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Svör foreldra barna í Reykjavík um hvaða leiðir þeir telja henta best til 

að stuðla að því að markmiðum menntastefnunnar verði náð 
 

Félagsfærni 
 Kynning á heimamenningu á öllum skólastigum.  

 Barn vikunnar verði fastur liður í starfinu á yngri stigum: Sýna og segja frá t.d. bangsinn, 

dagbók, uppáhaldslag, upprunalang, menning, íþróttir, áhugamál.  

 Jákvæð samskipti á öllum skólastigum.  

 Lýðræði á öllum skólastigum: Barnið hafi áhrif á umhverfi sitt og starfshætti með t.d. 

lýðræðisfundum, kosningum o.s.frv. 

o Reglulegar kosningar/lýðræðisfundir - t.d. bekkjarkosning um verðlaun fyrir bekkinn 

fyrir góða hegðun" 

 Hópavinna á öllum skólastigum: Regluleg hópavinna. Markviss þjálfun í hópavinnu. Rúllandi 

hlutverkaskipting, mismunandi leiðtogar. Jafningjamat. 

 Hópastarf í öllum fögum sem væri skiplagt af kennurum með markmið að efla félagsfærni. 

 Samþætta skóla- og frístundastarf.  

 Kennarar og annað fagfólk í skólum fái þjálfun í markvissu hópastarfi til þess að setja í öll fög. 

 Frístundafræðingar vinni í skólum á skólatíma og tækju svo við börnunum eftir skóla. 

 Kynjafræði sem skyldufag: Innleiða í allar námskrár bæði leik, grunn og framhaldsskóla.  

 Aukin útvíkkuð leiklistarkennsla. 

 Leikræn tjáning yrðu skyldufag þar sem sérfræðingur kenndi börnum að tjá sig bæði með 

orðum og í riti. Meðal annars með söng og dansi. Geta tjáð sig og sínar hugmyndirMenning 

yrði sett sem fag og meiri tengsl þar sem til dæmi leikari væri ráðinn til þess að kenna 

leikræna tjáningu og samskipti. 

 Hlutverkaleikir á öllum skólastigum.  

 Samvinna skóla og heimilis þegar kemur að vináttu barna. Hópar sem flakka á milli til þess að 

börnin kynnist öllum.  

o  Vináttuverkefni (t.d. Blær). 

 Foreldrar og kennarar verði í meira samstarfi sín á milli. Foreldrafélög verði sýnilegri til dæmis 

með myndböndum. Foreldrum sé gert ljós mikilvægi þess að taka þátt. Kennarar geti hálpað 

til þegar kemur að vináttu barnanna. 

 Kenna á lífið. Meðal annars með því að fara á stofnanir og í fyrirtæki. Læra á reglurnar sem 

fylgja fullorðinsárunum bæði skrifaðar og óskrifaðar. Læra hvaða störf eru í boði.  

 Meira samstarf skóla og atvinnulífsins. Fleiri stofnanir kæmu í skóla og fleiri heimsóknir 

barnanna. Iðnnám þarf að vera betur kynnt. Fjármálalæsi eftir aldri. 

 Lýðræði, þátttaka og tjáning: Virkja börn, fleira starfsfólk og meira öryggi (starfs-?), leyfa 

börnum að finna að þau hafi áhrif, meira val. 

Sjálfsefling 
 Uppbyggileg samskipti – kurteisi, jákvæðni, gagnrýni (rýni til gagns), virk hlustun, jákvæður agi. 

 Fræðsla og formfesta – námskeið, hópefli, samskiptareglur - walk the talk / talk the walk. 

 Hjálpa börnum að vera tæknilega sterk.  

 Hafa aðbúnað í fremstu röð sem hægt er að nýta í kennslu. 
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 Fjölbreytni í kennsluháttum - einstaklingsmiðað, Hands On (prófa), þvert á skóla / stofnanir. 

