
Nemendur Sjá lándssko lá 
 – sko lástefná Gárðábæjár 

Aðferð 
Haldin voru heimaþing í skólanum (Fundur allra nemenda í tilteknum aldurshópum).  Orðið var látið 

ganga á hverju heimaþingi og leitað svara við fjórum spurningum (mismunandi eftir aldri hverjar 

spurningarnar voru) sem varða skólastefnu Garðabæjar.  Að því loknu gafst nemendum tækifæri á að 

að sýna hug sinn til svaranna sem komu úr hópnum. Hver nemandi fékk þrjá litladepla til þess að gefa 

svörum við hverri spurning sín atkvæði. Litakóðinn sýnir hlutfallslegt vægi hvers atriðis í viðkomandi 

árgangi. 

 Dökkblátt: 46 eða hærra hlutfall af deplunum 

 Blátt: 26-45% deplanna 

 Grænt: 16-25% deplanna 

 Ljósgrænt 6-15% deplanna 

 Gult 1-5% deplanna  

Því ber helst að horfa til þátta sem hafa fengið grænan, bláan eða dökkbláan lit en síst að horfa á það 

sem er gullitað. 

Almenn atriði 
 Nokkur munur er á áherslum nemenda eftir árgöngum, það sem hentar þeim yngri hentar 

ekki endilega þeim eldri. 

 Nemendum líður almennt vel í skólanum sínum. 

 Skólinn kemur almennt vel til móts við væntingar barnanna. 

 Skólinn kemur almennt vel til móts við væntingar nemenda til náms í skóla (sjá til dæmis það 

sem nemendur 9.-10. bekkjar segja hvað sé vel gert í Sjálandsskóla) 

Atriði sem varða skólastefnu Garðabæjar 
 Tryggja verður gæði og eðlilegar skammtastærðir matar – það er mikilvægt að hafa betra 

samráð við nemendur. Beiðni kom fram um morgunmat , t.d. hafragrautsmáltíð sem víða er 

til boða í skólum. 

 Þróa þarf leiðir til þess að máltíðir séu ánægjulegar. Eiga matmálstímar t.d. að vera hluti 

kennslustunda, þ.e. kennarinn sitji til borðs með sínum bekk í máltíð? Ef svo er þyrfti meira 

fjármagn til kennslu því það væri óheillavænlegt að skerða beina kennslu á námssviðum. 

 Tómstundaheimilin þurf að vera griðarstaður þannig að öllum börnum líði vel þar, til þess 

þarf góðar aðstæður og næga mönnun. 

 Koma þarf á fót félagsstarfi fyrir miðstig grunnskólans 

 Tryggja þarf gæði skólalóða svo að sem flestir fái notið sín þar í útivist og frímínútum. 

 Tryggja þarf skólum fjármagn svo að hægt sé að bjóða upp á fjölbreyttari vettvangsferðir. 

 Tryggja þarf góðan aðbúnað í félagsmiðstöðvum. 



Atriði sem varða skólastarf í Sjálandsskóla 
 Við þurfum að huga vel að framboði afþreyingar í frímínútum (inni og úti) 

 Við þurfum að tryggja fjölbreytni í íþróttakennslunni og nýta útikennsluna einnig til 

fjölbreyttrar hreyfingar og íþrótta. 

 Við þurfum að skipuleggja enn betur starfsemi Sælukots 

 Skoða þarf loftflæði og hitajöfnun á unglingastigi. 

