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Starfsemi  
Skólanámskrá  
Sérhver skóli semur skólanámskrá. Í skólanámskrá gerir skóli grein fyrir því hvernig hann nýtir það               
svigrúm til ákvarðana og athafna sem lög, reglugerðir, aðalnámskrá og skólastefna viðkomandi            
sveitarfélaga veita. Hér birtist almennur hluti skólanámskrár Bíldudalsskóla. Skólanámskrá eykur líkur           
á samfellu í skólastarfi og bættu samstarfi kennara innan hans, þannig að allt starf verði markvissara                
og um leið árangursríkara. Skólanámskráin er birt á heimasíðu skólans www.bildudalsskoli.is. 

Endurskoðun skólanámskrár fer fram árlega og sjá starfsmenn skólans um þá endurskoðun ásamt             
skólaráði.  

Saga skólanna 
Frá Pétri Bjarnasyni vegna fimmtugsafmælis Bíldudalsskóla 30.10.2016. 

Það dróst um tæpan mánuð haustið 1966 að skólinn væri settur vegna framkvæmda við              
nýbygginguna, en skólasetning fór annars fram fyrstu daga októbermánaðar. Reglulegu skólahaldi           
lauk svo um mánaðamót apríl-maí. Í maímánuði voru sex ára börn í forskóla í þrjár vikur og 10 ára                   
börn voru jafnlengi í skólanum að búa þau undir bóklegu fögin eins og það hét, sem hófust í 4. bekk.  

Áður hafði verið kennt í Gamla skóla og kjallara samkomuhússins. Þá var enginn kennari með               
kennsluréttindi við skólann og hafði ekki verið í nokkur ár. Þetta haust voru nemendur 72 talsins, átta                 
árgangar í sex bekkjardeildum. Kennarar voru tveir auk skólastjórans, af og til var fenginn kennari að                
kenna dans, vera með skíðanámskeið og fleira. Flestir urðu nemendur á árunum 1966-1976 áttatíu              
og einn, þá níu árgangar. Það tók þó mörg ár að ljúka við skólann, koma dúkum á gólfið og ganga frá                     
öllum innréttingum og fleiru, svo sem svalahandriði. 

Tekið var upp eins konar annarnám, þar sem tvær lesgreinar af fjórum fyrri hluta vetrar og lukum                 
prófi í þeim og síðan hinar tvær síðari hlutann. Alltaf var lögð mikil áhersla á söng og reyndar líka                   
framsögn og ekki síður á leiklistina, sem var reyndar grasserandi í þorpinu þá, því leikfélagið Baldur                
var nýkomið til og starfaði af miklum þrótti. Í elsta bekknum voru mest nemendur fæddir 1952 og að                  
auki einn fæddur 1951, og annar 1953.  

Haustið 1999 voru skólarnir í Vesturbyggð sameinaðir í einn skóla; Grunnskóla Vesturbyggðar.            
Haustið 2016 var því breytt aftur og skiptast Grunnskólar Vesturbyggðar í tvo skóla, Patreksskóla og               
Bíldudalsskóla. Haustið 2017 voru leik- og grunnskólinn á Bíldudal sameinaðir undir einni yfirstjórn og              
kallast Bíldudalsskóli og Tjarnarbrekka.  

Leikskólinn Tjarnarbrekka hóf starfsemi 1982. Leikskólinn stendur á horni Tjarnarbrautar, við gömlu            
„Maríubrekkuna“ sem nú heitir Brekkustígur, í túni sem tilheyrði Valhöll. En þar var eins og víða í                 
íslenskum sjávarplássum stundaður sjálfsþurftarbúskapur og má segja að leikskólahúsið standi þar           
sem fjárhúsið stóð. Leikskólinn dregur nafn af upprunalegum staðháttum, brekkunni og tjörn sem nú              
er horfin. Starfsemi leikskólans hófst í félagsheimilinu Baldurshaga, var þar í stuttan tíma síðan flyst               
hún að Dalbraut 32. Árið 1972 flytur starfsemin í gamla prestbústaðinn sem er við kirkjuna og er þar í                   
4 ár, því næst er flutt að Tjarnarbraut 5 og þar er starfsemin þar til núverandi húsnæði var tekið í                    
notkun árið 1981. 
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Stefna  Bíldudalsskóla 
"Bíldudalsskóli þjónar nemendum í vegferð þeirra til þess að verða hæfir til þess að glíma við 

síbreytilegt náms- og starfsumhverfi í fjölþjóðlegu samfélagi. Allir hafa möguleika til þess að ná 
framförum og gera framúrskarandi vel í námi, leik og starfi". 

Samskipti, samvinna og sköpun -  einkunnarorð Bíldudalsskóla. 

Stefnu Bíldudalsskóla má les í heild sinni hér: 
https://e81453fd-bb3e-4930-ac94-6b1a47da1f99.filesusr.com/ugd/3f0519_a2d5c0f738df46bfa91e8
18cc7a6ec7c.pdf 

Leitast er við að lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í öllum þáttum skólastarfsins og einkenni allt               
samstarf í skólanum. Þetta má meðal annars sjá á kennarafundum, skólaráðsfundum,           
nemendaráðsfundum, Grænfánafundum, foreldrafundum og bekkjafundum. Lögð er áhersla á að          
faglegur metnaður móti allt skólastarf og þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir. Að allir nemendur              
njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins og hvatningar til náms í samræmi við þroska og áhuga.                  
Lögð er áhersla á vellíðan allra sem í skólanum starfa og þeim skapað vistlegt og örvandi                
námsumhverfi og að skólinn sé í virkum tengslum við umhverfi sitt, náttúru, atvinnulíf og menningu               
samfélagsins. 

Bíldudalsskóli leggur áherslu á að vera fremstur meðal jafningja varðandi upplýsingatækni í 
skólastarfi. Í samskiptum er byggt á áherslum úr hugmyndafræði Uppbyggingastefnunnar auk þeirra 
félagslegu markmiða sem sett eru á oddinn á hverju aldursstigi. Þá er lögð áhersla á að efla samstarf 
við foreldra og styrkja tengsl þeirra við skólasamfélagið. Að nýta samlegðarmöguleika skólanna í 
Vesturbyggð með markvissum hætti með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Stefna í skólamálum er í 
stöðugri endurskoðun og þróun. 

Framtíðarsýn 
Það er okkar framtíðarsýn að Bíldudalsskóli sé framúrskarandi skóli, fremstur meðal jafningja og 
uppfylli allar þær kröfur sem lög og reglur kveða á um, auk þess að standast þær nútímakröfur sem 
gerðar eru til skólastarfs. Framtíðarsýn Bíldudalsskóla er fjórþætt;  

● Að sýn og stefna skólans sé skýr 
● Nútímanám og kennsla sé viðhöfð í öllu skólastarfi 
● Að tækni sé aðgengileg og sjálfsagður þáttur í skólastarfinu  
● Að samstarf og samvinna við skólasamfélagið sé reglubundin og markviss 

Skólabragur  
Bíldudalsskóli leggur áherslu á að skapa jákvæðan skólabrag og að góður vinnuandi sé ríkjandi. Allir í                
skólanum stuðli því að góðum starfsanda þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði eru í fyrirrúmi. Við                
viljum að gagnkvæmt traust, virðing, samábyrgð, tillitssemi og kurteisleg framkoma sé höfð að             
leiðarljósi. Námsagi einkennist af því að tillit sé tekið til þarfa nemenda, þroska þeirra og hæfni með                 
áherslu á mannréttindi, jafnrétti, lýðræðisleg vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi. 

