
Fré ttabré f skó laskrifstófu Véstmannaéyja 

Fjó lskyldu– óg fræðslusvið 

Þjónustukönnun um sumarlokun leikskólanna 

Á 307. fundi fræðsluráðs þann 27. ágúst sl. var 

fræðslufulltrúa falið að  leggja þjónustukönnun fyrir 

foreldra leikskólabarna og starfsmenn leikskólanna 

um sumarlokun leikskólanna. Könnun var send 

rafrænt í október sl. og alls svöruðu 154 starfsmenn 

og foreldrar.  Fyrst var spurt hvort foreldrar/starfs-

menn vildu halda fyrirkomulagi á sumarlokunum 

óbreyttu eða sjá breytingar. Meirihluti svarenda vildi 

sjá breytingar eða 68,2% 

Í framhaldi fengu þeir sem vildu sjá breytingar þrjá 

valmöguleika um útfærslu á sumarlokun leikskólanna. 

Flestir völdu þann kost að leikskólarnir yrðu lokaðir 

fyrstu þrjár vikurnar í júlí og síðan veldu foreldrar 

tvær vikur að auki þannig að sumarleyfi barna yrði 

samfellt 5 vikur. 

Skólaskrifstofu var falið, í samvinnu við leik-

skólastjóra, að skipuleggja sumarlokun leikskólanna. Sumarið 2019 verður þó með óbreyttu fyrirkomulagi skv. 

samþykktu skóladagatali, þ.e. lokað frá 15. júlí-14. ágúst. 
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Ragnheiður Helga Sæmundsdóttir, sálfræðingur er nýr starfsmaður 

Helstu verkefni Ragnheiðar eru á sviði sálfræðilegra athugana, 
ráðgjafar og þverfaglegs samstarfs um málefni barna. Einnig 
ráðgjöf við nemendur, foreldra og kennara vegna hegðunar- og 
tilfinningavanda, kvíða, þunglyndis, námserfiðleika og vanlíðunar 
nemenda. 
Ragnheiður lauk BSc námi í sálfræði frá HÍ árið 2011. Hún bjó í 

Svíþjóð 2012-2019 þar sem hún lauk MSc í vinnusálfræði frá Linnæus háskóla 
árið 2015. Þá lauk hún MSc í klínískri sálfræði til starfsréttinda frá HR 2018. Hún 
var í starfsþjálfun á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, á endurhæfingargeðdeild 
LSH og svo á verkjasviði á sænsku sjúkrahúsi. Samhliða námi, bæði hér á Íslandi 
og í Svíþjóð, vann hún á sviði geðheilbrigðismála. Vann lengst af sem 
stuðningsfulltrúi á geðsviði LSH í u.þ.b. 6 ár og sem persónulegur ráðgjafi og í 
liðveislu á vegum félagsþjónustu, aðallega í í Hafnarfirði og Garðabæ.  
Við bjóðum hana hjartanlega velkomna til starfa. 
 

Mennt er máttur 



Leikskólinn Kirkjugerði hefur í gegnum 
tíðina ekki unnið með ákveðna uppeldis-
stefnu heldur stuðst við kenningar 
fræðimannanna John Dewy. Jan Piaget og 
Lév Vigotskij.  
Næsta skólaár verður breyting þar á,  því  
deildastjórar og skólastjóri, í samráði við 
stjórn foreldraráðsins, hafa ákveðið að 
fara í innleiðingu á uppeldisstefnu sem 
nefnist Hugsmíðahyggja skólaárið 2019-
2020. 
Hugsmíðahyggjan byggir á kenningum 
Jean Piaget um nám og þroska barna. 
Kjarni Hugsmíðahyggjunnar er viður-
kennandi samskipti, sjálfræði, 
lýðræðisleg vinnubrögð og jafnrétti.  
Í hugsmíðahyggjunni er litið svo á að 
barnið sé virkur þátttakandi í eigin 
þekkingarleit. Barnið byggir upp sína 
eigin þekkingu, færni og viðhorf með því 
að setja fyrri reynslu í samhengi við það 

