
Mörg fjölbreytt skólaþróunarverkefni voru unnin á skólaárinu 2015-2016 og nokkur þeirra 

voru styrkt af þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar.  

 

Ástarsaga úr fjöllunum 

Ábyrgðarmaður: Bryndís Svavarsdóttir. 

Heildstætt verkefni byggt á ævintýrinu Ástarsaga úr fjöllunum  

Markmið:  

 Skapa vettvang fyrir skapandi og samþætt nám – Náttúrufræði, stærðfræði og 

íslenska Hópvinna – samvinna nemenda Sjálfsmat nemenda Framsögn og framkoma. 

 

Stærðfræðistofan 

Ábyrgðarmenn: Ásta Kristjánsdóttir og Bryndís Stefánsdóttir. 

Markmið:  

 Auka hlutbundna og verklega stærðfræðikennslu á yngra stigi 

 Auka hæfni nemenda til umræðna á tungumáli stærðfræðinnar 

 Auka áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf til hennar 

 Umsækjendur deila hugmyndum, reynslu og verkefnum úr stærðfræðikennslu í 

gegnum vef 

 Hugmyndabanki fyrir kennara í Garðabæ á veraldarvefnum 

 

Gluggað og grúskað - Lestrarnámskeið 

Ábyrgðarmenn: Gunnhildur Ásta Jóhannsdóttir, Bergljót Vilhjálmsdóttir og Guðrún Dögg 

Jóhannsdóttir. 

Markmið: 

 Mæta ólíkum námsþörfum nemenda 

 Efla virkni nemenda í námi 

 Stuðla að jákvæðu samstarfi og samvinnu við foreldra 

 Efla lestrarfærni í víðum skilningi 

 

Vinnum saman – teymiskennsla á yngri stigi í Hofsstaðaskóla 

Ábyrgðarmenn: Arnheiður Ösp Hjálmarsdóttir deildarstjóri yngri deilda og kennarar í 1. – 3. 

bekk. 

Markmið:  



 Að innleiða teymiskennslu í fyrstu bekkjum skólans  

 Að efla og auka samvinnu innan og milli árganga á yngra stigi  

 Að skapa heildstæða kennslu fyrir þá árganga sem að verkefninu koma þannig að litið 

verði á árganginn sem eina heild, í stað stakra bekkjardeilda  

 Að auka fjölbreytni í kennsluháttum   

 Að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir betur til einstaklingsmiðaðs náms   

 Að bæta og auka samstarf starfsfólks með aukinni faglegri samvinnu 

 

Kynning á fötlun, verkefnabanki og hagnýt notkun hans 

Ábyrgðarmenn: Ragnhildur Sigurðardóttir og Margrét Einarsdóttir. 

Markmið:  

 Útbúa verkefnabanka fyrir kennara, þroskaþjálfa, námsráðgjafa og aðra sem vinna 

með nemendum með fötlun 

 

Velferð barna í Garðabæ 

Ábyrgðarmenn: Forstöðumenn grunnskóla Garðabæjar og Klifið. Guðrún Helga 

Sigurðardóttir tengiliður Hofsstaðaskóla. 

 Framhald af verkefni allra aðila/stofnana og félagasamtaka sem starfa með börnum 

og unglingum í Garðabæ 

 

SKÍN Innra mat til eflingar skólastarfs 

Ábyrgðarmaður: Margrét Harðardóttir skólastjóri og 12 kennarar Hofsstaðaskóla. 

Samstarfsverkefni Hofsstaðaskóla, Garðaskóla og Menntaklifsins. 

Markmið:  

 Efla sjálfsmat og starfsþróun í Hofsstaðaskóla og Garðaskóla   

 Auka fagmennsku kennara   

 Hámarka árangur nemenda  

 

RIFF kvikmyndagerð 

Ábyrgðarmenn: Margrét Harðardóttir og Elísabet Benónýsdóttir. 

Samstarfsverkefni Hofsstaðaskóla, Garðaskóla, Sjálandsskóla og Álftanesskóla. 

 Fjögurra daga verkefni/námskeið fyrir hóp nemenda í öllum grunnskólum Garðabæja 

 



Starfsþróunarverkefni 

 

Lærdómsganga 

Ábyrgðarmaður: Arnheiður Ösp Hjálmarsdóttir deildarstjóri yngri deilda. 

Markmið: 

 Að opna kennslustofur 

 Sjá hvað aðrir kennarar eru að gera – safna hugmyndum 

 Skapa samræðuvettvang um faglegt starf 

 Að efla og auka samvinnu innan skólans 

 Draga úr einangrun kennara 

 Skapa vettvang til að deila hugmyndum og aðferðum og læra af öðrum 

 Efla fagvitund og fagmennsku kennara 

 Styrkir sjálfsmat skólans 

 

Skipulag: 

 3x á skólaárinu eru lærdómsgöngur. 

 Skipta fagfólki (kennarar, þroskaþjálfar, námsráðgjafa o.fl) upp í hópa. 

 Í lærdómsgöngunni taka 3-4  á móti hópnum sínum með því að sýna og segja frá 

verkefnum sem tengjast þeirra starfi.  

 Tími 60-90 mín. 

 

Félagastuðningur 

Ábyrgðarmenn: Arnheiður Ösp Hjálmarsdóttir og Kristrún Sigurðardóttir deildarstjórar yngri 

og eldri deilda. 

Markmið: 

 Þjálfa kennara í innliti í kennslustundir og handleiðslusamtölum 

 Bæta og efla kennsluhætti 

 Stuðla að styðjandi vinnuumhverfi 

 Vera meðvitaður um eigin kennsluaðferðir 

 Stuðla að auknum starfsþroska 

 Félagastuðningur – liður í sjálfsmati skólans 

 Gefur kennurum kost á að þróa sig í starfi og bæta eigin kennsluhætti 

 Tækifæri til að deila hugmyndum og aðferðum og læra af öðrum 

 Dregur úr einangrun 

 Eykur fagvitund og fagmennsku 

 Hvetur til  faglegra samræðna á milli kennara og markvissra vinnubragða 



 Eykur samvinnu og samvirkni innan kennarahópsins 

 Styrkir sjálfsmat skólans 

 

Skipulag: 

 Félagastuðningur er hluti af starfsþróun kennara. 

 Deildarstjórar leiða verkefnið og para kennara saman. 

 Kennarar vinna að félagastuðningi tveir saman. 

 Deildarstjórar skipuleggja heimsóknir og handleiðslusamtöl í samráði við kennarapar. 

 Hver kennari fer í heimsókn til félaga einu sinni á vorönn. 

 Kennarar skila matsblaði til deildarstjóra. 

 