Sérstakar áherslur í skólastarfi - Kennslufræðileg stefna  
Bíldudalsskóli leggur áherslu á að gefa nemendum tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og 
hæfni sem býr þá undir nám að loknum grunnskóla og ævilangt. Hæfni er þannig meira en þekking og 
leikni, hún felur einnig í sér viðhorf og siðferðisstyrk, tilfinningar og sköpunarmátt, félagsfærni og 
frumkvæði. Nemendur þurfa að kunna að sækja sér nýja þekkingu og leikni, jafnframt því að geta 
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beitt þekkingu sinni. Þeir skulu einnig vera meðvitaðir um mikilvægi þess að vera ábyrgur og 
skapandi í þekkingarleit sinni, ígrunda og rökstyðja. 

● Kennarar nýta matstæki um þróun skólastarfs til að tryggja framkvæmd hæfnimiðaðs náms 
og kennslu.  

● Kennarar setja sér markmið um að færast smám saman á 5. stig séu þeir ekki þar nú þegar.  
● Skólastjóri sest niður með kennurum skólans og þeir ræða skipulag náms og kennslu og 

tryggja að gæðastarfshættir einkenni námið, foreldrasamstarf, skipulag og samstarf.  
● Skólastjóri heimsækir kennara í kennslustund reglulega - að minnsta kosti þrisvar sinnum á 

skólaári.  

Hæfninám 
Hugtakið hæfninám byggir á áherslum sem fram koma í Aðalnámskrá grunnskóla og kenningum 
Bloom um Mastery learning. Ef nemandi nær ekki lágmarks hæfni ætti hann að fá aðstoð, tækifæri 
og tíma til að ná hæfninni. Nemandinn þarf að geta unnið með þekkinguna og öðlast hæfni í að nýta 
sér hana í nýjum aðstæðum og þannig byggja upp nýja. 

Leiðsagnarnám 
Bíldudalsskóli hefur einsett sér að vinna með leiðsagnarnám samkvæmt aðferðafræði Shirley Clarke 
en samkvæmt henni byggist leiðsagnarnám á fimm grunnþáttum til að ná sem mestum árangri. 
Þessir grunnþættir eru: námsmenning; skipulag; áhugi, námsmarkmið, viðmið og fyrirmyndir; 
samræður og spurningatækni; endurgjöf kennara og jafningja- og sjálfsmat. Leiðsagnarnám 
einkennir allt skipulag náms og kennslu í Bíldudalsskóla.  

Námsmenning; Forsendur árangurs er námsmenningin, væntingar eru gerðar til allra, mistök skapa 
tækifæri til að læra. Vaxtarhugarfar er ríkjandi, fjölbreyttir kennsluhættir, samvinna og 
einstaklingsvinna, getublöndun og vitneskja um að nám fari fram. Skipulag og áætlanir eru mikilvægir 
þættir til að nemendur læri það sem þeim er ætlað að læra samkvæmt aðalnámskrá, og til að tíminn 
nýtist sem best. Ef nemendur eiga að geta tekið ábyrgð á námi sínu þarf námið að vekja áhuga þeirra 
og hafa tilgang í þeirra huga. Þeir þurfa að vita hvað þeir eiga að læra (hvaða hæfni þeir eiga að 
tileinka sér) í tímanum/lotunni og hafa upplýsingar um hvað sé til marks um hvenær þeir hafa náð 
námsmarkmiðinu, með öðrum orðum hvernig vinna þeirra verður metin. Til að nemendur geti unnið 
verkefnið sitt eins vel og kostur er, verða þeir að vita hvernig gott verkefni er áður en vinnan hefst.  

Viðmið Bíldudalsskóla um gæða nemendastýrt nám eru eftirfarandi (úr matstæki um þróun 
skólastarfs) og er það markmið skólans að vera alltaf á 5. stigi:  

● Nemendur setja sér markmið um nám sitt og skipulag þess í samráði við kennara og foreldra, 
m.a. með hliðsjón af áhugasviði og námsstöðu. Nemendur fá tækifæri til að bæta nám sitt á 
grundvelli leiðsagnarmats. 

● Nemendur taka þátt í ákvörðunum um viðfangsefni og skipulag í námi hópsins. 
● Nemendur þekkja eigin námsstíl og hafa val um margvíslegar leiðir að markmiðum og 

námsaðferðir. 
● Gengið er út frá því að nemendur sýni frumkvæði við val á viðfangsefnum, leiðum og 

úrlausnum innan þess ramma sem kennarar setja. 
● Greind og hæfni eru ræktuð með ástundun og þrautseigju. Nemandinn fagnar áskorunum og 

lítur á mistök sem tækifæri til að læra. Hann lærir best í samstarfi við aðra, ekki síst þá sem 
eru ólíkir honum. 

● Nemendur eru virkir þátttakendur í ákvörðunum á flestum sviðum skólastarfsins ásamt 
kennurum, stjórnendum og foreldrum. 
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Skipulag; Gott skipulag ýtir undir að nemendur læri það sem þeim er ætlað að læra samkvæmt 
aðalnámskrá, og til að tíminn nýtist sem best. Það sem einkennir gott skipulag er: Undirbúningur; 
Kennarinn ákveður markmið kennslustundarinnar/lotunnar út frá hæfniviðmiðum og lykilhæfni 
aðalnámskrár/ skólanámskrár og velur viðfangsefni (leið að markmiðinu) sem hann telur hjálpa 
nemendum til að tileinka sér viðkomandi hæfni. Hann þekkir þarfir nemenda sinna og tekur mið af 
þeim við skipulagningu námsins. Kennslustofan; Öll gögn sem nemendur þurfa að nota eru til staðar 
og aðgengileg þegar kennslustundin hefst. Námsstoðir og námsveggir; Áður en nemendur vinna 
verkefni eru byggðar upp námsstoðir sem styðja við nám nemenda t.d. listi af orðum til að nota í 
ritun eða aðferðir í stærðfræði. Námsstoðir og annað efni sem getur stutt við nám nemenda er á 
veggjum kennslustofunnar og nemendur nýta það. Kennslustundin; Uppbygging kennslustundarinnar 
fylgir í megindráttum eftirfarandi ferli, í heimsóknum skólastjóra til kennara er þetta metið a.m.k. 
þrisvar sinnum á skólaárinu:  

● Áhugi nemenda vakinn  
● Námsmarkmið sett  
● Viðmið ákveðin (hvað er gott verkefni?).  
● Námsstoðir 
● Verkefnavinna, sem er fjölbreytt bæði hópvinna og einstaklingsvinna. 
● Samantekt Samræður, endurgjöf og úrvinnsla eru samofinn öllu ferlinu.  

Tímastjórnun; Einkennandi fyrir kennslustundina er markviss tímastjórnun kennara. Nemendur nýta 
hverja stund. 

Enn fremur eru það viðmið skólans að (úr matstæki um þróun skólastarfs) vera alltaf á 5. stigi með 
því að:  

● Teymiskennsla er viðhöfð í öllum skólanum þar sem teymi kennara ber sameiginlega ábyrgð 
á námi og kennslu nemendahóps. 

● Nám að stórum hluta skipulagt í þemu/ viðfangsefni þvert á námsgreinar og nemendur hafa 
val um viðfangsefni; vinnulotur ráðast af viðfangsefnum. 

● Skólastjórnendur bera meginábyrgð á skólastarfinu en líta á stjórnun sem samstarfsverkefni 
með áherslu á valddreifingu og þátttöku alls skólasamfélagsins. 

● Stjórnendur fylgjast reglubundið með kennslu og taka virkan þátt í samræðu um nám og 
kennslu, þar sem stöðug endurgjöf er hluti af daglegu starfi. 