sem það upplifir hér og nú. Það leggur 
sína merkingu í hlutina og er sífellt að 
endurskoða skilning sinn á veröldinni. 
Börn hafa meðfædda tilhneigingu til þess 
að rannsaka umhverfi sitt, gera tilraunir 
og leika sér. Drifkraftur námsins er 
forvitni, áhugi, virkni og gleði.  
Rík áhersla er lögð á fjölbreytt, opið og 
raunverulegt námsumhverfi sem styður 
við þroska og áhugahvöt barnsins.  
Viðurkennandi samskipti eru grundvallar-
atriði í hugsmíðahyggju. Í því felst að 
virðing er borin fyrir barninu og 
bernskunni. Hugmyndir barna eru virtar 
og kennarar takmarka vald sitt og 
stýringu. Einnig er  lögð áhersla á sjálfs-
hjálp og virka þátttöku barnanna í 
daglegum athöfnum og leik. Kennarinn 
lítur á ágreining í barnahópum sem 
tækifæri til að efla félags- og 
siðgæðisvitund barnanna og leiðbeina 

þeim um að finna lausn á vandamálum er 
koma upp hverju sinni.  
Kjarni hugtaksins sjálfræði er sú skynjun 
barnsins að það hafi ákveðið vald til að 
taka ákvarðanir um vissa þætti í eigin lífi. 
Sjálfræði byggist upp innra með barninu 
og einungis í gegnum samvinnu við hina 
fullorðnu. Barnið þarf að fá tækifæri til 
þess að æfa sig sjálft og læra af 
mistökunum. Þegar það finnur að því er 
treyst tekur það frekar ábyrgð á eigin 
hegðun. Barnið þróar þannig með sér 
sjálfstæða dómgreind og siðferðiskennd.  
Undirbúningur að innleiðingu Hugsmíða-
hyggjunnar er kominn á fullt skrið og hafa 
starfsmenn fengið fyrirlestur um 
stefnuna. Vinna við gerð verkferla er 
hafin og innleiðing á samræmdu  
sjónrænu skipulagi er á byrjunastigi. 

Innleiðing uppeldisstefnu í leikskólanum Kirkjugerði  

Öll leikskólabörn í Vestmannaeyjum eyða síðasta leikskóla-

árinu sínu í Víkinni 5 

ára deild, eða Víkinni 

eins og hún er kölluð 

í daglegu tali. Víkin 

er leikskóladeild inn-

an Grunnskóla Vest-

mannaeyja þar sem 

lögð er áhersla á 

nám í gegnum leik. Við á Víkinni vinnum náið með 

Grunnskólanum og höfum sameiginleg markmið sem lita 

starfið okkar. Eitt af þeim markmiðum er að vera heilsueflandi 

skóli og tekur Víkin þátt í því. Við leggjum áherslu á að börnin 

læri frá upphafi að hreyfa sig, bæði markvisst og í frjálsum leik.  

Hluti af þessari stefnu er að fara með börnin í leikfimitíma einu 

sinni í viku. Í þessum tímum fá börnin útrás í gegnum 

markvissan leik undir stjórn Hilmars Ágústs íþróttakennara 

Grunnskólans. Þar læra þau á það hvernig leikfimitímar fara 

fram, eins og að fara eftir fyrirmælum, leika eftir reglum og 

vera í röð, ásamt því að þetta er verulega góð þjálfun fyrir 

grófhreyfingar. Tímanir eru fjölbreyttir og skemmtilegir. Farið 

er í leiki eins og gulrótarleikinn, öll skip úr höfn, frjáls og fastur 

o.s.frv., unnið í stöðvavinnu, 

leikið með bolta og að 

sjálfsögðu fá þau stundum að 

leika frjálst og er þá trampolínið 

einstaklega vinsælt.  

En það eru ekki einungis 

tímarnir sjálfir sem eru nýttir 

fyrir kennslu og þjálfun, því það 

felst mikil kennsla í því sem 

gerist fyrir og eftir tímana. 

