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Svör starfsfólks í grunnskólum um hvaða leiðir það telur henta best til 

að stuðla að auknu heilbrigði barna og unglinga 
 

Stefna 
 Skýr stefnumótun. Setjum okkur langtímamarkmið. 

 Heilsustefna þarf að vera til staðar í öllu starfi stofnunarinnar.   

 Starfsfólk, foreldrar og börn og  allt umhverfi barnsins þarf að vera með í að móta stefnuna 

og taka sameiginlega ákvörðun um skipulag stefnunnar og fylgja henni eftir. Huga þarf að 

hreyfingu (alhliða, ekki bara íþróttaiðkun), líðan (andlegri og líkamlegri) og mataræði.  

 Þátttaka í verkefninu Heilsueflandi skóli - virkja allt skólasamfélagið. Allir skólar séu 

heilsueflandi skólar. 

 ,,Í skóla sem leggur áherslu á daglega hreyfingu og markvisst hreyfiuppeldi lagður grunnur að 

líkamlegri og andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur 

hluti 2011 og greinasvið 2013, bls. 23). 

 Noða lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar sem grunn að okkar stefnu.   

 Auka kennslu í félagsfærni, leggja áherslu á opinskáa umræðu um líkamlegt og andlegt 

heilbrigði og almenna kurteisi. 

 Bjóða upp á heilbrigt umhverfi.  

 Reykjavík þarf að setja almenn viðmið um skjánotkun barna. Meiri samvera með foreldrum er 

lykilatriðið í líðan og  námsárangri barna. 

Mataræði 
 Skólar bjóði upp á hollan mat og leggi áherslu á hollt mataræði nemenda. 

 Grænmeti og ávextir í boði og reglur um nesti.   

 Að boðið sé upp á fjölbreytt og hollt fæði, nóg af grænmeti. 

 Bjóða upp á hollari mat og hafa skóla sykurlausa.  

 Burt með unnar kjötvörur. 

 Hollur matur og fleiri valmöguleikar um mat í hádeginu. Metnaðarfullur hádegismatur. 

 Hafragrautur í boði daglega. 

 Hollt nesti. 

 Ókeypis matur í boði, morgunmatur og hádegismatur. Hafragrautur, brauð og djús á 

morgnana og heitur matur í hádeginu fyrir öll börn. 

 Vellíðan í matsal. 

 Næringarráðgjöf. 

 Mikilvægt að kunna mun á hollum og óhollum mat og að foreldrar kunni einnig og kunni 

einnig að þekkja mun á því.  

 Að skólinn sjái um allan mat fyrir börnin. 

 Kokkur í hverjum skóla  

 Skýrar reglur um nestismál. 

 Ávaxtastund? Meira en 1/4 af banana ef barnið vill meira. Byrja með ávaxtastund á 

morgnana. 

 Tryggja góðan mat í hádegi og rólega aðstöðu. 

 Einfalt, breyta matseðlum. 

 Auka fjármagn í matarinnkaup. 
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 Nemendur ættu allir að fá að skammta sér sjálfir. 

 Japanska aðferðin í mötuneytinu. Nemendur koma að öllu ferlinu.  

Vatn 
 Vatnsvél fyrir nemendur. 

 Tryggja / auka aðgengi að vatni. 

 Reka áróður fyrir aukinni vatnsneyslu. 

Hreyfing 
 Fjölbreytt hreyfing og leikir í daglegu skólastarfi.  

 Hreyfing á hverjum degi, einstaklingsmiðuð, gera að jákvæðum hlut, auka fjölbreytni t.d. 

dans, taktur, rithmi.  

 Á stundaskrá verði sett 5–15 mínútna hreyfistund á dag. 

o Daglegar hreyfistundir eða íþróttir sem eru áhugahvetjandi og  sem er hægt að velja að 

einhverju leyti, t.d. dans, jóga, bolti, leikir, sund og skautar.  

 Tengja námsgreinar oftar hreyfingu og útiveru. 

 1/2 tíma útivera daglega. 

 Fjölbreytt hreyfing daglega fyrir alla á skólatíma í samvinnu við íþróttafélögin.   

 Æfingar við hæfi inni í skóladeginum (stundaskrá).  

 Hvetja  nemendur að hjóla eða ganga í skólann.  