● Skólastjórnendur eru virkir þátttakendur í þróun kennsluhátta í samræmi við framtíðarsýn. 

Áhugi; Til að nemendur geti tekið ábyrgð á námi sínu þarf námið að vekja áhuga þeirra og hafa 
tilgang í þeirra huga. Þeir þurfa að vita hvað þeir eiga að læra (hvaða hæfni þeir eiga að tileinka sér) í 
tímanum/lotunni og hafa upplýsingar um hvað sé til marks um hvenær þeir hafa náð 
námsmarkmiðinu, með öðrum orðum hvernig vinna þeirra verður metin. Til að nemendur geti unnið 
verkefnið sitt eins vel og kostur er, verða þeir að vita hvernig gott verkefni er áður en vinnan hefst. 
Námsmarkmið; Nemendur fá að vita hvað þeir eiga að læra í tímanum / lotunni. Kennarinn er 
meðvitaður um að það er munur á verkefninu sjálfu og námsmarkmiðinu. Fyrirmyndir og viðmið; 
Viðmiðin hafa nemendur til hliðsjónar í verkefnum sínum og árangurinn er metinn út frá þeim. 

Samræður og spurningatækni; Þegar kennarinn hefur gott vald á spurningatækni getur hann kannað 
þekkingu nemenda bæði í upphafi tímans og síðar. Þannig fylgist kennarinn með því hvar nemendur 
er staddir á leið sinni að markmiðinu, sem gefur honum jafnt og þétt tækifæri til að aðlaga námið að 
þörfum nemendanna og veita endurgjöf. Samræður nemenda annarsvegar og nemenda og kennara 
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hins vegar stuðla að því að þekking og hugmyndir dreifast um nemendahópinn, þannig er t.d. hægt 
er að reisa námsstoðir fyrir nemendur. Samræður auka líkurnar á þátttöku allra nemenda og hjálpar 
þeim að auki að skipuleggja hugsun sína. Rannsóknir sýna að markvissar samræður nemenda um 
námið hafa mikil áhrif á námsárangur nemenda. 

Endurgjöf; Ein stærstu sóknarfæri kennara til að auka framfarir nemenda eru fólgin í því að veita 
nemendunum góða endurgjöf. Markmið endurgjafarinnar er að hjálpa nemandanum að auka 
framfarir sínar. Endurgjöfin felur í sér leiðsögn sem lokar bilinu milli núverandi stöðu nemandans og 
markmiðanna sem hann stefnir að. Ef endurgjöfin felur ekki í sér leiðsögn um hvert nemandinn skuli 
stefna næst eða hvernig hann geti aukið gæði verkefnis síns er hún ekki góð. Forsenda endurgjafar er 
því að nemendur geti nýtt sér hana. Bestur árangur af endurgjöf er þegar leiðsögninni er beint að:  

• Gæðum náms nemandans, ekki samanburði við aðra nemendur  
• Sértækum úrræðum sem nemandinn getur notað til að auka gæði vinnunnar  
• Framförum sem nemandinn hefur náð samanborið við fyrri vinnu hans 

Vaxtarhugarfar 
Vaxandi hugarfar er trúin á að hver og einn geti þróað hæfileika sína og hæfni með vinnusemi, 
góðum aðferðum og hjálp frá öðrum.  Fastmótað hugarfar er hinn póllinn. Það felur í sér að 
hæfileikum og hæfni sé ekki hægt að breyta né bæta. 

Rannsóknir benda til þess að vaxandi hugarfar hafi jákvæð áhrif á áhugahvöt nemenda, geri þeim 
kleift að einbeita sér við námið, að þeir gefist síður upp og að námsárangur verði betri. 

Kennari skapar umhverfi og aðstæður sem vekja nemendur til vaxandi hugarfars.  Kennarar velja 
verkefni sem eru raunhæf og hafa meiningu fyrir nemendur.  Þeir stunda heiðarlegt og hjálplegt 
námsmat. Gefa ráðleggingar um áframhaldandi eða breyttar námsaðferðir og gefa tækifæri til þess 
að sýna unnin verkefni og skilning á efninu. 

Kennarar sem einkennast af hugarfari vaxtar líta þannig á að með markvissri vinnu geti allir bætt 
árangur sinn.  Hann trúir því að allir geti bætt greind sína og hæfni með því að vinna af þrautseigju, 
með góðum stuðningi og aðferðum sem henta. Hann leggur sig fram um að bæta námsárangur 
nemenda og skapar andrúmsloft þar sem litið er á mistök sem lærdómstækifæri og hann notar 
markvissa endurgjöf til að gera öllum nemendum kleift að vaxa. 

Kennari með vaxtarhugarfar spyr aldrei hvort hægt sé að kenna tilteknum einstaklingi eða hópi 
heldur spyr hann hvernig hann geti kennt þeim svo þeir nái árangri. 

● Í Bíldudalsskóla er sérstakt markmið að vaxtarhugarfar birtist með skýrum hætti í daglegu 
skólastarfi, námi og kennslu sem og í almennu skólastarfi.  

Uppeldisfræðileg stefna - Uppbyggingarstefnan 
Uppbyggingarstefnan byggir á kenningum um hæfni einstaklings til sjálfstjórnar, hæfni hans til að 
tengja saman persónuleg lífsgildi og þann veruleika sem hann býr við. Hún kennir sjálfstjórn, sjálfsaga 
og eflir hæfni hans til að taka ábyrgð á eigin orðum og gjörðum. Lögð er áhersla á að byggja 
einstaklinginn upp, að hann þekki þarfir sínar og uppfylli þær án þess að meiða aðra. 

Samkvæmt Uppbyggingarstefnunni þurfum við reglulega að uppfylla meðfæddar grunnþarfir okkar          
fyrir að tilheyra, hafa áhrif, njóta frelsis og gleði til að geta verið lífsglöð, hamingjusöm og örugg.                 
Orsök vanlíðunar og slæmrar hegðunar er oftast sú að einstaklingurinn nær ekki að uppfylla              
grunnþarfir sínar á jákvæðan hátt. 

Hugmyndin með flokkun grunnþarfanna er sú að kennarar og nemendur eigi auðveldara með að              
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greina og skilja ólíkar þarfir. Nemendur læra að þekkja tilfinningar sínar, ná meiri sjálfstjórn og               
kennarinn getur betur komið til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna. 

Uppbyggingarstefnan er liður í skólastefnu sveitarfélagsins og endurspeglast í starfsháttum í           
Bíldudalsskóla.  

Grunnþættir í menntun - útfærsla skólans 
Menntastefna nýrra aðalnámskráa er reist á sex grunnþáttum sem varða starfshætti, inntak og 
umhverfi náms á öllum skólastigum. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Með þessum sex grunnþáttum er lögð áhersla á að rækta með 
markvissum hætti þá þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni til að 
verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Hugmyndirnar að 
baki grunnþáttunum eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Þeir skulu 
vera sýnilegir í skólastarfinu öllu og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað varðar 
þá þekkingu og leikni sem börn og ungmenni skulu afla sér. 

Leiðir: 
• Lestur, lestrarþjálfun, læsi og lesskilningur sé í fyrirrúmi í skólastarfinu öllu. 
• Sjálfbærni sé leiðarljós í öllu skólastarfi. Virðing og ábyrgðarkennd nemenda fyrir umhverfi 

sínu er efld með virkri þátttöku í umhverfisverkefnum. 
• Stöðugt sé leitað leiða til að efla heilbrigði og stuðla að heilbrigði og velferð nemenda.  
• Starfsfólk skólanna leitar stöðugt leiða til að efla lýðræðisleg vinnubrögð og fræða nemendur 

um mikilvægi lýðræðislegra starfshátta. Litið er á fjölmenningu sem félagsauð sem er 
markvisst nýttur í skólastarfinu. 