Börnin ganga á milli staða og 

læra þannig leiðina í og úr íþróttahúsinu, þau fara í 

búningsklefann þar sem þau læra að undirbúa sig fyrir 

leikfimitímann og eftir tímann er það æfing í að klæða sig og 

koma sér aftur upp í skóla. Til að byrja með koma börnin í 

íþróttafötum innan undir fötin sín en þegar fer að líða á 

skólaárið koma börnin með leikfimiföt í tösku og æfa sig þá að 

skipta um föt fyrir og eftir tíma.  
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Leikskólarnir 

Heilsueflandi leikskóladeild GRV 



Stærðfræði og listir í 6 vikna lotu með Unni Líf 
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Kynjanámskráin á Sóla 

Mánudaginn 18. febrúar hófum við á Sóla lotu í stærðfræði og listum. Þriggja til fimm ára börnin fara í 
þessar lotur sem kenndar eru í hópatímum, hver hópur fær sex skipti. Unnur Líf Ingadóttir  mynd-
menntarkennari mun hafa yfirumsjón með kennslunni og fer hver hópur með sínum hópstjóra og 
hittir Unni Líf í Listasmiðjunni okkar. Unnur Líf útskrifaðist laugardaginn 23. febrúar sem grunn-
skólakennari og var lokaritgerðin hennar einmitt um skapandi námsumhverfi fyrir nemendur 21. aldar 
þar sem stærðfræði og myndmennt eru samþætt fyrir yngsta stig grunnskóla. Við erum mjög spennt 
að sjá hvernig gengur að samtvinna þetta tvennt og vonandi mun þetta nýtast okkur kennurunum eins 
og nemendunum til framtíðar.  

Kynjanámskrá Hjallastefnunnar er kennd í 
sex lotum, þrjár fyrir áramót og þrjár 
eftir. Jákvæðnilotan er fyrst á nýju ári í 
upphafi nýrrar annar og er tíminn 
tilvalinn til að slá jákvæðan takt inn í nýtt 
ár og nýta tækifærið til að gera 
jákvæðniæfingar. Vinna með jákvæð orð 
og setningar, gleðisöngva og fjalla um 
bjartsýni. Gleðin er æfð með öllum 
ráðum og eins og við vitum þá ýtir söngur 
og hreyfing einna mest við þeim 
boðefnum heilans sem valda gleði. 
Lotulyklar lotunnar eru ákveðni, 
hreinskiptni, bjartsýni og gleði.  
Samhliða gleðinni þarf að kenna 
börnunum að þjálfa sig við að setja sín 
mörk, landamæri sem þau geta af 
ákveðni og elskulegheitum tjáð sig um. 
Við tökum á nöldri með því að kenna 
hvernig hægt er að segja hlutina á 
öðruvísi hátt. Notum t.d. orðræðuna 
„með bros á vör“ „eintóm gleði, kæti og 
fjör“. Ekki segja ekki – segja frekar hvað á 
að gera á skýran og fáorðan hátt.  
Uppskeruvika lotunnar er Gleðivika, þá er 
okkar helsta markmið að dreifa gleði og 
kærleika, bæði innanhúss og út í bæinn. 
Hóparnir á Sóla voru duglegir að rækta 
gleðina sína, meðal annars fóru hópar í 
bæinn og dreifðu brosköllum með fall-
egum orðum, dansaður var pappírsdans 
og haldin partý. Þetta er ein af uppáhalds 

uppskeruvikunum okkar því hamingja 
felst í því að gefa öðrum gleði. 

Í byrjun febrúar hófst Vináttulotan sem er 
efsta stig félagsþjálfunar og markmiðið 
sem byggist upp er góðvild. Við styrkjum 
og eflum vináttu á alla lund. Við vinnu 
með skilgreiningar á vináttunni og fáum 
álit barnanna á því hvað er að vera vinur 
og vinkona. Þetta er eineltisáætlun 
Hjallastefnunnar, sú lota sem við æfum 

umhyggju, bæði innan hópsins og á milli 
kjarna. Raunveruleikatengd verkefni eins 
og að aðstoða yngstu börnin við að klæða 
sig eða brjóta saman þvott fyrir eldhúsið. 
Kennarar og nemendur vinna saman að 
því að að skapa nálægð og kærleika, æfa 
snertingu, ganga í vinaröð í stað ein-
faldrar raðar. Markmiðið er að skapa 
kærleikstengsl milli allra. Við ræktum 
rósemi og minnkum þar með streitu, 
aukum drengjum kjark í nálægð, 
snertingu og umhyggju og gefum þeim 
sjálfsmynd fallegra og mjúkra drengja. 
Fyrstu vikuna er lotulykillinn félagsskapur 
og við reynum að nota það orð eins mikið 
og við getum, vinnum með útskýringar á 
orðinu og fleira. Næstu lotulyklar eru svo 
umhyggja, nálægð og kærleikur en 
uppskeruvika Vináttulotunnar er Kær-
leiksvika.   