 Fleiri kennslustundir í hreyfingu í öllum árgöngum. 

 Hreyfing fyrir alla á hverjum morgni (morgunleikfimi). Fá tvo og hálfan tíma á viku fyrir 

hreyfingu, útikennsla og útinám vikulega. Almennt meiri útivera, s.s. skíðaferð og fjallgöngur. 

 Hreyfing, við hæfi, mikilvægt að skapa aðstæður sem gera hreyfinguna skemmtilega. 

 Aukatímar í hreyfingu fyrir þau börn sem á þurfa að halda. Annars vegar börn sem hafa ekki 

góðar grófhreyfingar og hins vegar fyrir börn sem þurfa að fá líkamlega útrás til þess að geta 

notað hugann á eftir. 

 Kennsluaðstæður séu miðaðar út frá því að nemendur þurfa ekki að sitja kyrrir allan daginn. 

Markvisst starf í frímínútum..     

 Göngum í skólann. Öruggar gönguleiðir til skólans 

 Leggja meiri áherslu á hreyfingu ungmenna, hafa hreyfingarstund, sambærilegt við lesstund. 

 Áhersla á leiki, útikennslu, fjölbreytta hreyfingu í skipalagi skólastarfs. Meira af: 

vinaliðaverkefni, hólaleikar, lífshlaup, göngum í skólann, íþróttaviðburðir / keppnir. 

 Sundkennsla allt árið. 

 Mönnun þarf að vera góð til að íþróttatíminn verði góð og jákvæð upplifun. 

 Hreyfing – jafnvægi milli hreyfinga og setu. 

 Auka hreyfingu og útivist í öllum almennum námsgreinum, ekki bara skipulögðum tímum eins 

og sundi og íþróttum.  

 Mikilvægt að hafa fjölbreytni í íþróttum, t.d. spinning, dans, jóga, slökun, crossfit, útivist og 

almenna líkamsrækt. 

Útivist – útikennsla 

 Nýta nærumhverfið til kennslu.  

 Grænfánaverkefni. 

 Náttúruvernd og útikennsla. Útikennsla samþætt við námsgreinar. Nota nærumhverfi til að 

rannsaka og skoða. Meiri útivera, útivist og ferðalög. 

 Vettvangsferðir. Skógrækt. Námsferðir. Gönguferðir. 

 Fjallgöngur og ferðamennska á stundaskrá nemenda. 
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 Fjölbreytt íþróttakennsla, meiri útivist og ferðalög.  

 Tengja kennsluna útivist og hreyfingu með því að læra um mikilvægi hennar á andlega og 

líkamlega líðan. Brjóta upp kennslu með útivist og hreyfingu.  

 Skipuleggja betur kennslu í útivist, auka námsefni þar og efla.  

 Einstaklingsmiðuð útivistar- og íþróttakennsla.   

 Leggja mikla áherslu á útikennslu hjá yngsta stigi. 

 Kennsluhættir sem tengja útivinnu og hreyfingu við námið. Fjölbreytt verkefnavinna sem nær 

að virkja áhuga nemenda. Fjölbreytt hreyfing, göngur, hlaup. Vetraríþróttir. 

Andleg vellíðan – hvíld – slökun - svefn 
 Leggja rækt við andlega vellíðan. Aukið aðgengi að heilbrigðisþjónustu. 

 Hafa geðorðin tíu að leiðarljósi. 

 Hugað sé að geðheilbrigði þar sem því er sinnt með geðhjúkrunarfræðingum og 

sálfræðingum. Bæta aðgengi að félagsráðgjafa og sálfræðiþjónustu.  

 Slökun a.m.k. tvisvar á dag – slökun á stundarskrá (hvíldarkennari). 

 Hvert aldursstig hefur ákveðinn tíma dags þar sem er slökun eða hugleiðsla. 

 Hugarfrelsi, núvitund, slökun, hugleiðsla, jóga, íhugun, öndun. 

 Hafa slökun / hugleiðslu sem fastan punkt á skóladegi. 

 Slökunarrými með tilheyrandi búnaði. Fagfólk tileinki sér núvitund og slökun. 

 Huga að andlegri líðan (núvitun, jóga).  

 Hugleiðsla í upphafi fyrstu kennslustundar dagsins. 