• Jafnréttis sé gætt í hvívetna. Virðing sé borin fyrir ólíkum uppruna nemenda og litið á ólíkan 
bakgrunn þeirra sem auðlind í skólastarfinu. Markvissri jafnréttisfræðslu sé fléttað inn í 
námskrár skólanna. 

• Nemendur fái fjölmörg tækifæri til að fást við skapandi og heildstæð viðfangsefni. 

Í námsvísum Bíldudalsskóla birtist greinilega hvernig skólinn byggir allt nám á grunnþáttum 
aðalnámskrár þar sem ennfremur kemur fram hvernig fjölbreyttir kennsluhættir, námsmat, 
hópaskipting - áhersla á lykilhæfni og fjölbreytileiki verkefna kemur fram. Þar kemur skýrt fram 
hvernig námsgreinar eru samþættar og hvernig nemendur hafa aðkomu að sínu námi með vali - 
áherslum á áhugasvið og þáttaka foreldra.  

Enn fremur birtast grunnþættirnir í skólastarfi Bíldudalsskóla í reglubundnu skólastarfi, viðburðum, 
leikritum, samstarfsverkefnum og svo framvegis. Hér fyrir neðan kemur fram hvar grunnþættirnir 
birtast í skólastarfi Bíldudalsskóla í skólastarfinu almennt.  

Læsi 
Læsi höfðar til þess að hver einstaklingur hafi hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt og samfélag á 
gagnrýninn hátt og taka þátt í að móta það. Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir 
þátttakendur í að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir 
lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á. 

Hefðbundið læsi tengist kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur 
og skilið prentaðan texta. Læsi í víðum skilningi vísar hins vegar til þess að nemendur nái tökum á 
ýmsum táknkerfum og miðlum. Þannig felur læsi á tölur í sér hæfni til að lesa úr, tjá sig um og nýta 
sér til gagns tölulegar upplýsingar, læsi á upplýsingar tekur m.a. til upplýsingatækni þar sem 
mikilvægt er að allir geti aflað gagna, flokkað, unnið úr, notað og miðlað upplýsingum á gagnrýninn 
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og skapandi hátt og læsi á fjölmiðla gerir nemendum kleift að greina upplýsingar ólíkra miðla svo þeir 
geti sjálfir lagt gagnrýnið mat á þær. 

Læsi birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Uppbyggingatefnan 
● lykihæfni  
● Lesfimi MMS 
● Upplýsingatæknimennt og miðlar 
● List- og verkgreinar 
● Stærðfræði 
● Smiðjur/þemavinna 

Sjálfbærni 
Sjálfbærni snýst um umhverfi, ábyrgð, virðingu og lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti í nútíð og 
framtíð. Í sjálfbærnimenntun er lögð áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem vistkerfi jarðar 
setur manninum, jöfnuð innan og milli kynslóða, skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarnri 
skiptingu þeirra. Forsenda fyrir sjálfbæru samfélagi eru virkir borgarar sem eru meðvitaðir um gildi, 
viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart þessum þáttum. 

Efnahagskerfi samfélaga skipa stórt hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og 

sanngjarnri skiptingu þeirra. Þannig er mikilvægt að efnahagsvöxtur byggi hvorki á, né leiði til, 

óhóflegs ágangs á náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið 

efnahags hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og þjóða stuðlar að 

sjálfbærri þróun og hófsemi. 

Í sjálfbærnimenntun felst einnig að börn og ungmenni takist í námi sínu á við margvísleg álitamál og 

ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að 

markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að 

stuðlað sé að áhuga og vilja til þess að börnin og ungmennin taki þátt í samfélaginu. 

Sjálfbærni birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Grænfáninn  

● Útikennsla  

● Haustferðir 

● Matarsóun í mötuneyti  

● Vordagar 

● Sérstök þemaverkefni um sjálfbærni 

Heilbrigði og velferð  
Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Í skólum þarf að skapa jákvæðan 
skólabrag og heilsueflandi umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði frá ýmsum 
hliðum. Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 
hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum 
og annarra. 

Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á einstaklingsbundinn hátt. Allir 
þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 
Mörg áhugamál barna og ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi. Með því að 
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gefa áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá styrkleikum og áhuga, 
byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig heilbrigði. 

Í skóla, sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi, er lagður grunnur að 
líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar. Veita þarf fræðslu um hreyfingu, efla hreyfifærni 
og skapa öruggt umhverfi sem hvetur alla til hreyfingar. 
 
Heilbrigði og velferð birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Heilsueflandi skóli 
● Danskennsla  
● Gengið í skólann  
● Ólympíuhlaup ÍSÍ 
● Útikennsla 
● Regluleg erindi skólahjúkrunarfræðings 
● Verkefnið - Reyklaus bekkur 
● Íþrótta- og sundkennsla 

 

Lýðræði og mannréttindi  
Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka mið af því að barna og 
ungmenna bíður það að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn læri um þess háttar 
samfélög. Í öðru lagi þurfa skólar að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir 
manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra 
um lýðræði í lýðræði. 

Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit til áhuga 
nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi. Einnig þarf að efla þekkingu á grundvallarréttindum barna 
og fullorðinna með hliðsjón af íslenskri löggjöf og alþjóðasamningum. 

Samfélagsgreinar og lífsleikni eru kjölfesta þekkingar á lýðræði og mannréttindum og viðhorfa til 
sömu þátta. Lýðræðislegur hugsunarháttur á þó við í öllum námsgreinum. Lýðræðislegt gildismat 
verður ekki mótað nema allar námsgreinar og öll námssvið séu notuð til þess. 

Lýðræði og mannréttindi birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Skólaþing 
● Nemendaráð  
● Bekkjarfundir  
● Öðruvísi jóladagatal SOS barnaþorpanna 
● UNICEF ratleikur á vordögum 
● Uppbyggingastefnan 
● Þátttaka nemenda á unglingastigi í skipulagi eigin náms 

 

Jafnrétti  
Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 
hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 
jafnréttis. 
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Menntun til jafnréttis fjallar um hvernig aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 
lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni geta skapað mismunun eða 
forréttindi í lífi fólks. Við undirbúning framtíðarstarfsvettvangs er mikilvægt að opna augun fyrir 
kynskiptum vinnumarkaði og stuðla að því að námsval kynjanna verði minna kynbundið en hingað til. 
Það varðar miklu að ekki halli á kynin í þeim viðfangsefnum sem nemendur fást við heldur 
grundvallist þau á jafnræði og jafnrétti. 

Jafnréttismenntun vísar þannig í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og námsumhverfis. Gæta 
verður þess að nemandinn samþætti þekkingu sína og leikni, samtímis því sem hann þjálfast í 
samskiptum sem byggjast á virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti".  

Jafnrétti birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Jafnréttisáætlun  
● Einstaklingsmiðað nám 
● Þátttaka nemenda í námsskipulagi skólans 
● Áhugasviðsverkefni 

 

Sköpun 
Sköpun byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 
sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Í sköpuninni felst hagnýting hugmynda og mótun 
viðhorfa, gildismats og hæfni. Vinnubrögð í listsköpun og vísindum einkennast oft af sköpunargleði, 
frumkvæði og frumleika. Þannig vinnubrögð er æskilegt að sjá í öllu námi og skólastarfi. 