Leikskólarnir 

Að bera út gleði 

Gleðivika 

Kærleiksvika 



Þorrablót Hamarsskóla var haldið mánudaginn 11. 
febrúar sl. Hver og einn 
árgangur kom saman og hélt 
sitt þorrablót með mat og 
söng. Leó Snær sá um 
gítarspil og á harmonikku var 
Jóhann Hjartarson. Nem-
endum bauðst að smakka á 
þorramat og um leið fengu 

þeir 
fræðslu um þorrann og 
þorrablót. Í boði var að 
smakka, hangikjöt, harðfisk, 
sviðasultu, blóðmör, lifrapylsu, 
hrútspunga, flatkökur og 
rúgbrauð, að ógleymdum 
hákarlinum sem margir 

smökkuðu. Matinn fær skólinn frá Akóges en 
harðfiskinn frá Godthaab í Nöf og erum þeim færðar 
bestu þakkir fyrir. 
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Mælingar á matarsóun 

Þorrablót 
 

Nemendur í Hamarsskóla vigta matarafganga frá 

hádegismatnum til að fylgjast með matarsóun nem-

enda. Þetta er gert m.a. til að nemendur hugi að 

matarskömmtum í þeim tilgangi að sóunin verði sem 

minnst. Myndin hér til hægri sýnir niðurstöður úr 

mælingum sem fram fóru á bilinu 21. janúar—1. 

febrúar sl. Matarsóun mældist minnst meðal nem-

enda í 4. bekk eða 16,6 grömm á nemanda en mest 

meðal nemenda í 2. bekk eða 24,7 grömm á ne-

manda. Meðatal matarsóunar meðal nemenda á 

yngsta stigi er 19,9 grömm á nemanda. Matarsóunin 

er minnst þegar kótilettur og hamborgari eru í 

matinn en mest þegar fiskitortillur og kjúklingabitar 

eru í boði.  

GRV 

Heimasíða GRV 

http://www.grv.is/ 

Nemendur í 2. 3. og 4. bekk fengu á dögunum 
skákkennslu í samstarfi við Taflfélag Vestmannaeyja. 
Kristófer Gautason sá um kennsluna sem gekk vel. 
Nemendur voru spenntir og lögðu sig fram um að læra 
sem mest. Þeir hafa síðan notað hvert tækifæri til að 
setjast að skákborðinu. Til stendur að hafa annað 
námskeið öðru hvoru megin við páskaleyfið.  

 
Skákkennsla  

Bekkirnir í Hamarsskóla skiptast á að gera orð 
vikunnar. Bekkirnir gera myndbönd til að kynna 
orð vikunnar fyrir samnemendum sínum og hafa 
þessi myndbönd vakið mikla lukku. Orðin nota 
kennarar svo til umræðu með nemendum eða í 
önnur verkefni. Frábært verkefni hjá Hamarsskóla 
þar sem góður orðaforði er m.a. grunnur að 
lesskilningi og stafsetningarfærni.  Sjá má nokkur 
myndbönd á fésbókarsíðu skólans. 

 
Orð vikunnar 
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Smiðjudagar og árshátíð 

Smiðjudagar voru á unglingastiginu dagana 18.-20. 
febrúar sl. Þá var hefðbundin kennsla brotin upp og 

nemendur gátu valið 
milli 9 smiðja sem í 
boði voru. Smiðju-
dögunum lauk síðan 
með árshátíð unglinga-
stigsins þann 20. 
febrúar í Höllinni þar 

sem Jói Pé og Króli sáu um að skemmta krökkunum. Að 
venju var árshátíðin vönduð og vel heppnuð. 