 Hvíldarherbergi – friðarhús. 

 Áhersla á að nemendur mæti vel úthvíldir í skóla. 

 Tekið sé tillit til svefns og hvíldar í skólastarfi, t.d. slökun í kennslu, unglingar mæti seinna og 

nemendum gerð grein fyrir mikilvægi hvíldar. 

 Nægur svefn – byrja skóladaginn seinna að morgni. 

Ýmsar leiðir 
 Næringarfræði sé samþætt í heimilisfræði, líffræði og íþróttum.   

 Upplýsingar um holla lífshætti sýnilegar í skólanum. 

 Vinna markvisst að matarmenningu bekkjarins. Næringarráðgjafi fenginn með í 

skipulagningu. 

 Nemendalýðræði. Þverskipting árganga í leik- og námi, úti og inni, reglulegir bekkjarfundir, 

nemendráð á öllum skólstigum, virkara samstarf við grenndarsamfélag, t.d. eldri borgara. 

 Vikulegir bekkjarfundir. 

 Aukin þátttaka nemenda. 

 Hafa plaköt sýnileg með viðmiðum og gildum.  

 Farsímanotkun / símaúr: Skýrari reglur, hefur áhrif á líðan; veldur kvíða og félagsfælni, 

óviðeigandi myndatökur.  

 Forvarnarfræðsla á þemadögum og aukið samstarf skóla og íþróttafélaga. Dagurinn verði ein 

heild. 

 Leikræn tjáning. Auka vægi tjáningar og lífsleikni ásamt sviðslistum. 

 List og verkgreinar hafi meira vægi.  

 Auka uppbrot í kennslustundum; athyglispásur. 

 Minnka hljóðmengun. 

 Skipuleggja lotur þar sem unnið er með félagslega hegðun og geðheilbrigði. Fá sálfr. til að 

skipuleggja og taka þátt í þemavinnu.   
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 Umræðuhópa í kennslu um félagslega líðan, geðheilbrigði og hvernig þessir þættir tengjast. 

 Bekkjarfundir, einstaklingsviðtöl, markviss lífsleikni.  

 Mannleg samskipti: Hópavinna, hlutverkaleikur, leikir, hópefli. Meira hópastarf. Auka 

samvinnunám.  

 Brjóta upp hefðbundnar kennslustundir, horfa á námið meira heilstætt.   

 Frímínútur/frjáls tími sé skipulagður tími, starfsfólk með hlutverk.  

 Auka sálfræðiaðstoð og ráð í skólum til að efla andlegt heilbrigði. Aðstoða í erfiðum tilfellum  

sem koma upp. Betra aðgengi að sálfræðingi fyrr til að hægt sé að hefja inngrip strax (ráða 

fleira starfsfólk með þessa hæfni.  

 Leiklist/tjáning/núvitund í stundatöflu hjá öllum. 

 Meira þverfaglegt starf á milli árganga.   

 Fjölga verkgreinum og hafa allar greinar undir. Verkgreinakennarar komi meira inn í almenna 

kennslu. T.d. þemaverkefnum og öðrum stærri verkefnum. 

 Fjölgað verði skólaverkefnum um næringu mataræði og hreyfingu. 

 Öflug forvarnarfræðsla sem lýtur að tölvufíkn, líkamsvitund, kynhneigð og ávana- og 

fíkniefnum 

 Kynna börnum fjölbreyttar leiðir sem snúa að heilbrigði. 

 Vekja áhuga á heilbrigði og hollum lífstíl. Að tengja heilbrigðismál daglegu starfi hverrar 

einingar fyrir sig.   

 ,,Hands on“ viðfangsefni unnin í samstarfi við heilsugæslu, foreldra og börnin sjálf. Fara frá 

því að segja og þylja upp það sem er hollt og gott í að framkvæma og gera það að daglegu 

mynstri.  

 Heilsutengdar þemavikur, t.d. svefn, tölvunotkun, næring, fræðsla um þessi mál. 

 Fá viðeigandi stuðning fyrir nemendur inn í bekkinn.  

 Nemendur fái val um námsbrautir.  

 Búa til námsleiðir fyrir eldri nemendur, meiri kynþætting og samvinna.  

 Rækta garðinn sinn, grænmeti, hænur. Hænsnanet og kofi. 

