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Inngangur 
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. Skólanámskrá Bíldudalsskóla skiptist í tvo hluta: I Almennur hluti og hluti II Nám og kennsla. 

Skólanámskráin, hluti I og hluti II er einnig að finna á heimasíðu skólans, www.bildudalsskoli.is undir 

flipanum Skólinn. 

Saga skólans 
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. 

Skólastefna 
Leitast er við að lýðræðisleg vinnubrögð séu viðhöfð í öllum þáttum skólastarfsins og lýðræðisleg 

vinnubrögð einkenna samstarf í skólanum. Þetta má meðal annars sjá á kennarafundum, 

skólaráðsfundum, nemendaráðsfundum, grænfánafundum, foreldrafundum og bekkjafundum. 

• Að faglegur metnaður móti allt skólastarf og þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir skólanum. 

• Allir nemendur njóti alhliða menntunar við hæfi hvers og eins og hvatningar til náms í 

samræmi við þroska og áhuga. 

• Lögð verði áhersla á vellíðan allra sem í skólanum starfa og þeim sé skapað vistlegt og örvandi 

námsumhverfi. 

• Skólinn sé í virkum tengslum við umhverfi sitt náttúru, atvinnulíf og menningu samfélagsins. 

• Í skólanum verði farið eftir Uppbyggingarstefnunni – uppeldi til ábyrgðar. 

• Að efla samstarf við foreldra og styrkja tengsla þeirra við samfélagið. 

http://www.bildudalsskoli.is/
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• Að nýta samlegðarmöguleika skólanna í Vesturbyggð með markvissum hætti með hagsmuni 

nemenda að leiðarljósi.  

• Stefna í skólamálum sé í stöðugri endurskoðun og þróun. 

Grunnþættir nýrrar menntastefnu 
Starfsfólk skólanna vinni á næstu misserum markvisst að innleiðingu grunnþátta í nýrri 

menntastefnu. 

Leiðir: 

• Lestur, lestrarþjálfun, læsi og lesskilningur sé í fyrirrúmi í skólastarfinu öllu. 

• Starfsfólk skólanna leitar stöðugt leiða til að efla lýðræðisleg vinnubrögð og fræða nemendur 

um mikilvægi lýðræðislegra starfshátta. 

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

• 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. 

• Litið er á fjölmenningu sem félagsauð sem er markvisst nýttur í skólastarfinu. 

• 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 velferð nemenda. 

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. 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. 

Einkunnarorð 
Metnaður – Samskipti – Frumkvæði 

Við sýnum metnað í öllu okkar starfi. Nemendur taka ábyrgð og leggja metnað í nám sitt. Allir gera 

eins vel og þeir geta. Við leggjum áherslu á góð samskipti milli allra aðila í skólasamfélaginu. 

Samskiptahæfni er mikilvægur eiginleiki sem við viljum rækta með okkur. Góð samskipti milli heimila 

og skóla eru okkur mikilvæg. Við myndum tengslabrú við umheiminn, m.a. með samskiptum á 

Veraldarvefnum. Við sýnum frumkvæði í námi og starfi. Við fylgjumst með nýjungum og sköpum 
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saman góðan skóla. Nýsköpun verði snar þáttur í skólastarfinu, þar sem frumkvæði og sköpunargáfa 

fá að njóta sín 

Áherslur skólans 
Bíldudalsskóli leggur áherslu á að skapa jákvæðan skólabrag og að góður vinnuandi sé ríkjandi. Allir í 

skólanum stuðli að því að góðum starfsanda þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði eru í fyrirrúmi. Við 

viljum að gagnkvæmt traust, virðing, samábyrgð, tillitssemi og kurteisileg 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. 

Bíldudalsskóli leggur áherslu á að vera fremst meðal jafningja varðandi upplýsingatækni í skólastarfi. Í 

samskiptum er byggt á áherslum úr hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar auk þeirra félagslegu 

markmiða sem sett eru á oddinn á hverju aldursstigi. 

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: 

• 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. 

• Lögð er áhersla á lestur á öllum stigum. 

• Góð samvinna milli heimilis og skóla sé höfð í fyrirrúmi. 