Dagur stærðfræðinnar 

Dagur stærðfræðinnar var 1. febrúar sl. Allir árgangar 
tóku þátt í deginum þar sem þemað var tangram sem 
má segja að sé púsl upprunnið frá Kína. Ferningsblaði er 
skipt niður í sjö hluta, þ.e. 5 þríhyrninga, 1 ferning og 1 
samsíðung, og síðan eiga nemendur að móta form með 
því að nota alla hlutana. Skemmtilegt verkefni. 

 

 

 

Lífshlaupið 

Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands sem höfðar til allra 
aldurshópa. Góð þátttaka var meðal nemenda á 
unglingastigi í verkefninu en bekkirnir kepptust við að 
ná sem bestum árangri. Það var 10. EB sem stóð sig 
best í ár. 

List fyrir alla 

Allir nemendur á unglingastigi tóku þátt í FUBAR-
danssmiðjum í tengslum við List fyrira alla í byrjun 
febrúar. List fyrir alla er ætlað að velja og miðla 
listviðburðum til barna 
og ungmenna um land 
allt og jafna þannig 
aðgengi barna á 
grunnskólaaldri að fjöl-
breyttum og vönduðum 
listviðburðum óháð bú-
setu og efnahag. List 
fyrir alla er á forræði mennta– og menningar-
málaráðuneytis. Danssmiðjunum var stýrt af Siggu 
Soffíu og vöktu mikla lukku meðal nemenda. 
Nemenudum var síðan í lokin boðið á FUBAR-
danssýningu Siggu Soffíu og Jónasar Sen píanóleikara í 
Höllinni. 

GRV 
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Smiðjudagar 

Smiðjudagar voru haldnir á miðstigi dagana 17.-19. 
desember sl. Allir nemendur fóru í 6 smiður, þ.e. tvær á 
dag. Að venju voru fjölbreyttar smiður í boði sem 
nemendur gátu valið úr, s.s. myndlistar– og teiknismiðja, 
bökunarsmiðja, tæknismiðja, legósmiðja o.fl. 
Smiðjudagarnir tókust vel að vanda og nemendur 
ánægður með fjölbreytt verkefni sem í boði voru. 

Stóra upplestrarkeppnin 

Þann 31. janúar var bekkjarkeppni Stóru upplestrar-
keppninnar haldin í 7. bekk. 12 nemendur voru valdir, 4 
úr hverjum bekk, til að taka þátt í skólakeppninni sem 
haldin verður í Tónlistarskólanum 7. mars nk. Þar verða 
valdir tveir fulltrúar, ásamt varafulltrúa, til að keppa fyrir 
hönd Grunnskóla Vestmannaeyja í lokakeppni Stóru 
upplestarakeppninnar sem haldin verður á Hvolsvelli 8. 
apríl nk. 

 

Þemadagar 

12.-14. febrúar voru þemadagar á miðstigi í tilefni af 100 
ára afmæli Vestmannaeyjabæjar. Þemað náði þvert á 
allar námsgreinar og því mörg hæfniviðmið sem áttu við 
þessa vinnu nemenda. Nemendur í 5. bekk unnu með 
húsin og fólkið í bænum þar sem lokaafurð var líkan af 
Heimaey með húsum og fólki. Nemendur í 6. bekk lærðu 
um sögu Þjóðhátíðar, íþróttir, tónlist og hefðir. 
Nemendur unnu tónlistarmyndbönd, settu á svið gamal-
dags Þjóðhátíð í Safnahúsi og gangur í skólanum var 
merktur götuskiltum Þjóðhátíðar. 7. bekkur vann að sögu 
barnaskóla og vatns– og hitaveitu í Eyjum. Nemendum 
var skipt í hópa þar sem hver og einn hópur kynnti sér 
sögu skóla og veitna á fimm ára tímabili. Í lokin var gerð 
tímalína fyrir 100 ár, þ.e. 1919-2019. Þemadögum lauk 
með bekkjarkvöldi hjá flestum bekkjum og síðan 
diskóteki í framhaldi. 
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Dagforeldrar í Vestmannaeyjum 