 Starfsstöðvar. Nemendur vinna á breytilegum stöðvum, 15–20 mínútur í senn.   

 Auka sundkennslu á öllum stigum / kynjaskipta líka með tilliti til kennara.  

 Fá gestakennara til að koma og kynna fyrir nemendum aðrar tegundir af íþróttum, val eftir 

áhugasviði.  

 Kynjaskipta í unglingadeild.  

 Minni diskar. 

Reglur 
 Reglur; skýra, markvissar reglur, sýna kurteisi og gleði. 

 Mikilvægt er að nemendur læri reglur sem gilda í þiþróttasal.  

 Markviss samræmd stefna í agamálum.  

Foreldrar – heimili og skóli 
 Vinna náið með foreldrum.  

 Samvinna heimilis og skóla: Skýrari ferlar um góð samskipti. 

 Viðhalda góðum samskiptum á milli skóla og heimila. Fá meiri mannskap til að sinna þessum 

samskiptum. 

 Taka umræður við foreldra og nemendur með leiðir.  

 Fræðsla um skjánotkun fyrir foreldra. 

Gerði athugasemd [NN1]: Þekki ekki þetta orð. 
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 Virkja skólahjúkrunarfræðing varðandi fræðslu til foreldra og nemenda, útbúa verkferla 

varðandi síþreytt börn.  

 Meiri samvera barna og foreldra þeirra. 

 Samvinna við heimilin. Áróður um svefn, mataræði og hreyfingu.   

 Samvinna á milli skóla, foreldra, frístundar og íþróttafélaga. 

Fræðsla 
 Meiri heimilisfræði. 

 Næringarfræði. Auka þarf vægi næringarfræðslu á öllum stigum. Koma þeirri fræðslu og 

námsefni inn í fleiri námsgreinar. 

o Næring, kenna aukna næringarfræði og tengja við líffræði, heilsu, forvarnir og hreyfingu. 

o Mikilvægt að kunna mun á hollum og óhollum mat og að foreldrar kunni einnig að þekkja 

mun á því. 

o Nemendur fái fræðslu um mataræði, áhrif þess á heilsu og líðan. 

o Næringarfræðsla fyrir nemendur í höndum næringarfræðinga.  

 Fræða nemendur um matarsóun. 

 Fræðsla um almennt hreinlæti, bakteríusmit o.fl. Kennarar foreldrar og heimilisfræðikennarar 

og íþróttakennarar. 

 Auka fræðslu um heilbriðgan lífstíl, vatnsdrykkju, nesti o.s.frv.   

 Heilsufræðsla og forvarnir yfir all skólaárið alla grunnskólagönguna. Hafa fræðsluna fasta í 

stundaskrá all árið og á öllum skóla skólastigum.  

 Kenna kynfræðslu, sjálfsvirðingu, líkamsviðingu, fíkiefnafræðslu. 

 Fá fyrirlesara (næringarfr., íþróttafr.) inn í skólana með fræðslu um mikilvægi hreyfingar og 

mataræðis þar sem tenging er við rannsóknir varðandi lífstílssjúkdóma og rannsóknina Ungt 

fólk.  

 Hafa fræðsluna fasta í stundaskrá allt árið og á öllum skólastigum. Kenna kynfræðslu, 

sjálfsvirðingu og líkamsvirðingu.  

 Öflug forvarnarfræðsla og -starf. Fíkniefnafræðsla. 

 Kenna lágmarks næringar- og heilsufræði.   

 Fræðsla um hreyfingu og mikilvægi hennar.  

 Fræðsla á lýðheilsu, fjölbreytta hreyfingu, slökun og þess háttar. 

 Bókleg kennsla í heimilisfræði og íþróttum og samvinna við aðra kennara. 

 Nemendum sé leiðbeint með að tileinka sér góðar námsstöður.  

 Fyrirlestrar / fræðsla um hollustu fyrir foreldra og nemendur. 

 Kynheilbrigði/kynvitund – meiri kynfræðsla. 

 Byrja með fræðslu um kynhegðun og hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt frá byrjun 

grunnskóla. 

 Kynjafræði 

 Kynþættir/menningarheimar 

 Fræðsla um svefn.  

 Tími á töflu þar sem hollar lífsvenjur eru kenndar.  