 

 

Niðurstöður heimaþings 1.-2. bekkur  

Hvar/hvenær líður þér best í skólanum? 
35 Mér líður alltaf vel í skólanum 

29 Mér líður vel þegar ég er með vinum mínum 

24 Mér líður vel í tómstundaheimilinu Sælukoti 

22 Mér líður vel í sundi 

16 Mér líður vel í íþróttum 

9 Mér líður vel í frímínútum 

9 Mér líður vel  í listum 

8 Mér líður vel í vali 

7 Mér líður vel í morgunsöng 

5 Mér líður vel í heimakrók 

Hvar/hvenær líður þér illa í skólanum? 
84 Mér líður aldrei illa í skólanum 

9 Mér líður illa í tómstundaheimilinu Sælukoti 

8 Mér líður illa í matsal 

4 Mér líður illa á heimasvæði 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
53 Útisvæðið/skólalóðin 

52 Frímínúturnar (val um að vera úti og inni) og útivist  

49 Sundið 

48 Útikennslan 

43 Listirnar 

41 Tómstundaheimilið Sælukot 

40 Bókasafnið 

30 Innilegan (bara 2. bekkur) 

29 Skíðaferðin (bara 2. bekkur) 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
 Vera betri vinur 

 Hjálpast meira að 

 Fá betri mat 

 Hafa fjölbreyttari leiki í tómstundaheimilinu Sælukoti 

 Hafa minni hávaða í matsal 

 Hlusta betur á kennarann 



Niðurstöður heimaþings 3.-4. bekkur  

Hvar/hvenær líður þér best í skólanum? 
39 Í skíðaferðinni 

25 Í innilegunni 

16 Á öskudeginum 

10 Í ipad og tölvum 

9 Í íþróttum 

6 Í dansi 

6 Þegar ég er með vinum mínum 

5 Í listum 

5 Í sundi 

4 Í útikennslu 

4 Í tónmennt 

3 Á íþróttadeginum 

Hvar/hvenær líður þér illa í skólanum? 
73 Mér líður aldrei illa í skólanum 

17 Þegar ekki er hlutstað á mig 

9 Þegar verið er að stríða mér 

6 Þegar maturinn er vondur 

5 Þegar sagt er ósatt um mig 

5 Þegar verið er að segja frá leyndó 

5 Í matsalnum 

4 Þegar verið er að grípa fram í 

4 Í dansi 

3 Þegar verið er að baktala 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
35 Skíðaferðin 

27 Öskudagurinn  

26 Innilegan 

17 Fótboltavöllurinn 

7 Allt 

7 Góður skólastjóri 

5 Útikennslan 

5 Náttfatadagurin 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
58 Hafa hoppukastala 

27 Rennibraut í sundlaug 

16 Fara oftar á skíði 

9 Hafa betri mat 

7 Hafa annan battavöll 

5 Fleiri leiktæki á skólalóð (t.d. rennibraut) 

5 Fá fleiri stelpur í fótbolta 

4 Fara oftar í fimleikasalinn í Ásgarði 

3 Hafa meira úrval af hlutum að gera í frímínútum 



Niðurstöður heimaþings 5.-6. bekkur  

Hvað er mikilvægast í skóla? 
56 Góð samskipti (milli stráka og stelpna) 

32 Gott félagslíf 

12 Eiga vini 

9 Vinnufriður 

6 Að líða vel 

5 Að læra 

5 Lesa 

5 Að finnast skemmtilegt 

5 Að læra meiri ensku 

5 Vinátta 

Hvað er mikilvægast að læra í skólanum? 
81 Fjölbreyttar íþróttir 

16 Samskipti 

14 Heimilisfræði 

10 Það sem maður hefur áhuga á 

5 Þemun 

4 Að gera það sem maður vill ekki gera 

3 Leiklist 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
56 Skíðaferðirnar 

37 Innilegan  

22 Öskudagurinn 

7 Fá að vera inni í frímínútum 

6 Góður skólastjóri 

4 Staðsetningin 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
53 Hafa playstationtölvu í frímínútum til að leika sér í 

37 Hafa betri mat 

29 Bjóða upp á morgunmat 

9 Sýna meiri kurteisi á battavellinum (fótboltavellinum) 

6 Hafa sófa á heimasvæðinu 

4 Hafa rennibraut í sundlauginni 

4 Fjölbreyttari íþróttir 

4 Kurteisara starfsfólk í íþróttahúsi 

4 Hafa félagsmiðstöð fyrir miðstigið 

 

  