Hansína M. Jóhannsdóttir, Hátúni 8, sími 481-2128/848-6696 

Kristín Halldórsdóttir, Hrauntúni 10, sími 588-2527/698-8749 

Sandra Gísladóttir, Hrauntúni 10, sími 867-9742 

Olga M. Santos, Áshamri 57, sími 776-4320 

Starfsemi Frístundavers hefur gengið mjög vel það sem af er 

vetri. Í byrjun febrúar tókum við upp skráningarkerfið 

Karellen sem þekkist frá leikskólunum. Kerfið býður upp á 

mætingarskráningu, myndir, skilaboðakerfi o.s.frv. Skráning-

arblað var sent heim með hverju barni á Frístund þar sem 

foreldrar þurftu að fylla út ýmsar upplýsingar og veita leyfi 

fyrir skráningum í kerfið. Með Karellenkerfinu geta foreldrar 

séð hvenær börnin þeirra mæta á Frístund og hvenær þau 

fara, einnig geta þeir sent skilaboð til starfsmanna í gegnum 

Karellensmáforritið (app). Á meðan reynsla kemur á notkun 

kerfisins munu starfsmenn Frístundar aðeins nota 

mætingarskráninguna og skilaboð í kerfinu.  

Önnur starfsemi á Frístund er svipuð og hefur verið. Í boði 

eru mörg viðfangsefni fyrir börnin, mismunandi eftir dögum. 

Við höfum prófað okkur áfram í sérhæfðu hópastarfi síðustu 

mánuðina og hefur það gengið vel.  

Á næstunni stendur til að bjóða foreldrum upp á símatíma 

eða að kíkja við í smá spjall. Skrifstofan er alltaf opin milli 

9:30-16:30.  Hugmyndin á bakvið þessa símatíma er að auka 

samskipti milli foreldra og Frístundar. Markmiðið með þeim 

er að hafa samtal á jákvæðu nótunum um hvernig barninu 

gengur á Frístund og hvað það hefur verið að gera yfir 

daginn. Hingað til hafa samskipti við foreldra verið mismikil 

og þá helst þegar ræða þarf eitthvað sérstakt. Valfrjálst 

verður fyrir foreldra að nýta sér þessa tíma.  

Námskeið í tónlistarsköpun  
Tónlistarkonan Hildur Kristín Stefánsdóttir var með tvö námskeið 
í Tónlistarskólanum miðvikudaginn 6. febrúar. Hildur starfar sem 
tónlistarkona og lagahöfundur. Hún er þekkt fyrir að semja 
grípandi popptónlist. Hún hefur náð góðum árangri með sínar 
lagasmíðar og var m.a. lag hennar I´ll walk with you, valið 
popplag ársins 2017 á Íslensku tónlistarverðlaununum. Síðan þá 
hefur Hildur gefið út EP plötu og unnið sem lagahöfundur 
erlendis fyrir ýmsa listamenn í Evrópu og Banda-
ríkjunum. Hildur er menntuð sem sellóleikari en hefur kennt söng 
og lagasmíðar gegnum tíðina.  
Á námskeiðunum fór Hildur yfir það hvaða tól og aðferðir hún 
notar við sínar lagasmíðar. Aðsóknin var með ágætum og 
námskeiðin tókust vel.  Er það von okkar í skólanum að geta 
boðið oftar upp á námskeið sem þessi, fyrir nemendur okkar sem 
og aðra. 

Fréttir frá Frístundaveri 

Starfsmenn skólaskrifstofu 
Jón Pétursson, framkvæmdastjóri sviðs 

Drífa Gunnarsdóttir, fræðslufulltrúi 

Erna Jóhannesdóttir, sérkennslu– og kennsluráðgjafi grunnskóla 

Guðrún Benónýsdóttir, sérkennslu-ráðgjafi leikskóla 

Ragnheiður Sæmundsdóttir, sálfræðingur 

Heimasíður leikskólanna 

kirkjugerdi.leikskolinn.is 

soli.hjalli.is 

vikin.leikskolinn.is 

Skóladagurinn í Hamarsskóla 
Skóladagurinn í Hamarsskóla verður fimmtu-
daginn 21. mars nk. og þá með ögn breyttu 
fyrirkomulagi. Dagana 19.-21. mars verður 
þemavinna þar sem nemendur munu skoða 100 
ára afmæli Vestmannaeyjabæjar og halda 
sýningu á afrakstri sínum fyrir foreldra/
forráðamenn og aðra gesti á skóladeginum. 