Upplýsingamiðlun  
Stöðumatsfundir eru einu sinni á hvorri önn. Kennarar senda vikulega tölvupóst með fréttum af 

skólastarfinu og jafnvel myndir. Heimasíða Bíldudalsskóla, www.bildudalsskoli.is er mjög virk þá 

hefur skólinn einnig Facebook síðu á samfélagsmiðlum. 

http://www.bildudalsskoli.is/
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 Námsmat  
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. 

Matskvarði 
Matskvarðinn er skilgreindur sem sex einkunnir: A, B+, B, C+, C og D. Lýsingar á matsviðmiðum standa 

á bak við einkunnirnar A, B og C. Matsviðmið fyrir B eru byggð á hæfniviðmiðum sem skilgreind eru í 

aðalnámskrá fyrir 10. bekk og framsetning þeirra er með þeim hætti að gera má ráð fyrir að þorri 

nemenda nái þeirri hæfni. Einkunnina A fá þeir sem sýna framúrskarandi hæfni og einkunnina C fá þeir 

sem standast ekki þær kröfur sem gerðar eru í B einkunnar viðmiðum. D einkunn lýsir hæfni í námi 

sem nær ekki viðmiðum sem lýst er í C einkunn og er gert ráð fyrir að skóli geri þar grein fyrir hæfni 

nemanda út frá einstaklingsmiðaðri námskrá og áætlun. 

Bókstöfunum B+ og C+ hefur verið bætt við námsmatskvarðann frá því að aðalnámskrá kom út árið 

2011. Þær einkunnir lýsa hæfni nemenda sem náð hafa að hluta til viðmiðum sem lýst er í 

aðalnámskránni. Ekki eru útbúin ný matsviðmið heldur er einkunnin B+ notuð þegar hæfni nemenda 

er sambærileg þeirri lýsingu sem á við einkunnina B, þ.e. nemandi hefur náð öllum viðmiðum 

einkunnarinnar B og að hluta til þeirri lýsingu sem á við einkunnina A. Sama á við um einkunnina C+. 

Þar hefur nemandi náð að hluta til þeim viðmiðum sem einkunnin B kveður á um en öllum viðmiðum 

einkunnarinnar C. 

Móttökuáætlanir 
Í grunnskólalögum (16.gr.) er kveðið á um að skólar skuli taka á móti nemendum sem eru að hefja nám 

sitt hér á landi samkvæmt móttökuáætlun skóla eða sveitarfélags. Móttökuáætlun vegna nemenda 

með annað móðurmál en íslensku skal taka mið af bakgrunni þeirra, tungumálafærni og færni á öðrum 

námssviðum. Tryggja skal að þessir nemendur og foreldrar þeirra fái ráðgjöf og aðgang að upplýsingum 

um grunnskólastarf. 

Skólabyrjun 1. bekkjar 
Það er stórt skref fyrir barn að hefja nám í grunnskóla þrátt fyrir að flest börn verið í leikskóla um lengri 

eða skemmri tíma. Á Bíldudal hefur markvisst verið unnið að því að efla samstarf leik– og grunnskóla í 

því augnamiði að tryggja að grunnskólanám sex ára barna hefjist á jákvæðan hátt. Börn hafa fengið 

reynslu af þátttöku og samstarfi í skipulögðu starfi sem er í stöðugri þróun. Börn eru því vön að starfa 

í félagsskap við önnur börn og kennara og eru því nokkuð sjálfstæð og sjálfbjarga. Slíkt undirbýr barn 

til að hefja nám í grunnskóla þar sem ný viðfangsefni og breytt umhverfi tekur við. Mikilvægt er að 

foreldrar leggja áherslu á við börn sín að nám í grunnskóla sé eftirsóknarvert, spennandi og 

skemmtilegt. Það eykur líkur á því að námið gangi vel og börn upplifi vellíðan í grunnskóla. Það er afar 

mikilvægt að skólagangan byrji vel. 

Í skóalstarfi er reynt að mæta þörfum einstaklinga en börn hafa tekið út mismunandi þroska þegar 

grunnskólaganga hefst. Í Bíldudalsskóla er vilji til að taka vel á móti öllum börnum, því er mikilvægt að 

foreldrar fræði kennara um barnið sitt, tjái líðan þess og væntingar til námsins. Upplýsingagjöf er 

forsenda þess að skólar geti brugðist rétt við og þar hefur umsjónarkennari barnsins sérstakt 

trúnaðarhlutverk. 
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Skólar skipuleggja viðtöl og viðtalstíma fyrir foreldra sem undirstrikar mikilvægi góðs samstarfs við 

heimilin. Að auki eru haldnir kynningarfundir fyrir foreldra barna sem eru að hefja nám í 1. bekk. Skólar 

gefa út nánari upplýsingar um kennslu eftir árgöngum/bekkjum og er það hluti af skólanámskrá. 