Skapandi skólastarf felur m.a. í sér að nemendur hafa tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið s.s. 
námsefni, skipulag, námsmat, mötuneytismál, skemmtanir o.fl. Þar er ýtt undir forvitni, spurningar 
og heilabrot, nemendum líður vel og þeir eru hvattir til að gera margvíslegar tilraunir. Litið er á 
mistök sem tækifæri til að læra af reynslu og nýir miðlar og ný tækni eru nýtt á áhugaverðan og 
skapandi hátt. Verk nemenda eru sýnileg og geta orðið öðrum nemendum og kennurum innblástur 
og hvatning. 

Sköpun snýst ekki eingöngu um nýtt og frumlegt heldur og hagnýtingu þess sem fyrir er. Hún snýst 
þannig um lausnir viðfangsefna og leit að nýjum möguleikum. Sköpun er mikilvægur grunnur að því 
að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og skapa sér 
hlutverk innan þess.  
 

Sköpun birtist í eftirfarandi þáttum í reglubundnu skólastarfi skólans:  

● Árshátíð skólans 
● Valgreinar 
● List-og verkgreinar 
● Smiðjur 
● Skólaslit-verkefnasýning 
● Ýmsar skemmtanir og uppbrotsdagar (Litlu jólin, öskudagurinn, þorrablót o.fl.) 

 

Lykilhæfni 
Skólarnir í Vesturbyggð setja lykilhæfni, eins og hún er skilgreind í nýrri námskrá, í öndvegi.               
Lykilhæfni tengist öllum námsgreinum og aldurshópum eftir því sem þroski og geta leyfir.             
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 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla byggist lykilhæfni á grunnþáttum menntunar og áhersluþáttum          
grunnskólalaga. Auk lykilhæfnimarkmiða í námskrá er lögð rækt við að nemendur tileinki sér             
vinnusemi og þrautseigju í námi og við úrlausn viðfangsefna.  

Leiðir: 
• Lestur, lestrarþjálfun, læsi og lesskilningur situr fyrir öðrum viðfangsefnum í skólastarfinu.  
• Nemendur fá markvissa þjálfun í tjáningu og miðlun, rökræðum og skoðanaskiptum.  
• Nemendur fá fjölmörg tækifæri til að beita skapandi og gagnrýninni hugsun. Þeir fá ögrandi 

og krefjandi viðfangsefni að glíma við.  
• Þjálfun í samvinnu er rauður þráður í skólastarfinu. Nemendur læra að vinna með öðrum og 

taka þátt í ólíkum samstarfsverkefnum.  
• Nemendur læra að fást við ólíka miðla, t.d. hljóðritað efni, kvikmyndir, skjásýningar, leiklist 

og vefsíðugerð.  
• Nemendur gera sér áætlanir, setja sér markmið og taka þátt í mati á því hvernig til hefur 

tekist.  
• Lögð er áhersla á að rækta með nemendum vinnusemi og góða ástundun.  
• Lögð verði áhersla á að nýta upplýsingatækni í skólahaldi og að skólarnir verði í fremstu röð 

þar að lútandi. 

Starfshættir  
Starfshættir í Bíldudalsskóla eru öllu jafna með þeim hætti að starfsfólk vinnur í teymum og deilir 
með sér ábyrgð á námi og velferð nemenda með öðrum orðum faglegt lærdómssamfélag. Allir sem 
koma að nemandanum, kennarar, fagaðilar innan skólans og skólaþjónustan vinna saman að bættum 
námsaðstæðum hans. Fagleg samvinna starfsfólks byggir á sameiginlegri ákvarðanatöku um lausnir 
og útfærslur. Leitast er við að koma auga á og fjarlægja hindranir í námi nemenda og þátttöku í 
skólastarfi. Starfsfólk hefur samstarf um áætlanir, viðfangsefni og skiptingu verka jafnframt aðgang 
að margvíslegum björgum eins og ráðgjöf og stuðningi.  

Til að greina stöðu og þarfir nemenda eru notuð ólík matsgögn allt frá hefðbundnu stöðumati til 
greiningargagna skólaþjónustunnar. 

Kennsluhættir og gæði kennslu - Fjölbreyttir kennsluhættir 
Fagmennska, sérfræði og menntastefna sveitarfélagsins endurspeglast í störfum og skipulagi 
kennara. Námslotur og kennslustundir eru vel skipulagðar og tími nemenda vel nýttur. Leitast er við 
að samþætta námsgreinar þar sem við á. Kennsluhættir eru fjölbreyttir og sniðnir að eðli námssviða, 
markmiðum náms og þörfum nemenda. Nemendur fást við fjölbreytt og krefjandi viðfangsefni sem 
stuðla að virkri þátttöku og framförum nemenda. Námsumhverfi er vel nýtt innanhúss og utan með 
tengslum við samfélagið ef við á. Leiðsögn kennara byggir á reynslu og fyrra námi nemanda og 
stuðlar að framförum og árangri í námi. Námsmat og endurgjöf er markviss og leiðir til framfara og 
árangurs nemenda. 

Viðmið um hlutfall kennsluhátta og námsmats  
Starfsfólk Bíldudalsskóla hefur sett sér það markmið að bjóða upp á framúrskarandi skólastarf og 
tryggja meðal annars að fjölbreyttir kennsluhættir og námsmat birtist með skýrum hætti í 
skólastarfinu. Kennarar hafa sett sér viðmið um hlutfall kennsluhátta og námsmats til að koma sem 
best til móts við fjölbreyttar þarfir nemendanna.  

Kennsluaðferðir 
Kennarar hafa einsett sér að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar. Kennsluaðferðir við Bíldudalsskóla 
teljast fjölbreyttar þegar aðferðir aðrar en bekkjarkennsluaðferðir eru markvisst notaðar 75% af 
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náms- og kennslutíma nemenda. Bekkjarkennsluaðferðir séu ekki notaðar í meira en 25% af náms- og 
kennslutíma allra árganga.  

Einstaklingsmiðað nám  
Kennarar í Bíldudalsskóla hafa einnig einsett sér að skara fram úr við útfærslu einstaklingsmiðaðs 
náms. Fámennur skóli hefur þá sérstöðu að hafa árum saman kennt árgöngum í samkennslu og tekið 
mið af þörfum hvers og eins þó það hafi ekki verið formlega sett fram til þessa. Kennarar koma með 
sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda. Nemendur þurfa því ekki að 
vera að læra það sama á sama tíma, heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni, misþungt 
efni, mismunandi námsefni eða unnið hver á sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í hópum. Áhersla er 
á ábyrgð nemenda á eigin námi og á virka þátttöku þeirra.  

Stefnt er að því að allir kennarar, skipulag skólastarfins, nám nemenda og samstarf við foreldra sé 
alltaf á 5. stigi á matskvarða Reykjavíkurborgar um einstaklingsmiðað nám. Sjá hér.  

● Kennslufræðileg hæfni kennara birtist skýrt í vattvangsathugunum 
● Markmið kennslu og náms birtist skýrt í kennsluáætlunum.  
● Einstaklingsmiðun birtist greinilega í öllum kennsluáætlunum.  
● Grunnþættir séu lagðir til grundvallar öllu námi og sé lýst í heildstæðum námsvísum.  

