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Krikaskóla-hugmyndin

8.3.2010

• Leikskóli frá eins árs til 9 ára

• Grunnskóladeildir (1.- 4. bekkur) við leikskóla

• Nýjungar í hönnun og mótun uppeldisstefnu fyrir 
Krikaskóla – auglýst var eftir hópum arkitekta og 
skólaráðgjafa.

• Hverjum og einum gert að útbúa tillögu að húsnæði 
og aðlögun byggingar að hugmyndafræði skólans

• Samfella er lykilorð í daglegri og árlegri umgjörð.



Krikaskóli
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• Sér aðstaða fyrir börn á aldrinum 1 árs og 2 ára. 

• Sameiginleg aðstaða í skólanum og á lóð fyrir börn 
á aldrinum 3 ára til 9 ára.

• Hópar sem starfa saman í teymum;
– 3 ára og 4 ára

– 5 ára, 6 ára og 7 ára

– 8 ára og 9 ára



Skipurit 
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Sérstaða Krikaskóla
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• Virkni einstaklinga – einstaklingsmiðun –
merkingarbært nám

• Lýðræðisskóli – tengsl við nærsamfélag

• Náttúruskóli – nám inni og úti – leiklóð rennur inn í 
hús – pollagallaskólinn!!

• Heilsdagsskóli

• Heilsársskóli
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Stærð skólans
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• 200-220 barna leik- og grunnskóli

• 4 grunnskólaárgangar – einn bekkur í árgangi frá 6 
til 9 ára (1. – 4. bekk)

• 5 leikskólaárgangar  (1 árs til 5 ára)

• Grunnskólasviðið er lítið – gefur okkur færi á 
tilraunum um vinnutíma og skipulag kennslu

• Stærri hluti skólans er leikskólahlutinn og er hann 
að mörgu leyti leiðandi í skólastarfinu 



Kennarar í Krikaskóla
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• Tekið er mið af skóladagatali leikskólans er varðar 
skipulag.  200 daga skóladagatal í stað 180 daga.

• Börnin fá lögbundið kennslumagn í grunnskólanum 
en viðvera grunnskólakennara með börnum eykst.

• Kennarar vinna í teymi með fleirum og 
samstarf/samvinna er lykilatriði.

• Samþætting milli árganga gerir starfið sveigjanlegra 
t.d. með tilliti til einstakra barna.



Vinnuvernd í Krikaskóla
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• Kennarinn vinnur með fleirum þannig að ábyrgð á 
ákveðnum börnum er ekki aðeins hjá einum aðila.

• Skýr skil milli vinnustaðar og einkalífs.  Vinnu er 
lokið þegar farið er heim.

• Álag minnkar með því að dreifa kennslu á fleiri 
daga.

• Sveigjanleiki varðandi orlofstíma og ýmsa aðra 
þætti skólastarfsins.

• Mannauður og styrkur hópsins, enginn góður í öllu 
allir góðir í einhverju.



Samþætting leik-og grunnskóla
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• Grunnurinn er sameiginlegt skóladagatal.

• Starfshættir skólans og menning.

• Ólíkar starfstéttir sem mætast og þurfa að finna 
leiðir sem henta í Krikaskóla.

• Samfella í lífi barna og fjölskyldna þeirra.

• Halda í sérkenni hvors skólastigs eða að búa til 
nýjar leiðir og hugmyndir.  Nýta það besta frá 
báðum stigum.

• Raunveruleikinn í ljósi kjarasamninga og reynslu 
kennara af hvoru stigi fyrir sig.



Samþætting náms 5-7 ára barna
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• Unnið í samvinnu leikskólakennara, 
grunnskólakennara og sérgreinakennara

• Hópskiptingar;  þvert á aldur eða aldursskipt

• Námsefni við hæfi, einstaklingsmiðun

• Þemanám

• Sameiginlegir þættir í stundatöflu; íslenska, 
stærðfræði, útikennsla og smiðjur



Samþætting skólastiga
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• Krikaskóli er einn skóli með sameiginlega námskrá 
og skóladagatal

• Í Krikaskóla starfa ólíkar starfstéttir með 
mismunandi ábyrgð og hlutverk

• Samfélag í skólanum þar sem allir eru þátttakendur 
– lýðræðið

• Mikilvægi samræðunnar og ígrundunar, í lagi að 
gera mistök, læra af þeim og endurskoða.