Skólanámskrá er gefin út og birt á heimasíðu skólans www.bildudalsskoli.is . 

Þá er mikilvægt að regla sé á lífi barna og að foreldrar vinni þar með skóla til að nám komi börnum að 

sem mestum notum. Þannig er nauðsynlegt að börn fái nægan svefn, hafi reglu á daglegum atburðum 

(t.d. máltíðum, svefntíma, heimanámi), hreyfi sig nóg, séu klædd eftir veðri og skólanesti sé alltaf hollt 

og gott. 

Móttaka nemenda eftir að skólastarf er hafið 
• Nemandi og foreldrar mæta hjá skólastjóra og innritast á formlegan hátt með því að fylla út 

innritunarblað. 

• Þeim sýnt húsnæðið. Nemandi hittir umsjónarkennara, fær stundaskrá, skólavísi og ræðir 

námsgögn og önnur atriði. Ákveðið er hvenær nemandi mæti. Bekkurinn undirbúinn, kennari 

getur skipað „leiðsögunemendur“ með nýja nemandanum, honum til aðstoðar fyrstu 

vikurnar. 

• Kennari hefur samband við fyrri umsjónarkennara nemanda til að afla frekari upplýsinga. 

Kennari sér um að upplýsingar um nýjan nemanda berist til sérgreinakennara. 

• Kennari hefur samband við heimilið fyrstu vikurnar til að fylgjast með aðlögun nemandans. • 

• Ef um fatlaðan nemanda er að ræða er móttaka hans undirbúin og skipulögð í samráði 

umsjónarkennara, sérkennara, skólastjóra og félagsþjónustu Vesturbyggðar. 

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 og 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 er 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 viðmið um 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.  

Sjálfsmats áætlun Bíldudalsskóla er að finna á heimasíðu skólans, www.bildudalsskóli.is á eftirfarandi 

slóð: https://media.wix.com/ugd/3f0519_8b9522d7637044fd93f568e5e036a270.pdf 

http://www.bildudalsskoli.is/
http://www.bildudalsskóli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_8b9522d7637044fd93f568e5e036a270.pdf
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Samstarf við skólasamfélagið 
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 

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 unglinga stigi geta einnig 

valið um að fara á leikskólann í starfsnám sem val.  

Samstarf heimila og skóla 
Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna 

sinna og gæti hagsmuna þeirra í hvívetna, eigi gott samstarf við skóla, veiti skólanum viðeigandi 

upplýsingar og taki þátt í námi barna sinna og foreldrastarfi frá upphafi til loka grunnskóla. 

Upplýsingagjöf milli heimila og skóla og samráð kennara og foreldra um nám og kennslu er mikilvæg 

forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé 

viðhaldið alla skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er 

forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna 

sinna. 

Samstarf við leikskóla  
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 til 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 fyrra námi og reynslu 
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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. 

Áætlunin í heild sinni er að finna á heimasíðu skólans, www.bildudalsskoli.is eða á slóðinni: 

https://media.wix.com/ugd/3f0519_e5366586d90e49579a6f10ca3a21b226.pdf 

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. 

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. 

Stefna um jákvæðan skólabrag 
Nemendur þurfa að tileinka sér í daglegu lífi ýmsa þætti til þess að vera virkir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi, þ. á m. samskiptahæfni, virðingu, umburðarlyndi og skilning á uppbyggingu 

lýðræðislegs þjóðfélags. Nemendur þurfa að læra að umgangast hvern annan og allt starfsfólk skóla í 

sátt og samlyndi og taka ábyrgð á eigin framkomu og hegðun og virða skólareglur. Lögð er áhersla á 

námsaga og sjálfsaga nemenda. Til þess að svo megi verða ber starfsfólki skóla í hvívetna að stuðla að 

góðum starfsanda og gagnkvæmri virðingu allra í skólanum í samstarfi við nemendur, foreldra og 

starfsfólk.  

