
Foreldrafundur

1. bekkur 2020-2021

Gunnhildur, Lilja, 

Sibba  og Gulla



1. bekkur

• Einn bekkur - þrír hópar

• Gunnhildur Björnsdóttir - umsjónarkennari

• Lilja S. Hjaltadóttir - umsjónarkennari

• Sigurbjörg Ragna Ragnarsdóttir - umsjónarkennari

• Guðlaug Margrét Sverrisdóttir - kennari

• Hulda Björg Þórðardóttir - stuðningsfulltrúi

• Wioletta Taroni - stuðningsfulltrúi



1. bekkur

Börnin tekin inn í skólann í blönduðum hópum
• Þessir hópar geta tekið breytingum

Blandaðir hópar í vinnu:
• List- og verkgreinahópar

• Aðrir hópar - breytilegir:
• litlir hópar

• kynjaskipting
• getublöndun 

• getuskipting



Íþróttir og sund

• Íþróttir tvisvar sinnum í viku

– íþróttaföt í sér tösku

– eiga ekki að vera í skóm

– fara ekki í sturtu

• Sund byrjar ekki fyrr en eftir sumardaginn

fyrsta og er kennt í námskeiðsformi 4 

sinnum í viku. 



Einn fyrir alla – allir fyrir einn

• Farsæl skólabyrjun

• Fjölbreyttar námsaðstæður

• Þarfir nemenda í námi og kennslu

– Þekking okkar á þörfum hvers einstaklings

• Árangursríkt foreldrasamstarf

– Virkt upplýsingastreymi



Klæðnaður

• Börnin þurfa að vera fullfær um að klæða

sig í og úr í skólabyrjun.

• Klæðnaður eftir veðri- tæma hólf á 

föstudögum.

• Aukafatnaður í merktum íþróttapoka

• Börnin þurfa að vera sjálfbjarga á klósettið

Nauðsynlegt 

að merkja 

allan fatnað!



Matartorg

• Öll skráning í mat fer fram í gegnum

www.matartorg.is

• Hollt nesti, ekki of mikið

• Eingöngu vatn í boði eins og er

– Geta komið með mjólk að heiman



Umferðarmál eru okkar 

hjartans mál...

• Leiðin í skólann
– Við leggjum áherslu á að börnin gangi í skólann

– Hleypa börnum út úr bílnum á Víkurbrautinni eða á 
íþróttasvæði við Innnesveg og fara yfir á 
gangbrautarljósum

– Bílastæðið er fyrir starfsmenn skólans

– P-merkt stæði eru eingöngu fyrir bíla
með P-merki í

• Endurskinsmerki / endurskinsvesti

• Hjól og hjólahjálmar- í fylgd með fullorðnum.



Nám og kennsla

• Byrjendalæsi

– Grunnþættir læsis: hlustun, tal, lestur, ritun

– Gæðatexti, lykilorð og lykilstafir, fjölbreytt 

verkefni, samvinna, einstaklingmiðað nám

• Stærðfræði

– Stærðfræði byggð á skilningi barna

– Námsspil og leikir

– Numicon

– Námsbókin Sproti



Heimalestur

• Heimanám 1. bekkinga er heimalestur

• börnin eiga að lesa heima á hverjum degi, skráð 

á sérstakt lestrarblað.

• Þjálfunin verður að fara fram heima en við látum

þau lesa til að fylgjast með framförum.

• Ef barn er ekkert að lesa heima höfum við

samband heim.



Heimalestur

• Fjölbreyttur lestur er góður

• Notalegar lestrarstundir – lesa fyrir barnið, 

foreldri og barn lesa til skiptis, útskýra ný orð, 

leita að stöfum í texta, fara á bókasafn og fl.

• Foreldrar sem fyrirmyndir - börnin þín vilja 

gera eins og þú. Þau sjá að lestur er 

skemmtilegur og áhugaverður. Hafa bækur 

sýnilegar á heimilinu.

• Leikir eru lærdómsríkir - bingó, minnisspil, 

rímleikir, orðaleikir o.fl.



