldu mikilvægt að leggja rækt við umhverfisvitund og að vera 

„meðvituð um nauðsyn þess að vernda jörðina“. Þetta megi gera bæði með 

fræðslu og svo aðgerðum/verkefnum. Eða eins og það var orðað: „Það er von 

>> t.d. lausnir í umhverfismálum“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERKGREINAR, ÁTTHAGAFRÆÐI og UMHVERFISVITUND – 

Leiðir til árangurs 

• Foreldrakynning á störfum, á miðstigi. 

• Hagnýt verkefni á unglingastigi, laga húsgögn, endurvinna 

eitthvað gamalt, búa til sængurver, stoppa í sokka, myndskreyta. 

• Miðstigsnemendur og unglingastigsnemendur fái val um fleiri og 

fjölbreyttari verkgreinar, t.d. snyrtifræði, útivist, reiðnámskeið 

o.fl.  

• Efla átthagafræðikennslu.  

• Leiðsagnarnám (átthagafræði). 

• Fræðsla um nærumhverfið + skoðunarferðir. 

• Þekki sitt nánasta umhverfi – átthagar, umhverfisvitund, 

sjálfbærni, land, störf, samfélag. 

• Umhverfisvæn – að flokka rusl og hugsa um umhverfið. 
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7.5 ÝMSAR NÁMSGREINAR OG HÆFNI 

Viðraðar voru hugmyndir um ýmsar nýjar námsgreinar og áherslur. Stungið 

var upp á ferðamálafræði, kynjafræði, blaðamennsku, landvarðarnámi, fleiri 

tungumálum, kennslu við að gera hugbúnað og/eða leiki og sjávarútvegsfræði 

í samvinnu og tengt námi FSN. Þá stakk einhver upp á því að stytta skólaárið. 

Eiginleika eða hæfni sem rötuðu á blað hjá hópunum, má flokka í tvennt. 

Annars vegar það sem varðar einstaklinginn og hins vegar það sem varðar 

þekkingu og hæfni á ákveðnum sviðum.  

Einstaklingurinn: Vinnusemi, rökhugsun, siðferðiskennd, reglusemi, 

skipulagshæfni, snyrtimennska, stundvísi, sjálfsagi, hjálpsemi, dugnaður, 

kurteisi, virðing, traust, forvitni – „mikið að spurja“, þolinmæði, góðvild, 

heiðarleiki, hvatvísi, raunsæi, aðlögunarhæfni, umburðarlyndi – „ekki dæma 

aðra“ og ekki baktala heldur „framtala“.  Áhugasamari um nám – hugsa 

jákvætt!  

Vera vingjarnleg – „góð við aðra“, fylgin sér, óhrædd við að gera mistök, án 

þess að búast við að gera mistök og síðan læra af þeim.  

Vímuefnalaus, geta beðið um hjálp,  

Vera vel læs og skrifandi, góð í stærðfræði (og þar nefndi einhver algebru 

sérstaklega), ensku og íslensku – þ.m.t. nemendur af erlendum uppruna. Hafi 

almenna þekkingu á umheiminum, kunni verklag og vinnubrögð, 

tæknikunnáttu; vera opin fyrir nýjustu tækni og vísindum, fingrasetningu, 

kunna að leita upplýsinga og nýta þær, fylgist með nýjungum, ...og einverjir 

vildu læra meira um tunglið og „...um allt sem gerðist í heiminum fyrir 

mörgum árum“. Og nemendur „...eiga að kunna að synda!“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÝMSAR NÁMSGREINAR OG HÆFNI – Leiðir til árangurs 

• Kunna að gera skýrslu. 

• Kunna að skrifa góða ritgerð – fyrir framhaldsskóla og háskóla. 

• Hafa fleiri kennsluaðferðir – gera plakat í staðinn fyrir að skrifa í 

stílabók. 

• Fái að prófa störf – vettvangsnám. 

• Sjá einnig upptalningu í texta. 
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8. VILLTAR HUGMYNDIR 

Undir lok þingsins, þegar þátttakendur voru í óða önn að ræða leiðir til að ná 

fram þeim áherslum sem hóparnir töldu mikilvægar, voru þeir beðnir um að 

staldra aðeins við og lyfta sér upp og út fyrir kassann. Nú væri kominn tími til 

að stinga upp á „villtum hugmyndum“. Þær koma allar hér á eftir.  

Skólahúsnæðið 

• Allur skólinn undir eitt þak. 

• Skólinn yrði stærri fyrir kennslu í verk-, list og iðngreinum og fá 

menntaða kennara í þau störf.  

• Húsnæði með færanlegum veggjum. 

• Jóga- og hugleiðsluaðstaða. 

 

Gagnrýnin hugsun 

• Gera söngleik um blekkingar sem við stöndum frammi fyrir, með 

aðkeyptum leikstjóra og hljómsveit. 

• Fá Juliu Roberts og Söndru Bullock í heimsókn, ómálaðar og 

ófótósjoppaðar. 

• Setja falsfrétt í loftið og rannsaka viðbrögð. 

• Endurskrifa Íslandssögurnar. 