Jákvæður skólabragur er hugtak sem er notað um samskipti og gildi sem eru sérstök og dæmigerð 

fyrir skóla í heild. Það sem mótar hann eru skráðar og óskráðar reglur sem hafðar eru í heiðri. Erfitt 

að tilgreina hvað hefur áhrif á hann hverju sinni, en sérkenni geta mótast af stærð, áherslum, 

verklagi og aldri. 

Félagsfærni nemenda er efld með því að skapa þeim tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfi. Jákvæður 

skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur dregið úr neikvæðum samskiptum, s.s. einelti og öðru 

ofbeldi. Meðal grundvallarréttinda nemenda er að hafa vinnufrið í skólanum þannig að þeir geti náð 

sem bestum tökum á náminu og að kennslan nýtist þeim sem best. Lögð er áhersla á að skapa 

jákvæðan skólabrag og góðan vinnuanda í einstökum bekkjardeildum og námshópum.  

Starfsfólk skóla, nemendur og foreldrar skulu í sameiningu leggja áherslu á að móta og viðhalda góðum 

starfsanda í skólanum og jákvæðum skólabrag.  

Bekkjafundir 
Bekkjafundir eru haldnir reglulega yfir veturinn með umsjónakennara.  

http://www.bildudalsskoli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_e5366586d90e49579a6f10ca3a21b226.pdf
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Nemendaráð 
Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess. Nemendafélag 

vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið 

fái aðstoð eftir þörfum. Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn 

félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr. 

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 umsjónakennara 
Umsjónakennari býður umsjónanemendum að koma í einstaklingsviðtöl þar sem líðan og náms- og 

félagslegs staða nemandans er rædd. 

Uppbyggingastefnan 
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 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. 

Skólareglur og agi 
Samskipta- og umgengnisreglur þessar eru grundvallaðar á leiðarljósi Bíldudalsskóla en einnig 

hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar sem kennd er við Diane Gossen. Þessu til viðbótar er stuðst 

við áætlun um forvarnir gegn einelti sem nefnd er „Olweusaráætlun gegn einelti“ sem styður mjög vel 

við uppbyggingarstefnuna. Jafnréttisáætlun skólans er einnig lögð til grundvallar í skólastarfinu. 

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. 

Viðmið um mætingar 

Fjarvistir nemenda, veikindi og leyfi 

Forföll nemenda skal foreldri/forráðamaður tilkynna til skólans, eða í Mentor að morgni skóladags eða 

um leið og við verður komið þann sama dag. Tilkynni foreldri/forráðamaður ekki forföll nemanda í 

síðasta lagi fyrir hádegi næsta kennsludag verður litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða. 

Ef nemandi, sem er veikur í lok skólaviku, er enn veikur í byrjun nýrrar skólaviku, skal aftur tilkynnt til 

skólans um veikindi hans á mánudagsmorgni. 

Styttri leyfi 

http://www.bildudalsskoli.is/
https://www.bildudalsskoli.is/nemendarad
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Þurfi nemandi stutt leyfi vegna læknisferða eða annars ámóta skal foreldri/forráðamaður tilkynna það 

til skólans fyrirfram og ekki síðar en þann sama dag. 

Lengri leyfi 

Leyfi til lengri tíma en 2ja daga þurfa samþykki skólastjórnenda auk umsjónarkennara. Foreldri skal 

snúa sér til umsjónarkennara með leyfisbeiðnina sem gefur álit sitt og sendir erindið til skólastjóra. Öll 

röskun á námi nemanda sem hlýst af umbeðnu leyfi er á ábyrgð foreldra eða forráðamanna sbr. 15. 

grein grunnskólalaga frá 2008. 

Áherslur og verkefni vísast til upplýsinga á Mentor. Kennurum Bíldudalsskóla er ekki skylt að útbúa 

sérstakar áætlanir eða verkefnapakka fyrir nemendur á meðan á leyfi þeirra stendur enda er nám 

barnsins þá á ábyrgð foreldra. 

Óheimilar fjarvistir 

Nemendur skulu mæta á réttum tíma í allar kennslustundir. Mæti nemandi ekki í kennslustund án 

gildra skýringa skal umsjónarkennari strax hafa samband við foreldra/forráðamenn. 

Óstundvísi 

Nemendur skulu mæta á réttum tíma í allar kennslustundir. Komi nemandi eftir að kennari hefur hafið 

kennslu telst nemandinn hafa komið of seint. 