Niðurstöður heimaþings 7. bekkur  

Hvað er mikilvægast í skóla? 
27 Íþróttir 

23 Félagslífið 

8 Listgreinar 

8 Gott nám 

5 Stærðfræði 

4 Gott almennt grunnám 

3 Forritun 

Hvað er mikilvægast að læra í skólanum? 
27 Heimilisfræði 

12 Stærðfræði 

9 Almennt tungumálanám 

7 Spænsku 

5 Kynfræðsla 

4 Enska 

3 Flug 

2 Danska 

2 Sund 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
20 Heimilisfræðin 

20 Ekki mikið heimanám  

10 Innilegurnar 

8 Skíðaferðirnar 

7 Íþróttir 

6 Góðir og hjálpsamir kennarar 

5 Fá að vera inni í frímínútum 

3 Gott nám 

2 Góð aðstaða 

2 Ekki sér bekkir 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
48 Andvökunótt með öðrum skólum 

23 Meira að gera í frímínútum t.d. að fá að nota símana 

6 Fleiri böll, t.d. öskudagsball 

3 Útiloka einelti í yngri bekkjum 

 

  



Niðurstöður heimaþings 8. bekkur  

Hvað er mikilvægast í skóla? 
10 Vinátta 

9 Félagslífið 

8 Vellíðan 

6 Námið 

6 Góður matur 

5 Fjölbreytni 

5 Góðir kennarar 

4 Fjölbreytt kennsla 

3 Hrein WC 

2 Kynnast nýju fólki 

2 Stærðfræði 

Hvað er mikilvægast að læra/gera í skóla? 
20 Heimilisfræði 

12 Það sem þig langar 

7 Tungumálin 

6 Sögu 

5 Listirnar 

2 Eðlisfræði 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
26 Valið 

13 Innilegurnar  

6 Vel tekið á einelti 

5 Fjölbreytni 

4 Hönnunin á skólanum 

3 Gott nám 

3 Gott skipulag náms 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
36 Hafa betri mat 

7 Minna heimanám 

7 Betri hita á svæðinu 

5 Betri samskipti í 7.-10. bekk 

2 Betri umgengni um wc 

2 Ekkert 

 

  



Niðurstöður heimaþings 9.-10. bekkur  

Hvað er mikilvægast í skóla? 
36 Fá góðan grunn í öllu 

24 Læra að taka eigin ákvarðanir 

13 Læra og þjálfast í að skipuleggja sig 

8 Læra sjálfstæði 

7 Læra að vinna í hópi og sjálfstætt 

5 Læra góð samskipti og styrkjast félagslega 

Hvað er mikilvægast að læra/gera í skóla? 
26 Undirbúa sig fyrir lífið 

15 Mannleg samskipti 

11 Öll grunnfögin 

10 Skipuleggja sig 

10 Ensku 

7 Vera með góðan grunn fyrir framhaldsskóla 

7 Elska 

5 Elda mat 

3 Allt sem við kemur útivist (bjarga sér í náttúrunni) 

3 Vinna sjálfstætt 

Hvað er vel gert í Sjálandsskóla? 
25 Skemmtileg valfög 

18 Framhaldsskólaáfangar í 10. bekk  

10 Námið 

9 Ferðirnar 

9 Fjölbreytt og skapandi skólastarf   

9 Skipulag námsins (fjölbreytt og einstaklingsmiðað) 

7 Endurtektin í prófum (á við lotur í íslensku og stærðfræði) 

5 Samvinna yngri og eldri nemenda 

3 Góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla 

2 Félagslífið 

Hvað má gera betur í Sjálandsskóla? 
24 Fjölbreyttara tungumálanám (sleppa dönsku og læra t.d. spænsku í staðinn) 

20 Stærri matarskammta 

18 Tryggja betra hitastig í skólanum 

17 Nýja mýkri sófa 

17 Púða og teppi í sófana 

4 Selja matvöru í litla nesti 

4 Meiri námskröfur á miðstigi (full mikið stökk yfir á unglingastigið) 

 