Samþætting grunnskóla og 
frístundar
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• Grunnurinn er samkomulag við grunnskólakennara.

• Skipulag skólans getur leitt til heilbrigðari lífshátta 
fyrir bæði börn og fullorðna.

• Frístund – hvíld, útivist, hreyfing og máltíðir.

• Foreldrar geta átt dagleg samskipti.

• Mikill sveigjanleiki yfir árið fyrir foreldra.

• Nýting á húsnæði og aðstöðu

• Samstarf og samvinna innan skólans, samnýting á 
starfsmönnum í upphafi og lok dagsins.



Bókun 5 í kjarasamningi KÍ/LN
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• Samningsaðilar eru sammála um að skapa tækifæri 
á samningstímabilinu fyrir grunnskóla að taka upp í 
tilraunaskyni til eins skólaárs í senn, hliðstæð 
vinnutímaákvæði og gilda hjá öðrum 
háskólamenntuðum starfsmönnum þ.e. á tímabilinu 
kl. 8:00 til 17:00 og innan þeirra tímamarka sé öll 
vinnuskylda kennara (kennsla, undirbúningstími, 
verkstjórnartími og tími vegna símenntunar). 



Samkomulag við 
grunnskólakennara Krikaskóla
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• Daglegur vinnutími er frá kl. 08:00-17:00 

• Breytt er út frá þeirri verkstýringu sem kemur inn með 
kjarasamningi en hlutföllum er haldið t.d. milli 
undirbúningstíma og kennslu.

• Teymi sjá um afleysingu vegna forfalla og leyfa.

• 200 daga skóladagatal.

• Frístundastarf, fyrir og eftir skóladaginn.  Sérstakir 
skóladagar  s.s. milli jóla og nýárs.

• Grunnskólakennara sjá um skóladag barnanna frá kl. 
08:00-16:00.

• Aukin samvera með börnum í daglegum viðfangsefnum.



Starfendarannsóknir-skólaþróun
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• Hluti af undirbúningi og endurmenntun sem að 
annars fer fram eftir skólalok flyst inn í skólaárið

• Unnar af öllum kennurum skólans, leik-og 
grunnskólakennurum.  

• Hver kennari fær tvo daga til undirbúnings, viku til 
framkvæmdar og tvo daga til úrvinnslu.

• Samvinna og samstarf milli kennara skólans, eru að 
nýta sérþekkingu annarra til að efla sína.

• Kemur til móts við endurmenntun og  skólaþróun 
ásamt fjölmörgu öðru.



Dæmi um starfendarannsóknir 
2010 í Krikaskóla
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Mat á skólastarfi haustið 2009, rýnihópaviðtöl við 
starfsmenn og foreldra.

Samskiptaathugun tvítyngdra barna (4 og 5 ára)

Útinám og listnám (3 ára)

Mentor og starfshættir í Krikaskóla (5-8 ára)

Könnunarleikurinn úti (2 ára)

Börn og bókstafir (3 ára)

Stærðfræði (5 ára)

Stærðfræði og einingakubbar (5-6-7 ára)



Raddir barna í Krikaskóla
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• Viðtöl við alla aldurhópa  

• Mat þeirra á lífi og starfi í skólanum 

• Hvað vilja þau læra í skólanum sínum?

• Erum við að mæta þeirra þörfum, tilfinningalega og 
námslega?

• Hvernig höldum við í forvitnina þeirra og áhuga á 
að læra nýja hluti?

• Notum við nógu fjölbreytta starfshætti til að mæta 
þeirra þörfum?



Viðtal tekið við 4 ára börn
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• Hvað viljið þið læra í íslensku í skólanum okkar?

• “Fá að lesa stóru þungu bækurnar á bókasafninu, 
þessar sem tveir þurfa að halda á”

• “Læra að segja löng og skrýtin orð sem enginn skilur”

• “Taka penna og skrifa mikið”



Viðtal tekið við 7 ára börn.  
Þeirra mat á kennurum !
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• Kristín er mjög skemmtileg, líka Svava og Sigurborg 
allir mjög skemmtilegir.

• Kennararnir eru góðir við okkur og hjálpa mikið,  
við gætum alveg hjálpað þeim meira.  Allavega ég 
gæti það alveg.

• Sumir knúsa mig og það finnst mér gott.

• Svava talar stundum hátt en það er allt í lagi hún 
þarf stundum að segja eitthvað mikilvægt.
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Myndaglaera

Myndabox



Takk fyrir!
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