
Þelamerkurskóli 
Áherslur vetrarins 2014-2015 

 

Útikennsla –kennarafundatími og hluti af starfsdögum 
o Skrá markmið útskólans 
o Skrá verkefni útiskólans 
o Útbúa verkefna- og gagnabanka útiskólans 
o Rifja upp útistærðfræðina 

 
Námsmatið – tveggja manna stýrihópur  

o Fylgja eftir framkvæmd á nýju námsmati 
o Fylgjast með og þróa nýja námsmatið 

 
Jákvæður agi – kennarafundatími og hluti af starfsdögum 

o Leshópar lesa grunnbók Jákvæðs aga 
o Fyrirlestur og vinnudagur með viðurkenndum kennara í innleiðingu Jákvæðs aga 
o Innleiðingaráætlun tilbúin á starfsdögum í júní 

 
Olweus gegn einelti - kennarafundatími og hluti af starfsdögum 

o Fundirnir fimm: 
1. Ferillinn – skráningar  
2. Birtingarmyndir eineltis 
3. Eftirlitskerfið  
4. Niðurstöður könnunar og viðbrögð við þeim 
5. Hvernig er staðan? 

o Grunnnámskeið fyrir skólabílstjóra og fundur um niðurstöður og viðbrögð 
viðniðurstöðunum.  

o Ramma inn veggspjöldin með eineltishringnum 
 
Vinnustundir nemenda – samráðstími umsjónarkennara 

o Skrá markmið og framkvæmd vinnustunda. 
o Meta hvernig þær nýtast nemendum. 
o Meta hvort og hvernig eigi að þróa vinnustundirnar á næsta skólaári. 

 
Gera skólann heimilslegan og hlýlegan – kennarafundatími 

o Fjölga plöntum í skólanum. 
o Taka til á sameiginlegum svæðum. 
o Notaleg svæði og lýsing. 

 
Upplýsingatækni og spjaldtölvur – umsjónarmaður og kennarafundatími og 

starfsdagar 

o Umsjónarmaður sér um að spjaldtölvur séu aðgengilegar og í lagi. 
o Sýnt og sagt frá í upplýsingatækni verður reglulegur hluti af kennarafundum 
o Spjaldtölvuteymi Grunnskóla Grundarfjarðar kemur í heimsókn í skólann og 

miðlar af reynslu sinni. 
o Skráning á framtíðarsýn skólans í notkun upplýsingatækni í skólastarfi. 

 
Samstarf Álfasteins og Þelamerkurskóla – skólastjórnendur og kennarar 1.-4. bekkjar 

o Að meðaltali verði einn viðburður í mánuði þar sem starf skólanna fer saman.  
o Að vori hittist kennarar skólahóps Álfasteins og yngsta námshóps og meta 

hvernig samstarfið nýtist námi barnanna og ákveða næstu skref.  
  



 
Markmið grænfánans og heilsueflandi skóla 2014-2015 

 
1. Útbúa vermireit í matjurtagarðinum. 
2. Búa til endurvinnsluverkefni, t.d. dót, hluti fyrir útiskólasvæði og listaverk. 
3. Búa til kynningarmyndband um grænfánaverkefnið og heilsueflandi skóla í 

Þelamörk. 
4. Fræðslufundur um áfengis- og vímuefnamál haldinn fyrir foreldra og starfsfólk.  
5. Fræðslu- og forvarnadagur fyrir nemendur í tengslum við áfengis- og 

vímuefnamál.  
6. Halda áfram með vinaliðaverkefnið.  
7. Samræma reglur varðandi veitingar í bekkjarafmælum og á öðrum viðburðum.  
8. Nemendur og kennarar hvattir til að stunda hreyfingu og heilbrigt líferni; litlar 

áminningar á göngum skólans, slökun/kyrrðarstundir,  
9. Skoða matseðil skólans með hliðsjón af markmiðum heilsueflandi skóla. 

 
 

Verkefnalisti 2014-2015 
 

1. Markmið mánaðarins varðandi hreyfingu og mataræði (t.d. krakkarnir gera 
veggspjald, ganga með það í bekki og kynna. Hengja það síðan upp á áberandi 
stað). 

2. Moltan (hræra og fylgjast með) 
3. Afmælistréð (setja upp skiltið með afmælisbörnum mánaðarins + nýjir 

nemendur á afmælistréð) 
4. Markmið-sáttmálatréð (pikka inn markmið, prenta og setja upp á vegg+ taka 

niður gömul nöfn, kynna sáttmálann fyrir nýjum nemendum og setja upp 
laufblöð með nöfnunum þeirra. Hafa eins laufblöð sem hægt er að hengja með 
teiknibólum) 

5. Flokkun; kynna fyrir nýjum nemendum (1. bekkingum og nýjum nemendum) 
6. Getraun vikunnar (búa til spurningar, finna verðlaun, fylgjast með töflunni) 
7. Garðrækt og dýrahald  
8. Fræðslunefnd - Kynningarefni (gera vídeó + glærur sem settar inn á heimasíðu 

þar sem vetrarstarf grænfánans og heilsueflandi skóla kynnt – nota educreation 