 Kenna umgengni við snjalltæki og veraldarvefinn; setja reglur og fylgja þeim eftir. 

 Fá næringarfræðing og hjúkrunarfræðing til að halda fyrirlestra fyrir foreldra og nemendur. 

 Fræðsla um geðheilbrigði.  

 Fræðsla um hættur á samfélagsmiðlum. Fá kynningu og fræðslu um niðurstöður rannsókna 

og líkamlegar og andlegar afleiðingar þeirra. 
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 Fá einhverja sem skarað hafa fram úr: Fá utanaðkomandi sérfræðinga til að miðla. Hafa 

aðgang að þessu fólki í gegnum Skóla og frístundasvið. Hafa aðgang að sérfræðingum sem 

sinna málum inn á gólfinu.  

Námsefni 
 Kalla eftir námsefni um hollustu og heilbrigða lífshættir fyrir mið og efstastig. 

 Námsefni: Aukin námsefnisframleiðsla.  

 Auka upplýsingar um heilbrigðan lífstíl í námsefni. 

 Námsefnisgerð taki mið af einstaklingsmiðuðu námi (t.d. þrjú þyngdarstig). 

 Semja og útbúa námsefni um sjálfbærni í heilsu, t.d. heilsudagbók. Fá heilbr. starfst. til að 

koma að slíkri vinnu. Námsefni þar sem nem. fái gátlista til að greina eigin heilbrigði og leiðir 

til að bregðast við. 

Lífsleikni 
 Öflug kennsla í lífsleikni í öllum árgöngum. 

 Áhersla á lífsleikni. Nýtt og fjölbreytt námsefni, verklegir tímar (uppbrot, Hólaleikar o.fl.). 

 Lífsleikni: Taka andlega þáttinn, vinna betur með styrkingu og eflingu nemendans, yoga, 

slökun, hugleiðsla, tillitsemi og samkennd. Læra um tilfinningar og jákvæðni. Forvarnir og 

kynfræðsla. 

Hafa börnin með í ráðum 
 Hver árgangur fái að skiptast á að koma með óskir um mat einn eða fleiri daga. 

 Hlustað á nemendur. 

Skóli án aðgreiningar 
 Veikum einstaklingum veitt raunveruleg aðstoð. 

 Þátttökubekkir, snemmtæk íhlutun, börn taka þátt á sínum forsendum. 

 Úrræði vantar fyrir börn sem glíma við geðræna örðugleika.  

 Móttökudeildir fyrir nýbúa. Taka vel á móti nýjum nemendum, aðgerðaáætlun. Úrræði fyrir 

jaðarhópa. 

 Auka sveigjanleika í námi og úrræði. Starfsbrautir. Auka möguleika þeirra sem hafa náð 

settum markmiðum áður en grunnskólagöngu lýkur. 

 Stoðþjónusta inn í skólann og ekki allt púðrið og peningarnir hjá teymum úti í bæ. 

Starfsmenn - mönnun 
 Mönnun þarf að vera góð. 

 Starfsmenn þurfa að vera góða fyrirmynd ... starfsfólk stundi sjálf heilbrigðan og góðan lífsstíl. 

 Styrkja starfsmannahreyfingu. 

 Fjölga íþróttakennurum. 

 Meiri sérfræðiþjónustu inn í skólakerfið – fjölgun sérfræðinga. Bjóða upp á sérfræðiþjónustu í 

takt við skóla án aðgreiningar t.d. sálfræðing, talmeinafræðing, (skóla)félagsráðgjafa.  Að 

þessir sérfræðingar hafi fasta viðveru í skólanum. 

 Fá fleira fagfólk: Ráða fleiri kennara, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, talmeinafræðinga, sálfræðinga, 

atferlisþjálfa.  

 Aukin sálfræðiþjónusta fyrir nemendur. Sálfræðingar með fasta viðveru (eins og 

skólahjúkrunarfræðingar). Aðgangur að sálfræðingi alla daga vikunnar.  
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 Fá menntaða matráða og aukið fjármagn svo hægt sé að bjóða upp á hollara og fjölbreyttara 

fæði.  