Heimanám 
Heimanám er samvinnuverkefni skóla, foreldra og nemenda og jafnframt mikilvægur hluti af námi             
nemenda. Með heimanámi fá foreldrar gott tækifæri til að fylgjast náið með námi barna sinna. Áhugi                
foreldra, aðstoð og hvatning er mjög mikilvæg og getur skipt sköpum um árangur nemenda í skóla.                
Það er mikilvægt að sýna barninu áhuga og spyrja hvað sé verið að gera í skólanum. Þannig stuðla                  
þeir að betri námsárangri barna sinna. Sumir nemendur læra heima án aðstoðar en aðrir þurfa hjálp                
og hvatningu. Þess vegna er nauðsynlegt að skapa sem bestar aðstæður og næði fyrir heimavinnu               
nemenda auk þess að stuðla að því að börn læri að temja sér góðar vinnuvenjur. Heimanám getur                 
verið indæll tími með barninu og kjörið tækifæri til að tala saman.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla bera foreldrar ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi              
sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um og að frístundastarf og annað starf                 
utan skóla komi ekki niður á námi barnanna.  

Með heimanámi: 
● Þjálfast nemendur í skipulögðum vinnubrögðum. 
● Ná nemendur að þjálfa betur það sem lagt er fyrir í skólanum. 
● Ná nemendur að ljúka við verk sem þeir náðu ekki að klára í skólanum. 
● Geta nemendur undirbúið sig undir kennslustundir þannig að þær verði árangursríkari.  
● Fá nemendur gott tækifæri til að bera ábyrgð á eigin námi.  

Í Bíldudalsskóla er stefnan varðandi heimanám að: 
● Góð samvinna milli heimilis og skóla sé höfð í fyrirrúmi. 
● Lögð er áhersla á lestur á öllum stigum. 
● Námið sé skipulagt þannig að nemendur hafi tækifæri til að ljúka heimanáminu að mestum 

hluta í skólanum. 
● Heimanámið byggist á efni sem búið er að leggja inn í skólanum. 
● Heimanám um helgar sé stillt í hóf. 

Námsmat og vitnisburðarkerfi 
Samhliða viðmiðum um fjölbreyttar kennsluaðferðir hefur Bíldudalsskóli sett viðmið um fjölbreytt 
námsmat. Gengið er út frá að leiðsagnarmat sé almennt nýtt til þess að leggja mat á þau fjölbreyttu 
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verkefni sem verða til með fjölbreyttum kennsluaðferðum enda er kennsla og námsmat órjúfanleg 
heild. Leiðsagnarmat á að stuðla að því að nemendur læri af áhuga og nám snúist ekki um ytri umbun 
eða samkeppni. Nemendur fái tækifæri til að vera virkir þátttakendur í eigin námi og beri mikilvæga 
ábyrgð. Samvinna er í fyrirrúmi á milli nemenda, foreldra og kennara.  

Gert er ráð fyrir að námsmatið fari fram jafnt og þétt yfir allan veturinn og lítil áhersla sé lögð á 
lokamat. Miðað er við að minnsta kosti 75% alls námsmats fari fram með fjölbreyttum aðferðum sem 
falla undir leiðsagnarmat - til einföldunar, aðferðum sem gera öllum nemendum kleift að ná 
markmiðum sínum með tímanum. Kennarar hafa sett sér að leggja sig fram um að byggja upp 
markvisst og fjölbreytt safn sönnunargagna um samfelldar framfarir á mörgum sviðum. Lokamat 
verði ekki meira en 25% af því mati sem fram fer í skólanum.  

Vitnisburðarkerfi er í Mentor þar sem nemendur og foreldrar geta fylgst með námsmati ákveðinna 
verkefna, hæfnikorti nemenda, sjálfsmati þeirra og lokamati. Lokaeinkunn fyrir kjarnagreinar eru 
gefnar að vori, aðrar námsgreinar fléttast inn í sitt námssvið. 

Matsviðmið eru lýsing á hversu vel nemandi hefur skilgreinda hæfni á valdi sínu. Lýsingarnar eru 
tengdar einkunnunum A, B og C.  

 Matskvarðinn er skilgreindur sem sex einkunnir: A, B+, B, C+, C og D.  

● Matsviðmið fyrir A: Einkunnina A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni. 
● Matsviðmið fyrir B+: Nemandi hefur náð öllum viðmiðum einkunnarinnar B og að hluta til 

hæfni A. 
● Matsviðmið fyrir B: Góð hæfni og frammistaða í námi. Gera má ráð fyrir að þorri nemenda 

nái þeirri hæfni. 
● Matsviðmið fyrir C+: Nemandi hefur náð öllum viðmiðum einkunnarinnar C og hluta til hæfni 

B 
● Matsviðmið fyrir C: Sæmileg hæfni. Þeir sem standast ekki þær kröfur sem gerðar eru í B 

einkunnarviðmiðum. 
● Matsviðmið fyrir D: Lýsir hæfni í námi sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C einkunn. Gerð 

er grein fyrir hæfni nemanda út frá einstaklingsmiðaðri námskrá og áætlun. 

Í grunnskólum er nokkur hópur nemenda sem stundar ekki nám sitt að fullu samkvæmt skilgreindum 
hæfni- og matsviðmiðum, heldur að hluta eða öllu leyti eftir aðlagaðri námskrá og viðmiðum í 
samræmi við metnar sérþarfir. Þar sem það á við skal merkja vitnisburðinn með stjörnu (*). Þannig fá 
nemendur A*, B*, C* eða D* í samræmi við hvernig þeir ná einstaklingsbundnum matsviðmiðum 
sínum. 

Nemendur í 8. – 10. bekk verða metnir þannig að vori að allar einkunnir verða í bókstöfum eða 
notast verður við matið lokið/ólokið í einhverjum greinum.  Nemendur í 4. – 7. bekk, verða metnir í 
bókstöfum. Nemendur í 1.-3. bekk verða metnir með umsögnum og / hæfni með fjórum táknum  

Lotur og  verkefni er að finna í Mentor og Google Classroom ásamt því að hæfniviðmið og 
matsviðmið verða skilgreind þar. 

Hér fyrir neðan eru skýringar á helstu hugtökum og aðferðum sem tengjast námsmati í 
Bíldudalsskóla. Listinn er ekki tæmandi og verður endurskoðaður ár hvert.  

Lokamat 
Verkefni og próf sem fela í sér fjölvalsspurningar, rétt eða rangt, spurningar og eyðufyllingar. 
Kaflapróf, eyðufyllingar, skrifleg próf eða lokaverkefni af öðru tagi, skrifleg, munnleg eða verkleg. 
Matsaðferðir við lokamat byggjast á settum markmiðum en matið krefst jafnan einhvers konar 
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hlutlægra mælinga sem felast í hefðbundnu námsmati eins og skriflegum prófum eða lokaverkefnum 
af öðru tagi, skriflegum, munnlegum eða verklegum.  

Lokamat er fyrst og fremst notað til að gefa nemendum einkunnir og staðfesta hvort þeir hafi náð 
settum markmiðum sem námið beindist að, oft þekkingarmarkmiðum.  

Nemendamöppur  
Sýnismöppur, verkmöppur eða ferilmöppur þar sem verkum nemenda er safnað markvisst með það 
að meginmarkmiði að fylgjast með framförum nemenda. Nemendamöppur geta verið meðal annars 
mappa í tölvu, vefsíða, blogg eða tímaritabox. Safnið getur samanstaðið af verkum sem nemandinn 
velur, forsjáraðili eða kennari. Meginþráðurinn í safni nemandans er oftast skipulagt af kennara og 
ákveðin verkefni lögð fram til að fylgjast markvisst með framförum nemandans.  

Víðtækt frammistöðumat  
Víðtækt frammistöðumat getur verið öflugt leiðsagnarmat og mikilvægt þegar verið er að meta 
hvernig nemendur beita þekkingu sinni og leikni, sýna hvað þeir hafa raunverulega lært og að þeir 
geti sett það fram hugmyndir sínar og kunnáttu á mismunandi hátt.  

