
Innleiðing breytinganna í 
norðanverðum Grafarvogi

Fundur allra innleiðingarhópa í Hlöðunni miðvikudaginn 19. október 2022



Dagskráin í dag:

1. Upprifjun á hlutverki hópanna – Sossa og Soffía (10. mín.).

2. Staðan á samgönguumbótum. Höskuldur Rúnar Guðjónsson (10 mín.).

3. Stutt innlegg frá hverjum skólastjóra og forstöðumanni – hvað hefur 
gengið vel og helstu áskoranir.
1. Víkurskóli – Þuríður Óttarsdóttir og Stefán Örn Kárason (10 mín).

2. Engjaskóli – Álfheiður Einarsdóttir  og María Una Óladóttir (10 mín).

3. Borgaskóli – Árný Inga Pálsdóttir og Ásgerður Breiðfjörð Ólafsdóttir (10 mín.).

4. Staðan í tölum – Sigrún Harpa Magnúsdóttir (10 mín.)

5. Umræður í hópum.

6. Samantekt.

Fáum okkur kaffi og meðlæti á meðan við keyrum dagskrána.



Hlutverk innleiðingarhópa

Hlutverk hópsins er að vinna að markvissri og farsælli innleiðingu 
breytinga á skóla- og frístundastarfi í Borgaskóla/Engjaskóla/Víkurskóla. 

• Helstu verkefni/viðfangsefni:
• Skipulag skólahalds, hugmyndafræði, námskrá, kennsluhættir

• Skipulag frístundastarfs, hugmyndafræði, starfshættir

• Gera tillögu að fyrirkomulagi skóla- og frístundastarfs innan skólabygginganna

• Samgöngumál í skólahverfinu



Hlutverk stýrihóps

• Stýrihópur:
• Hlutverk hópsins var að tryggja að samfella skapist í skipulagi skólahalds, 

frístundastarfs og samgöngumálum og breytingum á skóla- og frístundastarfi í 
norðanverðum Grafarvogi.

• Helstu verkefni/viðfangsefni:
• Yfirsýn, samfella og samræming starfs innleiðingarhópa Borgaskóla, Engjaskóla og 

Víkurskóla.

• Samgöngumál barna og unglinga í tengslum við skóla- og frístundastarf í 
norðanverðum Grafarvogi.



Víkurskóli – Vígyn
- Hvað hefur gengið vel og helstu áskoranir

Skipulag skólahalds. Stefnumótunin hefur verið unnin með Ingvari Sigurgeirssyni og er enn í mótun, góðir hlutir gerast hægt. Búið er að safna saman 

gögnum frá foreldrum, nemendum og starfsmönnum og verið er að vinna úr þeim. Næst á dagskrá er að finna einkunnarorð og merki skólans.

Hugmyndafræði og kennsluhættir

• Víkurskóli er nýsköpunarskóli og er lögð áhersla á skapandi hugsun og hönnunarhugsun, nemendalýðræði, teymiskennslu og samþættingu 

námsgreina. Í öllum árgöngum eru kenndar svokallaðar uglur sem er samþætting námsgreina og eru verkefni unnin  þematengt ýmist sem hópa- eða 

einstaklingsverkefni.  Allt námsefni og fyrirmæli eru birt nemendum í google classroom.

• List- og verkgreinar eru kenndar í lotum upp alla skólagönguna þar eru fög eins og textíll, myndlist, margmiðlun, leiklist, smíði og heimilisfræði og 

boðið er upp á fjölbreyttar valgreinar. Einnig er heimspeki, slökun, heilsufræði, hinsegin fræðsla, læsi, skapandi skrif, kynfræðsla og kynjafræði kennd 

í stuttum lotum.

• Skólinn er einn af þekkingarskólunum í Leiðsagnarnámi og starfsmenn hafa kosið Uppeldi til ábyrgðar til stuðnings í agamálum. 

• Víkurskóli er þátttakandi í þremur Erasmus+ verkefnum og á þessum fyrstu starfsárum skólans hafa verið farnar margar ferðir bæði með og án 

nemenda.

• Víkurskóli hefur fengið regnbogavottun Reykjavíkurborgar sem við erum afar stolt af.