 Aukið fjármagn til þess að fagfólk geti sinnt þeim geðheilbrigðismálum sem upp koma. Það 

má fjölga félagsráðgjöfum og sálfræðingum á þjónustumiðstöðvum og skólum. 

 Menntun/hæfni starfsfólks til að vinna með nemendan. 

 Meiri viðvera námsráðgjafa og hjúkrunarfræðings.  

 Aukið fjármagn svo hægt sé að hafa fleiri íþróttakennara/sérfræðinga t.d. úr 

líkamsræktargeiranum.   

 Starfsfólk í heild sinni séu góðar fyrirmyndir um heilsu og framkomu og sýni börnum virðingu. 

Sýni metnað í starfi og séu meðvitaðir og geti með góðu móti leiðbeint börnum um heilbrigði 

og líðan. 

 Starfsfólk skólans sem fyrirmyndir, minnka á lag álag starfsfólks þannig verður betri líðan 

starfsfólks og nemenda.  

 Fá borguð laun i samræmi við vinnu, yfirvinna borguð. 

 Minnka álag á starfsfólk. 

 Koma í veg fyrir útbrennslu og veikindaleyfi starfsfólks. Bjóða öfluga handleiðsllu. hvatninga 

og bónusgreiðslu. 

 Auka starf hjúkrunarfræðings.Fræðsla í alla árgangi. Samvinna hjúkrunarfræðinga og 

íþróttakennara.  

 Bjóða almennu starfsfóki samkeppnishæf laun. 100% starfshlutfall.  

 Minka álag á kennara og fagfólk. 

 Koma í veg fyrir útbrennslu og veikindaleyfi starfsfólks. Bjóða öfluga handleiðslu, hvatningu 

og bónusgreiðslu.  

 Mikilvægt er að starfsfólki líði vel. 

 Stytta vinnuvikuna. 

Endurmenntun – starfsþróun 
 Hvetjandi umhverfi til endurmenntunar. 

 Námskeið fyrir kennara reglulega. 

 Kennarar fari á námskeið um útikennslu. 

 Auka fræðslu til skólastarfsmanna og í kennaranáminu.  

 Endurmenntun í yoga, hugleiðslu, slökun. 

Aðstaða og aðbúnaður 
 Góð vinnuaðstaða. 

 Aðbúnaður: Nemendum geti liðið vel í sínu starfsumhverfi.  

 Heilsueflandi húsnæði, húsgögn við hæfi.  

 Betri leiktæki á skólalóð. 

 Litlir hópar. Færri nemendur í hópum.  

 Fjármagn: Menntastefna framtíðarinnar kostar. 

 Aukið fé í mötuneyti / hollara fæði.  

 Betri hljóðvist, loftræsting og viðhald á húsnæði.   

 Setja upp fleiri leiktæki á skólalóð/skólahreystivöll. 

 Fækka nemendum í hópum. 

 Minni hópar í matsal og vistlegra umhverfi. 
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 Aukið fjármagn til þess að ráða fleiri kennara. Hafa húsgögn þannig gerð að þau valdi litlum 

hávaða.   

 Hafa tiltæk gögn til hreyfingar.  

Viðhorf og áherslur 
 Meiri jákvæðni meðal starfsfólks skólans í garð breytinga og nýrra verkefna. Skipuleggja vel 

hvaða þætti við ætlum að leggja mesta áherslu á. 

 Skólinn á að efla sem aldrei fyrr færni í samskiptum. 

 Upp með húmorinn!  

 Leggja rækt við líkamlega vellíðan. 

 Jákvætt hugarfar. Reyna að snúa neikvæðum hugunum í jákvæðar með því að sannfæra 

sjálfan sig. 

 Skólar leggi áherslu á góða líðan nemenda og geðheilsu. 

 Lífleg kennsla. Hugsa út fyrir kassann.  

 Stólar og borð séu við hæfi.  

 Barnvænar skólalóðir sem ýta undir hreyfingu. 

 Að skólahúsnæði hafi heilbrigði að leiðarljósi, t.d. að hægt sé að lofta vel út, vatn í krönum sé 

drykkjarhæft og hægt sé að hækka og lækka hitann á ofnum. 

 Áhersla á hollustu og heilbrigða lífshætti, t.d. í heimilisfræði og íþróttum. Ath. miðstig og 

unglingastig. 

