
Upplýsinga- og 
umræðufundur

16.3.2018

Varmárskóli



Dagskrá 

– Líðan nemenda
– Aðbúnaður og kennsluhættir
– Árangur
– Börn með fjölþættan vanda 



Fjöldi barna með lögheimili í Mosfellsbæ 
eftir árgöngum 1. des 2017 og 1. jan 2018
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• 1726 grunnskólabörn með lögheimili í Mosfellsbæ 1. 
desember og 1728 1. janúar 2018 

• 551 leikskólabörn með lögheimili í Mosfellsbæ 1.desember 
og 1. janúar orðin 559

Samkvæmt fjárhagsáætlun 2018: 
• Samþykkt að við 13 mánaða aldur greiða öll börn 

sem samsvarar leikskólagjaldi óháð vistunarformi
• Samþykkt 2017 að stofna ungbarnadeildir
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Leikskólabörn skólaárið 2017-

2018

Grunnskólabörn skólaárið 2017-2018
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2016/2017 2017/2018 2018/2019

Brúarland 
01.01.2018

57 börn

Brúarland 
01.01.2018

57 börn

Lágafells 
skóli 

01.01.2018
705 börn

Lágafells 
skóli 

01.01.2018
705 börn

Krikaskóli
01.01.2018
107 börn

Krikaskóli
01.01.2018
107 börn

Fjöldi grunnskólabarna 
1. janúar 2018 óháð lögheimili 
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Fyrsti áfangi Helgafellsskóla tekur til starfa vorönn 2019 – 240 nemenda áfangi

Varmárskóli 
01.01.2018
805 barn

Varmárskóli 
01.01.2018
805 barn

01.01.2018
1674 börn
01.01.2018
1674 börn

Yngri deild – 419 börn
Eldri deild – 386 börn

Höfðaberg 
130 börn



Varmárskóli - húsnæði

– Viðhaldsáætlun og eignfærðar fjárfestingar til 3 ára 
• Áætlað um 139 millj.

– Áætlaðar tvær nýjar kennslustofur haust 2018
– Þrjú hús fyrir skólann – tvöfalt magn af 

sérgreinastofum
– Vegvísir

• Umbætur innanhúss í vinnuaðstöðu 
• Unnin í samvinnu við starfsfólk



Grunn - og leikskólar Mosfellsbæjar
Upplýsinga - og tæknistefna
• Vegvísir – Bókun I í kennarasamningum

– Greining á vinnuumhverfi kennara

Markmið: 
1. Endurskoða fyrirkomulag upplýsinga- og tæknimála 

hjá grunnskólum
Fyrstu skrefin - Þrjár stoðir – 40 milljónir
1.  Efling tæknibúnaðar skólabygginga – janúar-ágúst 2018
2.  Bæta aðbúnað kennara og nemenda á sviði UT mál 
3.  Stuðningur við innleiðingu á fjölbreyttari kennsluháttum

Stefna í UT málum  í mótun til næstu 5 ára 
– samvinna við hagsmunaðila -



Varmárskóli
Meðalfjöldi í bekk eftir árgöngum
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Mötuneyti - Stefna Mosfellsbæjar



Mötuneyti - Fjöldi nemenda 
skráðir í mat
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Mötuneyti –
skólapúls nemendur (2017-2018)



Nemendur – Líðan

• Ráðgjöf frá KVAN 
– Ráðgjöf leiðbeinandi leiðsögn um hegðun og 

samskipti
– Verkfærakista í samskiptareglum

• Við Viljum Vinna – 3*V

– Búið að innleiða í 5. – 10. bekk
– Stefnt að innleiðingu í allri yngri deildinni
– Hefur gárunaáhrif út í frímínútur, inn í íþróttahúsið



Nemendur - Líðan

• Eineltisáætlun
– Verkferlar, búið að endurmeta og uppfæra
– Formleg tilkynning vegna gruns um einelti 

• Eyðublað er á heimasíðu

– Eineltisteymi við skólann - eineltishnappur
Tilkynning vegna gruns um einelti



Líðan nemenda í 
Varmárskóla

Könnun lögð fyrir í 
febrúar 2018



Nemendur – Líðan (könnun feb. 2018)
Samantekt 1.-10. árgangs - Hlutfall
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1.-10. árgangur - líðan
Febrúar 2018