• Erum í ferli um að vera réttindaskóla UNICEF í samvinnu við félagsmiðstöðina.

• Leggjum ríka áherslu á gott foreldrasamstarf t.d. með opnum húsum tvisvar á ári

Skipulag frístundastarfs - Mjög gott samstarf við félagsmiðstöðina Vígyn, þar er opið á skólatíma flesta daga vikunnar og öflugt starf á kvöldin.

Helstu áskoranir

✓ Hópefli í áttunda bekk þar sem nemendur koma úr tveimur skólum

✓ Festa aðferðir leiðsagnarnáms í sessi

✓ Þróun á uglum í samvinnu við NýMið varðandi útlit og hönnun og birtingarform

✓ Byggja upp traustan og faglegan starfsmannahóp

✓ Byggja upp öfluga nýsköpunarstofu

✓ Fá nemendaskápa!



Engjaskóli – Brosbær - Vígyn

Hvað hefur gengið vel og helstu áskoranir
Helstu verkefni/viðfangsefni innleiðingarhóps

• Skipulag skólahalds

Stefnumótun tekin fyrstu árin og er enn í gangi. Allir í skólasamfélaginu tóku þátt og 
búið að finna einkunnarorð og merki skólans. Starfsmenn samstíga og góður 
vinnuandi í húsinu. 

• Hugmyndafræðinámskrá, kennsluhættir

Hreyfi- og sköpunarskóli, Fimmuskóli, teymisvinna. Uppeldi til ábyrgðar og 
leiðsagnarmat. Námskrárvinna búin og sameiginlegar ákvarðanir teknar og breytingar 
gerða í samræmi við það. Vinaliðaverkefni og skipting hópa í frímínútum. 
Útikennslustofa að verða tilbúin o.fl. 

• Skipulag frístundastarfs, hugmyndafræði, starfshættir

Samstarf Engjaskóla við Brosbæ og Vígyn hefur gengið mjög vel frístund fékk stærra 
rými en þau voru með. 

• Gera tillögu að fyrirkomulagi skóla- og frístundastarfs innan 
skólabygginganna

Hönnunarteymi í skólanum, gott samstarf við arkitekt vegna breytinga. 



Borgaskóli – Hvergiland- Vígyn
Hvað hefur gengið vel og helstu áskoranir

Helstu verkefni/viðfangsefni innleiðingarhóps

• Sameiginleg sýn fyrir Borgaskóla 
Borgaskóli skapandi skóli fyrir alla  Jákvæðni Vinátta Virðing
Niðurstaða af sameiginlegum vinnufundi með nemendaráði, skólaráði og innleiðingarhópi, vor 2021 

• Faglegt starf 
• Þekkingarskóli í leiðsagnarnámi – Leið nemenda er vörðuð af námsmarkmiðum ásamt því að 

nemendur temja sér vaxandi hugarfar og þrautseigju í námi og leik 
• Nýsköpunarskóli – allir nemendur takast á við nýsköpunarverkefni
• Grænfánaskóli – fáum fyrsta fána 2. nóvember 
• Innleiðing Barnasáttmála – erum á öðru ári í ferlinu í samstarfi við frístund og félagsmiðstöð 
• Virkt nemendalýðræði – nemendaþing haldin árlega og niðurstöður nýttar. Nemendur virkir 

þátttakendur í skólaráði, nemendaráði, umhverfisráði og réttindaráði

• Helstu áskoranir 
• Hópefli nemenda í nýjum skóla, nemendur komu úr tveimur ólíkum skólum 
• Semja nýja námskrá og einfalda hæfniviðmið
• Efla sameiginlegan faglegan skilning starfsfólks – leiðsagnarnám – nýsköpun – námsmat –

grænfáni
• Húsnæði og viðhald þess. Aðbúnaður slakur ónýt húsgögn.



Samræður í hópum

• Hvernig metið þið stöðuna á innleiðingu skóla- og frístundastarfs í ykkar 
skólahverfi?

• Ræðið og punktið niður sigra og áskoranir sem eru til staðar ef…

• Finnst ykkur einhverjum verkefnum ólokið?
• Ef – þá hvaða verkefnum?