 Stunda virka fjölbreytni, t.d. fjölbreyttur bakgrunnur starfsmanna, markmiðasett þverfaglegt 

innlent/erlent, margar leiðir til að læra. 

 Framúrskarandi aðstaða – menntað starfsfólk. 

 Heimanámsaðstoð í skólum.   

 Auknar þverfaglegar lausnir, ná því besta fram úr hverju barni, skóla, starfsmanni, stofnun 

o.s.frv.   

 Bjóða nemendum upp á tækifæri til þess að reyna á eigin getu.  

 Námsefni, frístundir, íþróttir, tónlistarnám ætti að vera öllum að kostnaðarlausu.  

 Markmiðasetning – símat, sjálfsskilningur, eftirfylgni stöðug.  

 Raunhæf einstaklingsmiðuð markmið, mælanlegt kerfi (mentor). 

 Barnalýðræði.  

o Virk lýðræðiskennsla, virk hlustun, vinna með börnum.  

 Færri miðlægar mælingar: Hætta með PISA og samræmdu prófin. 

 Nálgast starfið á forsendum þiggjanda, sérhæfð úrræði fyrir hvert barn.  

 Fá einstaklingsmiðuð verkefni. 

 Aukið fjármagn til þess að fækka nemendum á hvern kennara og auka þannig 

einstaklingsmiðaða nálgun í námi. 

Læsi 
 Tenging við veröldina utan skólans t.d. atvinnulíf, umhverfi og náttúru. 

 Sinna öllum þáttum læsis, s.s. tölvulæsi, fjármálalæsi, tungumálalæsi, náttúrulæsi, 

samfélagslæsi, upplýsingalæsi. 

 Jákvæðir starfshættir þar sem styrkleikar einstaklingsins eru nýttir og viðeigandi stuðningur 

og leiðsögn séu til staðar bæði í námsmati og aðgangi að sérhæfðu starfsfólki. 

 Gæta þarf að mannauði og tryggja fagfólk í hverri stöðu. 

 Samfella í námi og byggja ofan á fyrri þekkingu.  

 Samtal og samstarf á milli leik- og grunnskóla um læsi og lestrarkennslu. 

Sköpun 
 Nýta kosti fjölmenningarsamfélagsins: Kynna menningu og siði, halda fjölmenningarhátíð. 

 Búa til alvöru og gagnkvæm tengsl á milli samfélags og skóla- og frístundastarfs. 

 Börn fari út í samfélagið / hverfið sitt og geri tilraunir, standi fyrir viðburðum og fái tækifæri 

til að axla ábyrgjð, láta til sín taka, vinna að sínum áhugamálum. 

 Afnema bönn og hindranir við að aðilar úr samfélaginu komi inn í frístunda- og skólastarf 

með kynningar, viðfangsefni o.fl. En fagfólk sé stöðugt vakandi við að skapa gagnrýna 

umræðu um þessar 'heimsóknir'. 

 Þjálfa nemendur í að velja.  

 Fá nemendaráð til að fá hugmyndir frá nemendum um skapandi greinar til að hafa sem valfag 

eða í þemaviku. 

 Vera óhrædd við að börnum leiðist. 

 Frjáls tími án tækja og tóla. 

Heilbrigði 
 Fjölbreytileiki/ólíkir menningarheimar. 

 Þroskafrávik, líkamleg frávik, umburðarlyndi, fjölmenning.  
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 Endurskoðun námsefnis – fjölbreyttara efni. 

 Áhersla á sjálfsmynd og sjálfsstyrkingu. 

 Innleiða verkefni sem vinna með styrkleika einstaklingsins. 

 HAM inn í námsefnið. 

 Fjölbreytt hreyfing – Líkamsvitund. 

 Innleiða hreyfimiðaðar kennsluaðferðir og fjölbreyttari íþróttakennslu (yoga, ofþjálfun, 

hugleiðsla). 

 Fjölbreytt næring og heilbrigðar svefnvenjur. 

 Endurskoðun námsefnis (skjánotkun, svefnvenjur). 