Nám og kennsla

• Lífsleikni – Að læra að vera í skóla

– Uppeldi til ábyrgðar

• Heilsuefling

– Hugarfrelsi, útivist, hreyfing, dans, jóga

• Samþætting námsgreina

– Íslenska, stærðfræði, lífsleikni, 

samfélagsgreinar og náttúrufræði

Það er leikur að læra 



Uppeldi til ábyrgðar

• Uppeldisstefna skólans

– miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd

og sjálfsstjórn barna

– þjálfa börn í að ræða um tilfinningar og

átta sig á þörfum og skyldum sínum

– skýr stefna varðandi samskipti og agamál

Sjá meira á grundaskoli.is



List og verkgreinar

• Heimilisfræði (einu sinni í viku í 1. bekk)
– Steindóra Steinsdóttir

• Vinátta/félagsfærni

Þórdís Þöll Þráinsdóttir

• Textílmennt

Eygló Gunnarsdóttir

• Smiðja

Valdís Sigurvinsdóttir

• Tónmennt

Samúel Þorsteinsson

• Myndmennt

Bryndís Siemsen



Stoðþjónusta

• Í hverjum árgangi í skólanum starfar 

stoðteymi

• Í stoðteymi í 1. bekk er iðjuþjálfi (Þórdís 

Þráinsdóttir) og þroskaþjálfi (Helena 

Másdóttir) sem vinna náið með kennurum og 

stuðningsfulltrúum

• Önnur sérfræðiþjónusta er til staðar eftir 

þörfum m.a. 

sálfræðiþjónusta, talmeinafræðingur og 

hegðunarráðgjafi



stoðþjónusta

• Boðið er upp á sérkennslu og stuðning

við nemendur sem ekki fylgja

námsframvindu sem getur talist eðlileg

miðað við aldur. Þeir fá meiri stuðning

og námsaðstoð eftir þörfum.

• Markmið stoðþjónustunnar er að styðja

við nemendur námslega og félagslega.



Veikindi/leyfi

• Tilkynna veikindi og leyfi í Weduc

• Ef um lengri leyfi er að ræða þarf að sækja

um skriflega hjá skólaritara



Foreldrafulltrúar

• Þrír foreldrafulltrúar úr hverjum hópi

• Hlutverk þeirra er að skipuleggja 2-4 

viðburði fyrir bekkinn 

– Einfalt, ódýrt og skemmtilegt

Gott foreldrasamstarf 

er gulli betra ☺



Hópur 1

Sibba

Hópur 

2 Gunnhildur

Hópur 3

Lilja

Alexandra Mjöll

Amelía Rós

Arnfinnur Sölvi 

Beniamin 

Ebba Sif 

Emma

Gabríel Freyr

Guðrún Bergmann 

Hanna Sólrún

Hekla Karen

Ingi Valur

Ingólfur Thor

Ísleifur 

Ísold Lílý 

Jóhann Þór

Kristbjörg Árný

Lea Rós 

Máni Freyr

Ólafía

Saga Mjöll

Skorri Birnir 

Viktor Andri

Aldís Lilja 

Athena Lind 

Áki 

Björk 

Björn Elí

Carmen Elena 

Ernir Ingi 

Guðrún Bjarney 

Gunnar Logi

Ingibjörg Rósa

Ísabella

Katrín Eva 

Kolbeinn Orri

Leó Þór

Marínó Myrkvi

Melkorka Þórey

Nikulás Lambert 

Orri Freyr

Sigmar Orri

Sölvi Freyr

Una Guðrún

Valur Heiðar

Þórdís Katla 

Aldís Eva 

Arnór Darri

Áróra 

Baltasar Mar

Bjarki

Dagur Kári

Erin

Freyja Þöll

Hafdís Myrra 

Heiðmar

Íris Elín 

Jón Örn

Júlía Dís 

Kristrún Sara

Lovísa Hrund

Óliver Bersi

Ólafur Snær 

Rúna Björk

Sóley Rán 

Theodór 

Védís Vala

Wiktor Cieslak

Þorri Kristján 



Skólasetning og skipulag

• Skólasetning þrískipt 

– hópur 1 kl. 9:00

– hópur 2 kl. 9:30

– hópur 3 kl. 10:00

• Fyrsta vikan

– Tökum á móti krökkunum úti

• Foreldrar með inn eftir þörfum