Komi nemandi ítrekað of seint í kennslustund skal umsjónarkennari hafa samband við 

foreldra/forráðamenn eins oft og þurfa þykir. Ef ekki verður breyting til batnaðar skal umsjónarkennari 

í samráði við skólastjóra vísa málinu til nemendaverndarráðs og tilkynna foreldrum/forráðamönnum 

það. 

Óheimil fjarvist 

Ef nemandi er fjarverandi úr kennslustund án þess að foreldri/forráðamaður hafi tilkynnt um forföll 

eða beðið um leyfi fyrir nemandann er litið á að um óheimila fjarvist sé að ræða. 

Misbrestur á skólasókn er skráð í Mentor og geta foreldrar fylgst með þar. Í byrjun hvers mánaðar er 

yfirlit sent í tölvupósti. Leitast er við að finna farsæla lausn í samráði og samvinnu við foreldra áður en 

til annarra úrræða kemur. 

Forvarnarstefna 

Eineltisáætlun 
Í Bíldudalsskóla er einelti eða annað ofbeldi ekki liðið. Leitað er allra leiða til að fyrirbyggja og stöðva 

slíkt og leysa á farsælan hátt. Bíldudalsskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af 

virðingu og umhyggju. Eineltiráætlun Bíldudalsskóla er að finna á heimasíðu skólans, 

wwwbildudalsskoli.is eða á slóðinni: 

https://media.wix.com/ugd/3f0519_764bb4ef722d49d6aa898887bfba1c4c.pdf 

Áfengis- og fíknivarnir  
Í Bíldudalsskóla er unnið eftir fíknivarnaáætlun sem tekur til almennra forvarna, s.s. gagnvart tóbaki, 
áfengi, öðrum vímuefnum og annars konar fíkn. Bíldudalsskóla ber skylda til þess að fræða nemendur 
og miðla upplýsingum varðandi fíkn. Markmiðið er að draga úr fjölda þeirra sem ánetjast reykingum 
eða öðrum vímuefnum sem og annarri fíkn. Í áætlun um áfengis- og fíknivarnir er fjallað um forvarnir 
innan skólans, viðbrögð skólans þegar upp kemur grunur eða vitneskja um fíkn og góð ráð til foreldra. 
Áætlunina er að finna á heimasíðu skólans www.bildudalsskoli.is eða á slóðinni: 
https://media.wix.com/ugd/3f0519_a8c4b16ebad14f5f86ed109c5e403cb8.pdf 
 

https://media.wix.com/ugd/3f0519_764bb4ef722d49d6aa898887bfba1c4c.pdf
http://www.bildudalsskoli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_a8c4b16ebad14f5f86ed109c5e403cb8.pdf
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Öryggis og slysavarnir 
Skólinn er griðastaður barnanna og mikil ábyrgð hvílir á starfsfólki að hlúa að börnum og veita þeim 

öryggi í daglegu starfi. Velferð allra er sameiginlegt verkefni en félagsleg staða nemenda og 

starfsmanna er ólík. Það er mikilvægt að nemandi njóti bernsku sinnar og eigi góðar minningar úr skóla.  

Þegar fjallað er um velferð nemenda er horft til þriggja þátta:  

• Félagslegs öryggis nemenda og að þeir séu metnir út frá eigin verðleikum.  

• Tilfinningalegs öryggis nemenda sem finna væntumþykju annarra.  

• Trausts þar sem nemendur átta sig á að þeir geti treyst þeim sem eru að mennta þá.  

Með ofbeldi er átt við andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í öllum birtingarmyndum þess. 

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands). Markmið laga og reglugerða um skólahald er meðal annars að tryggja að nemendum líði vel. 

Mikilvægt er að þeir búi við öryggi og að gagnkvæmt traust ríki í skólasamfélaginu. Handbók um 

öryggis- og slysavarnir í heild sinni er að finna á heimasíðu skólans, www.bildudalsskoli.is eða á 

eftirfarandi slóð: https://media.wix.com/ugd/3f0519_424e43b3344941baa0f50f1d7e5b9252.pdf . 

