
Stekkjaskóli

skólaárið 2021-2022
Skólakynning fyrir 1. bekk

Haldin í Vallaskóla, 2. júní 2021



Kæru nemendur og foreldrar!

Verið hjartanlega velkomin

1. bekkur 2021-2022

Útskrifast úr grunnskóla 2031



Þeir sem standa að kynningunni

• Hilmar Björgvinsson, skólastjóri

• Ástrós Rún Sigurðardóttir, aðstoðarskólastjóri

• Hildur Bjargmundsdóttir, deildarstjóri stoðþjónustu

• Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, frístunda- og forvarnarfulltrúi

• Hildur Þorkelsdóttir, list- og verkgreinakennari

• Hörður Gunnar Bjarnason, íþróttakennari

• Inga Dröfn Jónsdóttir, þroskaþjálfi

• Kristín Ragna Bergmann, umsjónarkennari 1.b

• Margrét Sverrisdóttir, umsjónarkennari 4.b



Dagskrá

FORRÁÐAMENN 
OG NEMENDUR

• Myndir sýndar og síðan er 
nemendum skipt upp í tvo
hópa

NEMENDUR

• Leikir og hreyfiþjálfun í 
íþróttahúsi - Hörður og
Inga Dröfn

• Stöðvavinna, ýmis verkefni í 
stofu 4 og 5 – Hildur Þ , 
Kristín Ragna og Margrét

FORRÁÐAMENN

• Starfsmenn, áherslur, 
húsnæði og skólalóð

• Kennslufyrirkomulag

• Stoðþjónusta

• Frístund

• Hilmar, Ástrós, Hildur og
Gunnar Eysteinn



Færanlegar kennslustofur og skólalóð haustið

2021







Stekkjaskóli haustið 2022





Nemendum skipt í tvo hópa

• Hörður og Inga Dröfn

• Álfheimar og ÁrbærHópur 1 

• Hildur Þ, Kristín Ragna og Margrét

• Hulduheimar og JötunheimarHópur 2



Frístund Stekkjaskóla

Gunnar Eysteinn



Námsrými og fjölbreytni í húsgögnum

Skólalóð - skólaumhverfi og umferðaröryggi

Grunnmynd af færanlegu kennslustofunum











Mötuneyti - frístund 1.b

Gervigrasvöllur

Kastali, rólur ofl. leiktæki

Starfsmannaaðstaða

Click to add text
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2.b

3.b
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Bílastæði

Frístund

Inngangur

Inngangur



Starfsmenn Stekkjaskóla

• Hilmar Björgvinsson skólastjóri

• Ástrós Rún Sigurðardóttir aðstoðarskólastjóri

• Hildur Bjargmundsdóttir deildarstjóri stoðþjónustu

• Björk Þórisdóttir skólaritari

• Hildur Þorkelsdóttir list- og verkgreinakennari

• Jónína Ósk Lárusdóttir list- og verkgreinakennari



• Hörður Gunnar Bjarnason íþróttakennari

• Guðný Lára Gunnarsdóttir tónmenntakennari

• Inga Dröfn Jónsdóttir yfirþroskaþjálfi

• María Ósk Ólafsdóttir sérkennari

• Fanney Rún Ágústsdóttir Sæland matráður

• Erla Ósk Sigurðardóttir Færseth matráður í hlutastarfi

• Krystina Porebska matráður í hlutastarfi



Umsjónarkennarar

• Elísabet K Kristmundsdóttir

• Eyrún Óskarsdóttir

• Indlaug Cassidy Vilmundard.

• Inga Lára Sveinsdóttir

• Jóhanna Ingadóttir

• Kristín Ragna Bergmann

• Margrét Sverrisdóttir

• Steinunn Alda Guðmundsdóttir



Stuðningsfulltrúar

Auður María Óskarsdóttir

Bergdís Bergsdóttir

Karen Dögg Baldvinsdóttir

Ægir Máni Bjarnason



Áherslur

• Teymiskennsla og teymisvinna

• Jákvæður skólabragur - vinátta

• Fjölbreyttir kennsluhættir

• Nýsköpun og tækni

• Skapandi skólastarf

• Handverk og listir

• Góð samvinna heimilis og skóla

• Grænfánaskóli



Sprotasjóður styrkir Stekkjaskóla

Að byggja upp lærdómssamfélag í nýjum

grunnskóla

• Unnið með eftirfarandi grunnþætti:

• Áherslur og gildi skólans (einkunnarorð)

• Teymisvinna og teymiskennsla (Lýðræði - samvinna – samábyrgð)

• Stýrihópur:

