
Upplýsingafundur 6.bekkja

Fundur foreldra, stjórnenda og 
umsjónarkennara

14.mars 2018



Fundarefni

• Agamál og skólabragur

• Nám nemenda

– Samræmdu prófin september 2018

• Vorhátíð - hlutverk sjöttu bekkinga

• Óvissuferð sjöttu bekkinga á vordögum

• Að fara yfir í eldri deild



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
Meðalfjöldi í bekk eftir árgöngum
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Agamál 

Vanda sig Regla vikunnar 



Vanda sig 



Regla vikunnar



Líðan nemenda í 
Varmárskóla

Könnun lögð fyrir í febrúar 2018



6.bekkur- Hlutfall
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6. árgangur - líðan
Febrúar 2018

Mjög vel Vel Sæmilegt



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

• Eineltisáætlun

– Verkferlar, verið að endurmeta og uppfæra

– Formleg tilkynning vegna gruns um einelti 

• Eyðublað er á heimasíðu

– Eineltisteymi við skólann - eineltishnappurTilkynning vegna gruns um einelti



Nám nemenda

• Námsfriður

• Námsárangur

• Þrautseigja - metnaður

• Samræmdu prófin  september 2018



Niðurstöður lestrarprófa –
viðmið MMS
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LESTRARSTEFNA

• Mikilvægt að allir lesi upphátt heima að 
minnsta kosti 5 sinnum í viku.

• Kennarar kíkja í lestrarbækur og stimpla 
daglega 

• Úr lestrarstefnu:

VIRÐING - JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI - UMHYGGJA



LESTRARSTEFNA - FERLI

• Lesi nemandi ekki heima skal skrá „Las ekki heima“  í Mentor

• Séu skráningar í Mentor vegna heimalesturs fleiri en fjórar á 
mánuði skal kennari hafa samband við foreldra og athuga 
hvort það eigi sér eðlilegar skýringar

VIRÐING - JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI - UMHYGGJA



MÆTING NEMENDA

• Yfirlit yfir ástundun hefur verið sent heim mánaðarlega, en verður 
framvegis vikulega. Foreldrar/forráðamenn skulu leiðrétta 
rangfærlsur strax í tölvupósti eða símaleiðis til skrifstofu skólans. 
Ekki er tekið við breytingum að tveimur vikum liðnum frá útsendum 
tölvupósti.

• Ef nemandi skrópar í tímum þá ber umsjónarkennara að ræða við 
nemandann og hafa samband við foreldra/forráðamenn í síma eða 
með tölvupósti. Kennari skráir öll samskipti við forráðamenn

• Ef nemandi lætur ekki segjast og er kominn með 7,5 í 
mætingareinkunn þá verða foreldrar/forráðamenn ásamt nemanda, 
umsjónarkennara og deildarstjóra að halda fund um málið. 
Umsjónarkennari boðar fundinn

• Ef nemandinn breytir ekki hegðun sinni er málið tekið fyrir á fundi 
nemendaverndarráðs

VIRÐING - JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI - UMHYGGJA



SKIMUN LESTRARERFIÐLEIKA

• Sérkennarar skima 6. bekk með fyrstu hlutum Logos 
lestrargreiningarforriti

• Skimun hófst í febrúar og áætluð lok eru fyrir páska.

• Nemendur verða að hafa náð ákveðinni lestrarfærni til 
þess að geta komist í gegnum fyrstu hluta prófsins. Ef 
færnin er ekki til staðar er prófunin ekki marktæk.

• Áframhaldandi greining er hjá þeim nemendum sem 
grunur vaknar um dyslexíu og lýkur fyrir vorið. Þetta er 
að sjálfsögðu unnið í samstarfi við foreldra. 

VIRÐING - JÁKVÆÐNI - FRAMSÆKNI - UMHYGGJA



2006 árgangur íslenska 4.b



2006 árgangur stærðfræði 4.b



• Félagslífið og það sem er framundan

– Vorhátíð - hlutverk sjöttu bekkinga

– Óvissuferð sjöttu bekkinga á vordögum

• Að fara yfir í eldri deild í 7.bekk



7.bekkur haust 2018

•
Nýir kennarar annað skipulag

•
Skiptum upp bekkjunum - 5 bekkir

•
Umsjónarkennari kennir meira í 7. bekk en í eldri árgöngum

• Umsjónartími + heimavinnutími

Vatnaskólgur gisting eina nótt

Skólavinir 8. bekkir og 6. bekkir sem verða 7 og 9 bekkir í haust hittast nu í apríl /maí 8. bekkur
tekur á móti 6. bekk og kynnir þeim staðhætti og kynnast

Fulltrúar úr nemendaráði koma í 6. bekkina í lok apríl byrjun/ mai og fara yfir reglur og skipulag í 
eldri deild ( það má ekki allt í eldri deild)

Nú hafa tveir 6 bekkir verið í eldri deildinni í vetur og það hefur gengið vel, þau hafa haldið sömu
reglum og í yngri deild s.s að fara út i frímínutum.

7 bekkur fylgir öllu skipulagi i eldri deild - fær að fara á böll en fær sér árshátið

Allir geta fengið skápa