Sýn skólans á velferð  
Bernsku- og unglingsárin eru mikilvægt skeið í ævi hvers einstaklings og eiga skólar að leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og unglinga. Skólastarfið miðar að 

virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skóla sem utan. Í lögum um leik- og grunnskóla eru 

skýrar áherslur á öryggi og velferð og hvatt er til góðs og farsæls samstarfs allra sem að 

skólasamfélaginu koma. Allir geta verið sammála um að nemendur eiga rétt á að eiga góðar minningar 

úr skóla hvort heldur er úr námi, félagslífi eða tilfinningalega. Barni sem líður vel í skóla, á góða vini og 

getur tekið beinan þátt í að móta góðan skóla er líklegra til að ná árangri í skóla og það hefur áhrif á 

skólabrag. Góður árangur barns í skóla hefur einnig áhrif á heilsufar þess. Barn sem býr við 

tilfinningalegt og félagslegt öryggi í skóla er líklegt til að geta metið stöðu sína og náð árangri á eigin 

forsendum.  

Samkvæmt reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 

skulu skólar vinna að sameiginlega sýn og stefnu um velferð og birta í skólanámskrá. Mikilvægt er að 

hvoru tveggja sé skilgreint, unnið sé að því að styrkja ímynd skólans og skapa sameiginlegan skilning 

meðal starfsmanna, nemenda, foreldra og grenndarsamfélagsins. Í skólasamfélaginu er lögð rækt við 

vinna að almennri velferð nemenda og gegn andfélagslegri hegðun í hverju svo sem hún kann að 

birtast svo sem einelti, öðru ofbeldi og niðurlægingu.  

Skólinn er, næst á eftir heimili barnsins, mikilvægasta umhverfi þess, og þar mótast meðal annars 

félags- og tilfinninga þroski að hluta. Bíldudalsskóli einsetur sér eftirfarandi: 

• Markmið um aukna velferð nemenda er samvinnuverkefni skóla og heimilis.  

• Leggja skal áherslu á styrkleika barna og hæfni. Leitast skal við að vinna að fjölbreyttum 

viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra 

einstaklinga og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.  

• Helstu þættir heilbrigðis sem lögð er áhersla á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 

andleg vellíðan, góð samskipti, ábyrgð, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin 

tilfinningum og annarra.  

• Skólinn vinnur markvisst að forvörnum þar sem hugað er að félagslegri vellíðan og velferð 

nemenda.  

• Skólinn er griðastaður barna þar sem þau eiga að finna til öryggis. Hafa skal að leiðarljósi að 

börn og unglingar þarfnast verndar og leiðsagnar fullorðinna. 

http://www.bildudalsskoli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_424e43b3344941baa0f50f1d7e5b9252.pdf
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• Nemendur eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem þá varða og skal tekið réttmætt 

tillit til skoðana þeirra.  

• Nemendur eiga að fá tækifæri til að skiptast á skoðunum við önnur börn og fullorðna þar sem 

þau finna lausnir í sameiningu og miðla málum.  

• Þarfir og áhugi barna ættu að vera sá grunnur sem mótar umhverfi og starfshætti skólans. 

Starfsfólk skóla skal grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur þannig að öll börn fái sem 

best notið sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins.  

• Ofbeldi, einelti og annað andfélagslegt atferli skal aldrei liðið. Skólinn skal grípa til viðeigandi 

ráðstafana til að uppræta slíkt atferli, koma í veg fyrir að það þróist til að bæta umhverfi 

nemenda.  

• Starfsfólk skóla ber ábyrgð á að börnum líði vel í skólanum.  

Í skólasamfélaginu á nemandi að fá tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta bernsku 

sinnar. Skólinn á, í samstarfi við foreldra, að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra 

barna, veita þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. 

Samkvæmt aðalnámskrá eru starfshættir skóla og samskipti allra aðila ekki síður mikilvæg en önnur 

viðfangsefni til að ná markmiðum skólanna og stuðla að velferð og menntun. Starfshættir skólanna 

skulu mótast af umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. 

Námsárangur byggir á forsendum nemandans sjálfs, samskiptum og samkennd með vinum og félögum 

og í samskiptum við kennara, annað starfsfólk sem og af upplifun nemandans um eigin stöðu. Æskilegt 

er að nemandinn taki þátt í aðgerðum til að móta vinsamlegt umhverfi í skólanum. 

Foreldrar eru hluti af skólasamfélaginu og er mikilvægt að traust og virðing ríki milli heimilis og skóla. 

Foreldrar nemenda skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa náið samráð við starfsfólk skóla, 

fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir 

skólastarfið og velferð barnanna. Foreldrum ber að greina skólanum frá þeim þáttum sem kunna að 

hafa áhrif á námsframvindu, ástundun og hegðun, svo sem um vanlíðan barna sinna og áföll sem gætu 

haft áhrif á skólagöngu þeirra, sem og þegar breytingar verða á högum þeirra og aðstæðum.  