Í frammistöðumati eru fjölbreytt verkefni mátuð við ákveðin viðmið - fyrirfram ákveðin og segja til 
um hvort og hversu vel nemanda hefur tekist til við verkefnið miðað við þau. Verkefnin geta bæði 
verið einstaklingsverkefni, para- og hópverkefni, samræður, upplestur, kynningar, listaverk eða 
tilraunir með raunveruleg úrlausnarefni.  

Uppskeruhátíðir  
Sýningar, kynningar, gestakvöld, foreldrakvöld, hátíðir, ráðstefnur, málstofur, málþing. Meginatriði er 
að nemendur taki virkan þátt í að móta það sem í boði er. Hægt að meta með frammistöðumati.  

Marklistar - sóknarkvarðar  
Marklista má nota sem grundvöll fyrir því að nemandinn sjálfur geti mátað sig við skýr viðmið um 
stöðu sína. Einföld leið er að umorða hæfniviðmið á marklistum sem nemendur hafa til hliðsjónar og 
leggja jafnharðan mat á sína eigin getu. „Ég get túlkað, greint frá og lagt mat á...“  og svo hengja 
nemendur við verkefnin sín - eða sönnun á því að viðkomandi viðmiði hafi verið náð. Góð leið til þess 
að kenna nemendum að leggja mat á sína eigin hæfileika.  

Nemendastýrð foreldraviðtöl (Student-led Conferences)  
Regluleg aðkoma foreldra að námi barnanna sinna er bæði lýðræðisleg og nauðsynleg. Foreldrar eru 
sérfræðingar í að þekkja börnin sín og foreldraviðtöl sem nemendur stjórna eru skemmtilegt tæki til 
þess að byggja upp jákvætt og nauðsynlegt samstarf nemenda, kennara og forsjáraðila. Gott er að 
láta nemendur safna í möppu því sem þá langar að sýna foreldrum sínum. Góður undirbúningur er 
lykilatriði svo vel takist til. Hægt er að hafa matslista um hvernig gangi og hvaða markmið nemandinn 
er að vinna að sem barnið fyllir út með foreldrum eftir að búið er að skoða möppuna.  Ákveðinn 
tímarammi sem allir þekkja áður en fundur hefst.  

Ávinningur: 

● Valdeflandi fyrir nemendur 
● Aukin ábyrgð og sjálfstæði nemandans 
● Auðveldar sjálfsmat og ígrundun 
● Eignarhald á náminu eykst 
● Eflir samskiptahæfni 
● Eykur upplýsingastreymi til foreldra 
● Gefur foreldrum tækifæri til að taka meira þátt í námi barnsins og markmiðasetningum 
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Fleiri námsmatstæki  
● Sjálfsmat margvíslegt  
● Jafningjamat  
● „Game based assessment“ 
● Atvikaskráningar  
● Gátlistar og margt fleira.  

Símat: Stöðugt námsmat á námstíma. 

Leiðsagnarmat: Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir             
markmiðum náms og hvernig miðar í átt að þeim. Í Bíldudalsskóla er lögð áhersla á leiðsagnarmat                
sem byggist á því að nemendur velti reglulega fyrir sér námi sínu með kennurum sínum til að nálgast                  
eigin markmið í náminu og ákveða hvert skal stefna. Nemendum þarf að vera ljóst hvaða viðmið eru                 
lögð til grundvallar í matinu. Í Bíldudalsskóla er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat. 

Jafningjamat: Kennarinn leiðir nemendur sína í gengum það hvað fellur til jafningjamats og hvernig              
það á að fara fram. Kennarinn þarf því að kenna nemendum sínum að gefa góða umsögn um                 
frammistöðu samnema. Hér skiptir máli að vera sanngjarn og matið hefur þann tilgang að hjálpa               
þeim sem er metinn að vita hvað er gott og hvað mætti betur fara. Nemendur læra þannig smám                  
saman að hægt er að meta samnema á marga vegu og því er nauðsynlegt að kenna nemendum                 
sínum réttu vinnubrögðin svo matið verið réttmætt og áreiðanlegt (Self and peer assessment). 

Sjálfsmat: Sjálfsmat felur í sér að nemendur bera verkefni sín saman við vel unnin verkefni. Þeir nota 
ígrundun við svör spurninga frá kennara, matslista, leiðarbók og skipuleggja vinnu sína með 
myndrænni kortlagningu. 

Frá jafningamati til sjálfsmats  

Þegar nemendur hafa tileinkað sér rétt vinnubrögð varðandi jafningjamat finnst þeim almennt 
auðveldara að meta eigin vinnu. Nemendur eru þá orðnir færari að meta eigin vinnu og sjá hvað 
megi betur fara. Hér skiptir máli fyrir kennara að hvetja nemendur til þess að ígrunda eigin 
frammistöðu í námi. Enn fremur gefur sjálfsmat nemendum ákveðna yfirsýn á hvernig þróun náms á 
sér stað. Með því að fylgjast með, meta hvernig gekk og líta til baka, bera saman og fylgjast með 
þróun verkefna fá nemendur betri yfirsýn yfir því hvar þeir eru staddir í náminu, hvað sé gott, hvað 
megi betur fara og þessháttar. 

Hvaða viðmið liggja til grundvallar námsmati og umsögnum  
Viðmið til grundvallar námsmati eru ávallt hæfniviðmið aðalnámskrár og lykilhæfniviðmið 
aðalnámskrár. Þegar framfarir nemenda eru metnar eru hæfniviðmiðin fyrir 4., 7. og 10. bekk höfð til 
hliðsjónar. Hæfnikort Mentor er nýtt til hins ítrasta til þess að fylgjast með ferðalagi hvers og eins 
nemenda í átt að lokamati við lok 9. eða 10. bekkjar.  

Viðmið Menntamálastofnunnar fyrir lestrarhraða - Lesfimi eru nýtt á sama hátt, þ.e. lögð til 
grundvallar framförum hvers nemenda. Sýni nemandi ekki ásættanlegar framfarir á milli mælinga er 
brugðist við og starfshættir endurskoðaðir.  

Samkvæmt aðalnámskrá geta foreldrar óskað eftir því við skólastjóra að barn þeirra sé útskrifað úr 
grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið, telji foreldrar að viðkomandi nemandi hafi forsendur 
til að innritast í framhaldsskóla. Þegar hæfnikort einstakra nemenda er útfyllt og ljóst að nemandinn 
hefur uppfyllt þær kröfur sem aðalnámskrá gerir - getur nemandinn útskrifast úr grunnskólanum og 
hafið nám í framhaldsskóla. Í Bíldudalsskóla er reglubundið samstarf við foreldra um námslega stöðu 
þeirra yfir allt skólaárið - og slíkar ákvarðanir teknar í samráði við foreldra, skólastjóra og kennara.  
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Námsgögn eru aðlöguð fyrir alla nemendur og þeir læra allir á fjölbreyttan hátt. 

 

Innra mat á árangri og gæðum 
Innra mat er kerfisbundið og samofið daglegu skólastarfi. Í skólanámskrá er fjallað um helstu leiðir               
sem skólinn fer við að meta sitt innra starf, bæði árangur þess og gæði. Í opinberum gögnum skólans                  
kemur fram hverjir bera ábyrgð á framkvæmd matsins. Innra matið nær til allra helstu þátta í                
skólastarfinu. Gerðar eru áætlanir um framkvæmd innra mats til skemmri eða lengri tíma og þær eru                
birtar. Innra mat er hluti af daglegu starfi kennara og annarra starfsmanna. Lögð er áhersla á að meta                  
nám og kennslu með reglubundnum hætti. Starfsfólk, nemendur og foreldrar eru virkir þátttakendur             
í samræðum um áherslur og forgangsröðun í innra mati og um þróun og umbætur í kjölfar innra                 
mats. Þau eiga enn fremur aðild að skipulagi og framkvæmd innra mats. Þegar gagna er aflað er                 
leitað eftir sjónarmiðum allra helstu hagsmunaaðila eftir því sem við á. 