Mjög vel Vel Sæmilega



Heildaryfirsýn yfir líðan nemenda
Mjög vel eða 

vel
þegar ég legg af stað í 
skólann 94%

í kennslustundum 96%

í frímínútum 96%

í matsalnum 94%

í sundi 86%

í íþróttum 95%
Þegar ég læri 
heimavinnu 78%

Sæmilega

þegar ég legg af stað 
í skólann 6%

í kennslustundum 5%

í frímínútum 4%

í matsalnum 5%
í sundi 14%

í íþróttum 5%
Þegar ég læri 
heimavinnu 21%

Nemendur – Líðan (könnun feb. 2018)
Samantekt 1.-10. árgangs 



Nemendur - Líðan

• Rannsókn og Greining
– Niðurstöður árlega 
– Heildarniðurstöður fyrir Mosfellsbæ 

með samanburður við 
höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina

– Að öllu jöfnu ekki greint niður á skóla 
– Niðurstöður í ár – 5.,6. og 7. bekkur

• Mikil notkun samfélagsmiðla
– Vísbendingar um á tengsl á milli að skjátíma 

og líðan (kvíða)
• Of lítill svefn

• Kynning – búið að kynna fyrir foreldrum á 
fundi, starfsmönnum, opin fræðslukvöld á 
vegum Fræðslu- og frístundasviðs 

» 28. febrúar –netið töfrar þess og gildrur
» 4. apríl – er ljós undir sænginni?



Fjölbreytir kennsluhættir

• Bráðger börn
• Teymisvinna
• Leikur að læra
• Leshringir í unglingadeild
• Norðurlandaverkefnið í 6.bekk
• Samfélagsfræðiverkefni
• Stóra- og litla upplestrarkeppnin (4. og 7 bekkur)
• Útikennsla
• Nýsköpun
• Leiklist, tónlist, dans
• Upplýsinga- og tæknimál
• Nýtt námsmat – 7. – 10. bekkur, yngri deild í þróun



Stoðkerfi Varmárskóla

• Varmárstofa (yngri deild)
• Námsver (eldri deild)
• Hafinn undirbúningur að einhverfudeild (eldri deild) 
• Börn með fjölþættan vanda – hafinn undirbúningur að sértæku úrræði 

innan skólans – (eldri deild)
• Móttaka barna af erlendum uppruna
• Náms- og starfsráðgjafi
• Sérkennari 
• Skólasálfræðingur – skólaþjónustan
• Talmeinafræðingur
• Þroskaþjálfar
• Félagsráðgjöf BS
• Hjúkrunarfræðingur
• Annað:

– Ráðgjöf frá Brúarskóla; KVAN, Fjölskyldráðgjöf o.fl.



Námsárangur

– Leshringir - Leshópar
– Meira krefjandi verkefni
– Auka lesskilning

• Heimalestur
• Lestur í skóla

– Agastjórnun – Vinnufriður
– Samræmd próf í vikunni
– Samstarf heimila og skóla

• Heimalestur
• Efling á lesskilningi og lestraráhuga



Foreldrafélag Varmárskóla
foreldrafelag@varmarskoli.is

Foreldrafélag
Markmið félagsins er að vera 
samstarfsvettvangur foreldra og starfsfólks 
í skólanum auk þess að styðja heimili og 
skóla við að skapa nemendum góð 
uppeldis- og menntunarskilyrði. Félaginu er 
ætlað að koma á framfæri sjónarmiðum 
foreldra varðandi skóla- og uppeldismál 
ásamt því að stand vörð um réttindi 
nemendanna til aukins þroska og 
menntunar. 

Lög um grunnskóla 91/2008 



Skólaráð Varmáskóla

Lög um grunnskóla 91/2008 



Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila í 
skólasamfélagsins í grunnskólum 1040/2011

Jákvæður skólabragur og samskipti.
6. gr.
Jákvæður skólabragur og starfsandi.
Í grunnskólum skal skilgreina í hverju jákvæður 
skólabragur felist og móta leiðir til að viðhalda 
honum.
Starfsfólk grunnskóla, nemendur og foreldrar skulu í 
sameiningu leggja áherslu á að viðhalda góðum 
starfsanda í skólanum og jákvæðum skólabrag.



Skólastefna Mosfellsbæjar

Foreldrar og heimili
• Samráð og samstarf lykillinn að góðu og 

árangursríku uppeldi barna

• Foreldrar og starfsfólk skóla bera 
sameiginlega ábyrgð á náms- og 
þroskaframvindu barnanna.

• Samstarf heimilis og skóla markast af 
gildum Mosfellsbæjar og leggur grunn að 
jákvæðum skólabrag



Önnur mál