• Heimsækja Trump með túlk og eiga málefnalegar umræður. 

• Láta fólk af mismunandi uppruna, upplifa það nákvæmlega sama, 

taka viðtöl og átta sig á mismunandi skoðunum þeirra. T.d. að flugvél 

eyðileggi bæinn þeirra. 

 

 

Læsi 

• Nemendur búa til skipulag um hvernig þeir ætla að ná markmiðum 

sínum um læsi.  

• Velja algerlega lesefni sjálf?? 

• Kósý lestrarhorn með lazy boy í hverja stofu, vinnustöð fyrir hvern og 

einn nemanda.  

 

Ferðalög 

• Allir fara upp í loft (flugvél), út á sjó (bát) og upp á Snæfellsjökul. 

• Allir sofa úti eina nótt. 

• Heimsreisa. 

 

Allskonar 

• Dýr og annað, hluti af skólanum.  

• Hestaræktun. 

• Fleiri tungumál. 

• Bjóða öllum nemendum, ásamt starfsfólki í paint ball einu sinni í viku 

og í spa á eftir. 

• Minni tími í skólanum. 

• Nemendur og kennarar skipti um hlutverk einn dag í mánuði.  
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9. AÐ LOKUM 

Þegar boðið er til samræðu, eins og gert var á skólaþinginu, felst í því loforð 

um að gera eitthvað með það sem þátttakendur hafa fram að færa. Slíkt 

loforð var skilgreint fyrir þingið og hljóðar svo:  

Það sem fram kemur á skólaþinginu, bæði það sem fólk hefur metnað fyrir og 

áhyggjur af, verður notað sem efniviður við breytingar á Skólanámskrá og 

Starfsáætlun Grunnskóla Snæfellsbæjar. Allt verður tekið til skoðunar og 

vegið, metið og mátað.  

Ildi mun vinna samantekt um skólaþingið, en úrvinnsla inn í skólanámskrá og 

starfsáætlun verður í höndum skólaráðs. Jafnframt hefur bæjarstjórn tilnefnt 

einn fulltrúa frá bæjarstjórn. Þessi hópur tekur endanlega ákvörðun um hvað 

ratar inn í skólanámskrá og starfsáætlun. 

Samantektin frá þinginu og nýjar útgáfur af skólanámskrá og starfsáætlun, 

verða birtar á vef skólans og send í tölvupósti til þeirra sem það vilja. Einnig 

verða birtar fréttatilkynningar í Jökli.  

Eitt af því sem tekið verður til skoðunar út frá niðurstöðum skólaþingsins, eru 

gildi Grunnskóla Snæfellsbæjar, sem nú eru „vellíðan, gleði og 

einstaklingsþroski“. Í niðurstöðum sínum stakk einn hópanna upp á nýjum 

gildum, „virðing, ábyrgð, þakklæti“. Að öðru leyti voru gildi ekki sérstaklega 

rædd á þinginu.  

Líðan nemenda, að þeir komi sterkir út úr grunnskólanum og tilbúnir að 

umfaðma lífið, er allra mikilvægasta viðfangsefni skólans, að mati 

þátttakendanna á skólaþinginu. Þar vinnur margt með þeim mannauði sem er 

að finna í GSnb, samanber það sem nemendur telja vel gert í skólastarfinu. En 

að sama skapi er þetta flókið verkefni í síbreytilegum  

 

heimi. Þar má nefna mikið áreiti í nútímasamfélagi og kröfur um að „líta vel 

út“ á samfélagsmiðlum, sem helst koma niður á ungu fólki.  

En það vekur þá spurningu hvort viðfangsefnið lúti að einhverju leyti að því 

hvernig við lítum á nemandann og kannski hvernig við sem samfélag lítum á 

okkur sjálf og aðrar manneskjur. Kjarninn í skilaboðum skólaþingsins birtist í 

hugtakinu „valdefling“. Þar stígur einstaklingurinn inn í styrk sinn og axlar 

ábyrgð. En það þýðir að hann er gagnrýninn á ríkjandi kerfi – og þar með á 

kerfi sem mótar hann jafn mikið og skólakerfið gerir. Það er því ef til vill þörf 

spurning inni í skólakerfinu, hvort þar þurfi að breyta grundvallarhugsuninni, 

til að búa nemendur betur undir óræða framtíð.  

Á þinginu var örlítið rætt um samstarf heimila og skóla. Nauðsynlegt er að 

dýpka þá umræðu enn frekar, því góður árangur er sameiginlegt verkefni, 

nemendanna, heimilanna, skólans og skólasamfélagsins alls.  

Að lokum er hér tilvitnun sem rataði á blað hjá einum hópanna á þinginu – og 

fyrirgefst vonandi að hafa hana á ensku, eins og hún var skrifuð:  

„Be a pineapple. Stand tall, wear a crown and be sweet on the inside.“ 

Loks vill undirrituð þakka fyrir ánægjulegt samstarf við skólaþing Grunnskóla 

Snæfellsbæjar og óskar skólasamfélaginu alls hins besta við að fylgja þinginu 

eftir og skapa enn frábærari skóla!  

 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir 