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 segir að 

skólastjórnendum og kennurum beri að eiga samstarf við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna 

þeirra. Umsjónarkennarar skulu upplýsa foreldra reglulega um skólabrag og bekkjaranda og leita eftir 

uppbyggjandi samstarfi við foreldrahópinn um hvorutveggja. 

Skólar eiga að hafa frumkvæði að því að stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að 

markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. Kennurum og öðru 

starfsfólki ber að sýna fjölbreyttum fjölskyldugerðum, menningu og aðstæðum skilning og virðingu.  

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum, nr. 1040/2011 eru eftirfarandi 

markmið sem Bíldudalsskóli hefur tileinkað sér:  

• Að nemendur geti notið bernsku sinnar í skólastarfi, notið hæfileika sinna og séu öryggir í öllu 

starfi á vegum skólans.  

• Að stuðla að ábyrgð nemenda á eigin námi, hegðun og samskiptum með hliðsjón af aldri, 

þroska og aðstæðum að öðru leyti.  

• Að allir í skólasamfélaginu kappkosti í sameiningu að stuðla að og viðhalda góðum starfsanda 

og jákvæðum skólabrag, þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði eru leiðarljós.  
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• Að stuðla að góðu samstarfi og samráði milli foreldra og skóla um nám nemenda, hegðun og 

samskipti og stuðla að gagnkvæmu trausti allra aðila í skólasamfélaginu, gagnkvæmri virðingu, 

samábyrgð, kurteisri framkomu og tillitssemi. 

• Að haldið sé uppi námsaga þar sem tekið er tillit til þarfa nemenda, þroska og hæfni með 

áherslu á mannréttindi, jafnrétti, lýðræðisleg vinnubrögð og bann við mismunun af öllu tagi. 

Jafnrétti og mannréttindi 
Jafnréttisáætlun Bíldudalsskóla tekur til annars vegar nemenda og hins vegar starfsmanna. Helsti 

áhersluþátturinn í skólastarfinu er að nemendur, kennarar og annað starfsfólk nái hámarksárangri og 

skólastarfið miði að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og þroska. Mikilvægt er að starfið 

mótist af metnaði og hvatningu til sjálfstæðra verka og aukinnar víðsýni, þar sem hver og einn fær 

notið sín á eigin forsendum. Áætlunina í heild sinni er að finna á heimasíðu skólans 

www.bildudalsskoli.is eða á slóðinni: 

https://media.wix.com/ugd/3f0519_bfc2d6868feb4c0ea66bfde8b7e75742.pdf 

Áfallaáætlun 
Þegar um áföll er að ræða sem tengjast nemendum eða starfsfólki skólans fer ákveðið vinnuferli í gang 

eftir eðli áfallsins. Markmiðið er að sýna hlýju og nærgætni, styrkja og styðja við bakið á þeim sem 

verður fyrir áfalli. Mikilvægt er að hafa nánasta aðstandanda alltaf með í ráðum og bera allar aðgerðir 

skólans undir hann til samþykkis. Æskilegt er að umsjónarkennarar og foreldrar séu í nánu sambandi 

þegar það á við. Gott samstarf við heimilin eru ómetanlegur stuðningur við nemendur. 

Í áfallaáætluninni má finna vinnuáætlun svo bregðast megi við áföllum sem nemendur og starfsfólk 

geta orðið fyrir sem og upplýsingar um áfallaráð skólans. Áfallaáætlun er vinnuáætlun svo bregðast 

megi fumlaust og ákveðið við þegar áföll verða, svo sem bráð veikindi, alvarleg slys, dauðsföll eða aðrir 

atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu eða sorgarviðbrögð. 

Áætlunina í heild sinni er að finna á heimasíðu skólans: www.bildudalsskoli.is á slóðinni: 

https://media.wix.com/ugd/3f0519_4ec07b48b0b2462ab688a4107f303052.pdf 

http://www.bildudalsskoli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_bfc2d6868feb4c0ea66bfde8b7e75742.pdf
http://www.bildudalsskoli.is/
https://media.wix.com/ugd/3f0519_4ec07b48b0b2462ab688a4107f303052.pdf