 Meiri fjölbreytni í kennsluháttum í íþróttum, jafnvel að fjölga tímum og hafa 

einstaklingsmiðun að leiðarljósi. 

 Koma betur til móts við hvern og einn, einstaklingsmiðað nám – líðan. 

 Efla samkennd, vellíðan!: Okkur ber ÖLLUM (kennarum OG börnum og foreldrum) að koma 

vel fram við aðra. 

 Efla samkennd, félagslega vellíðan. Vinna með virðingu, umburðarlyndi nemenda gagnvart 

hvert öðru (viðkvæm mál – útlit – þroski – geta). 

 Of mikið álag frá frístundum. Of margar æfingar. 

 Sýn og gildismat kennara: Allir á sömu blaðsíðu. 

 Sýna ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, sínu eigin og annarra.  

 Heilbrigð samskipti. Eiga heilbrigð samskipti við alla. Að vera fyrirmyndir.  

 Aukin sjálfsvirðing. Kenna að meta sjálfan sig og aðra. Ánægð með lífið og tilveruna. Læra á 

lífið, skapa, samskipti.  

 Of langir dagar fyrir yngri börn. 

 Vera góðar fyrirmyndir og sýna umhyggju. Vera glöð og jákvæð, skipta sér af nemendum. 

 Félagsleg styrking nemenda og fræðsla um samfélagslega ábyrgð. 

 Efla líkamsvitund nemenda og líkamstjáningu.  

 Jákvæð samskipti og ýta undir jákvæð gildi  

 Láta alla nemendur upplifa að þeir séu mikilvægir.  

 Vinna með vináttu og styðja við bakland nemenda.  

 Vinna samkvæmt uppeldisstefnunni. Vinna reglur með nemendum. 

 Það þarf að kenna börnunum að grínast og hafa gaman. Færni í samskiptum! 

 Kenna sjálfsaga og kurteisi. Kenna góða umgengni.  

 Áhersla á tannhirðu.  

 Einstaklingsmiðun og námsleiðir fyrir þá sem ráða ekki við bóklegt nám.  
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 Andleg líðan - leggja meiri áherslu á þætti sem skapa vellíðan. 

 Auka fræðslu um heilbriðgan lífstíl, vatnsdrykkju, nesti o.s.frv.   

 Það þarf að kenna börnum að taka ekki allt svo alvarlega. Það er ekki allt keppni! 

 Efla sjálfsímynd : Góður stuðningur við nemendur virk hlustun.  

 Efla líkamsvitund nemenda og líkamstjáningu.  

 Hafa vinalegt og hlýlegt andrúmsloft. 

 Meiri uppbrot í kennslu.  

Samvinna 
 Meira samstarf við heilbrigðisþjónustuna. 

 Meira samstarf milli kennara og íþróttakennara til að auka hreyfingu.  

 Samvinna milli umsjónarkennara / íþróttakennara.  

Skipulag 
 Breytingar á stundaskrá.  

o Endurskoða tímatöflu nemenda í skóla, unglingar mæti seinna í skólann.  

 Styttri vinnudagur fyrir börn. Mörg börn eiga of langa vinnudaga í upphafi skólagöngu fyrst 

skóli og svo frístundaheimili. Þetta er samfélagsvandamál og þarf því vinnuvika almennings 

að styttri. 

Ýmislegt 
 Takmarka tölvunotkun (síma) í skólanum.  

 Áhersla á heilbrigði komi fram í einkunnarorðum skólans. 

 Áhugasviðskönnun.  

 Eftirfylgni. Fylgja eftir ákvörðunum. Setja á fót nefnd sem hittir kennara og fylgir eftir 

ákvörðunum.  

 Þekkja aðferðafræði í hugrænni atferlisfræði. Yrði sinnt af skólasálfræðingi. 

 Breyta klukkunni. Hafa klukkuna í tengslum við gang sólar. Mennta fólk í út úr boxinu hugsun. 

 Fræðsla, vöktun og eftirlit með íþrótta- og sundkennslu.  

 Líkamlega umhirða, t.d. hrein föt, sturta.   

 Stuðla að því að einstaklingar vinni sjálfstætt að heilbrigðum lífstíl með lotuverkefnum t.d. 

eitt um mataræði, annað um hreyfingu o.s.frv.  

  

 