Matsteymi 
Innra mati skólans er stjórnað af matsteymi í samráði við skólastjóra. Í því sitja skólastjórnandi,               
kennarar og skólaráð. Hvert matsteymi situr í tvö ár og fulltrúar í teyminu skipta með sér verkum.                 
Matsteymi stjórnar matinu, gerir matsáætlanir, greinargerðir og umbótaáætlanir og sér um að kynna             
og virkjar aðra með sér í matinu. 

Metið er út frá markmiðum skólans. Skólasamfélagið hefur unnið viðmiðum gæði náms og kennslu     
út frá Viðmið um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum (Birna Sigurjónsdóttir o.fl., 2012).                
Þessi viðmið eru notuð í matinu en önnur viðmið, t.d. töluleg viðmið um árangur og um niðurstöður                 
kannana, eru ákveðin í sameiningu á fundum matsteymis.  

Sjálfsmatsáætlun Bíldudalsskóla er að finna á heimasíðu skólans, www.bildudalsskóli.is á eftirfarandi           
slóð: https://media.wix.com/ugd/3f0519_8b9522d7637044fd93f568e5e036a270.pdf 

Þáttaka og samstarf við nemendur 
Nemendaráð 
Nemendur kusu í stjórn félagsins og ákváðu þær starfsreglur að formaður kæmi úr 10. bekk, ritari úr                 
9. bekk og meðstjórnandi úr 8. bekk. Ráðið mun funda reglulega með skólastjóra og halda               
fundargerð sem birtist á heimasíðu Bíldudalsskóla www.bildudalsskoli.is eða á eftirfarandi slóð:           
https://www.bildudalsskoli.is/nemendarad . 

Nemendasamtöl við umsjónarkennara 
Umsjónarkennari býður umsjónarnemendum að koma í einstaklingsviðtöl þar sem líðan og náms- og 
félagslegs staða nemandans er rædd. Það er gert að minnsta kosti einu sinni á önn.  

Skólareglur og agi 
Á heimasíðu skólans. Eru í samræmi við uppbyggingastefnuna. Áætlað að endurskoða næst 2019 til 
2020.  

Samstarf við nærsamfélagið 
Mikilvægt er að skólar byggi upp virk tengsl við nærsamfélag sitt og stuðli þannig að jákvæðum                
samskiptum og samstarfi við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir. Þetta er mikilvægt til             
að auka fjölbreytni í námi, t.d. í valgreinum á unglingastigi og til þess að tengja nám nemenda                 
veruleikanum í nærumhverfi þeirra svo það verði merkingarbærara. Þessi tenging snýr t.d. að             
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umhverfi, menningu, listum, íþróttum, félags- og tómstundastarfi og atvinnulífi. Skólinn er oft hjarta             
byggðarlags þar sem kynslóðir mætast og má líkja við mannlífstorg borga og mikilvægt að skólar nýti                
möguleika sem bjóðast til að tengja saman ólíkar kynslóðir í samfélaginu. Það er því mikilvægt að virk                 
og góð tengsl séu milli samfélagsins og skólans þar sem gagnkvæm virðing ríkir gagnvart þörfum og                
skyldum allra aðila.  

Samstarf við Héraðssamband Hrafnaflóka, HHF er í tengslum við valgreinar á unglingastigi en             
nemendur geta fengið þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi hjá HHF metið sem valgrein. Þá er einnig               
samstarf við Tónlistarskóla Vesturbyggðar með sama hætti. Nemendur á mið- og unglingastigi geta             
einnig valið um að fara á leikskólann í starfsnám sem val.  

Samstarf skólastiganna 
Helstu markmið samstarfsins og tengsla milli skólastiganna er að skapa samfellu í námi barnanna og               
koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu náms. Tengja skólastigin saman               
og stuðla að vellíðan og öryggi barna þegar þau flytjast milli skólastiga. Þá er einnig markmið að þróa                  
og efla faglegt lærdómssamfélag kennara á báðum skólastigum, byggja upp gagnkvæma þekkingu og             
skilning á starfi kennara á hvoru skólastigi. Þá er einnig mikilvægt að skapa farveg fyrir upplýsingar                
milli skólastiga og efla upplýsingaflæði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Markmið dregin saman: 

• Tengja skólastigin saman 
• Skapa samfellu í námi og kennslu nemenda á báðum skólastigum 
• Stuðla að vellíðan og öryggi barna við flutning úr leiksskóla í grunnskóla 
• Byggja upp gagnkvæma þekkingu og skilning á starfi kennara á báðum skólastigum 
• Skapa farveg fyrir upplýsingaflæði milli skólastiga 

Samkvæmt lögum um leik- og grunnskóla ber sveitarfélögum skylda að koma á samstarfi á milli leik-                
og grunnskóla. Mikilvægi þess að hafa samfellu í skólagöngunni byggist á því að reynsla og nám á                 
fyrri skólastigum nýtist á þeim næstu. Þegar börn byrja í grunnskóla þarf að byggja á fyrra námi og                  
reynslu þeirra úr leikskólanum, það er sú hæfni sem nemendur öðlast í leikskóla sem er grunnurinn                
sem byggt er á í grunnskóla. 

Þegar barn lýkur leikskóla liggja fyrir ýmis konar upplýsingar um börnin sem gert er ráð fyrir að fylgi                  
þeim í grunnskólann. Með því að láta upplýsingar fylgja er tryggt að byggt verði á fyrra námi og                  
reynslu leikskólabarnanna þegar þau koma í grunnskólann og aðlögunin verði eins og best sé á kosið.                
Að sjálfsögðu eru foreldrar í lykilhlutverki hvað upplýsingagjöf um leikskólagöngu varðar og            
mikilvægir tengiliðir milli skólanna. Tengsl leik- og grunnskóla er samstarfsverkefni foreldra og            
kennara beggja skólastiga þar sem hagsmunir barnsins eru hafðir að leiðarljósi. Kennarar á báðum              
skólastigum þurfa að kynna sér nám og starfsaðferðir hvers annars þannig að börn upplifi samfellu               
milli skólastiga. Líta ber á síðasta ár barna í leikskóla og fyrsta ár þeirra í grunnskóla sem mikilvægan                  
þátt í ævimenntun barna. Þessi áætlun er til þess gerð að tryggja sameiginlegar áherslur beggja               
skólastiga samkvæmt aðalnámskrá sem og ákvarðanir um verkferla og ábyrgð á framkvæmdinni. 

Samstarf framhaldsskóla 
Meðal meginatriða núverandi menntastefnu er aukið svigrúm, sveigjanleiki og samfella á milli 
skólastiga og innan hvers skólastigs. Helstu markmið samstarfs og tengsla milli skólastiga eru að 
skapa samfellu í námi nemenda, koma til móts við þarfir þeirra og stuðla að markvissari uppbyggingu 
námsins. 
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Náms- og starfsráðgjafi ásamt aðstoðarskólameistara FSN heimsækir unglingastig Bíldudalsskóla, 
kynnir skólann og námsframboð hans. Þá er foreldrum og nemendum einnig boðið á kynningarfund á 
Patreksfirði. 

Aðrar áætlanir  
Eru á heimasíðu skólans og áætlun um endurskoðun áætlana er að finna í starfsáætlun skólans.  
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