• Skólastjórnendur

• Fulltrúar starfsmanna

• Ingvar Sigurgeirsson prófessor verkefnisstjóri



Kynning og afrakstur

• Uppskeruhátíð að vori. Kynningar á meginþáttum verkefnisins 

með þátttöku skólasamfélagsins

• Helstu niðurstöður settar á heimasíðu skólans sem og lokaskýrsla

• Verkefnið og niðurstöður kynntar í staðarblöðum sveitarfélagsins því 

jákvæð umfjöllun styrkir og eflir skólasamfélagið

• Með greinaskrifum í fagtímarit

• Kynning á Skóladegi Árborgar, mars 2023



Teymiskennsla

• Tveir eða fleiri kennarar sem vinna saman með 

nemendahóp

• Kennarar bera sameiginlega ábyrgð á kennslu, 

námi, líðan og umsjón hópsins

• Kostir teymiskennslu ótvíræðir



Kostir teymiskennslu

• Fleiri kennarar sem koma að nemendum

• Möguleiki á smærri hópum og því auðveldara að mæta ólíkum þörfum

nemenda

• Auðveldara að bregðast við óvæntum aðstæðum og fylgjast með samskiptum

• Líðan, félags- og námsþarfir nemenda ræddar af  kennarateyminu

• Fjölbreyttari kennsluhættir og sveigjanleiki



Kostir fyrir kennara

• Meira samstarf, skemmtilegra í vinnunni, minni einangrun

• Kennarar læra hverjir af öðrum

• Fjölbreyttari kennsluaðferðir

• Mismunandi hæfileikar nýtast

• Auðveldarar að bregðast við óvæntum aðstæðum og fylgjast með

samskiptum



Kostir fyrir nemendur

• Nemendur tengjast fleiri kennurum, hafa fleiri til að leita til

með ráðleggingar og aðstoð

• Fjölbreyttari félagahópur sem þýðir meiri líkur á að eignast vini

• Meiri samheldni meðal nemenda árgangsins

• Nemendur geta fylgst með góðum samskiptum milli 

kennaranna og upplifa jákvæða fyrirmynd í samskiptum

fullorðinna



Teymiskennsla og sérkennsla

• Eitt af markmiðunum með því að sérkennarar verði hluti af

teymiskennslunnni er að kenna margbreytilegum hópi nemenda í almennu

kennslurými þar sem að boðið er upp á sveigjanleika og námsaðlögun.

• Sérkennarinn bætist þá við teymið og þar með verða færri nemendur á hvern

kennara.

• Sérkennarinn verður hluti af teyminu og fagþekking hans nýtist vel.



1. bekkur

Tveir til þrír umsjónarkennarar

38 nemendur
Sameiginleg umsjón-

teymisvinna

Stoðþjónusta – sérkennari og þroskaþjálfi

Tvö heimasvæði

Stuðningsfulltúar-einstaklings aðstoð, 

aðstoð við hópinn, fylgd í íþróttir og 

sund, frímínútur, matsalur o.fl.



Skipulag dagsins

• Stundatafla- myndræn

• Vikudagar og mánuðir

• Talning daga, tugir og einingar og 

100 daga hátíð

• Tímavakar



1. bekkur - starfsfólk

• Umsjónarkennarar: Kristín Ragna, 

Indlaug Cassidy og Elísabet K.

• Stuðningsfulltrúi

• Sérkennari: María Ósk

• Þroskaþjálfi: Inga Dröfn

• Íþróttir og sund: Hörður Gunnar

• Smiðjur (skapandi greinar)

➢Tónlist og kór: Guðný Lára

➢ Hönnun og smíði: Jónína Ósk

➢Textílmennt og myndmennt: Hildur Þ.

➢Snillismiðja: umsjónarkennarar



Smiðjur

• Skipulag

Tónlist Textíl 

Snillismiðja
Hönnun og 

smíði

Tónlist

Textíl 

Hönnun 
og smíði

Snillismiðja

Tónlist

Textíl 

Hönnun 
og smíði

Snillismiðja



Kennslufyrirkomulag

• Nemendahópar 

➢ 1. bekkur á tvö heimasvæði í vetur, þetta 

fyrsta skólaár. Tvær kennslustofur og 

sameiginlegt rými á gangi.

➢ Í nýbyggingu á 1. bekkur eitt stórt 

heimasvæði, með opnu rými, einni lokaðri 

kennslustofu og tveim minni 

hópaherbergjum, sbr. mynd hér til hliðar.



Kennslufyrirkomulag frh.

• Hringekjur

➢Margar stöðvar, styttri verkefni, mikil áhersla lögð á að læra í 

gegnum leik og hlutbundna vinnu.

• Hópar

➢Smærri námshópar, s.s. litahópar, dýrahópar o.s.frv.



Gott að hafa í huga í sumar

• Fara í sund með barnið og aðstoða það við að verða sjálfstætt í klefanum

• Góður undirbúningur fyrir lestrarnám barna er að lesa fyrir þau og halda að 

þeim allskyns efni sem styður við málþroska, orðaforða og tjáningu.

• Góð hljóðkerfisvitund er ein af  megin forsendum þess að lestrarnám barns 

gangi vel.

➢Við getum t.d. eflt hljóðkerfisvitund barnsins með því að ríma, setja saman og taka í 

sundur orð, klappa atkvæði, hlusta eftir hljóðum í orði og tengja saman stafi og hljóð.



Mentor.is

• www.mentor.is er vefkerfi í upplýsingamiðlun skóla

• Foreldrar og nemendur fá aðgangsorð og lykilorð send heim

• Foreldrar geta fylgst með ástundun barna sinna, frá kennurum.

• Námsmat - hæfniviðmið

• Vikupóstur, tilkynningar og heimanám

• Einnig eru upplýsingar um nöfn og símanúmer bekkjarfélaga





Kæru foreldrar/forráðamenn

barna í 1. bekk!

Við hlökkum til samstarfsins við

ykkur og börnin ykkar.

Gleðilegt sumar

Starfsmenn Stekkjaskóla

www.stekkjaskoli.is


