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Fréttabréf Grunnskóla Snæfellsbæjar 

Útgefandi: Grsk. Snæfellsbæjar 

Ritsjóri og ábm.: Hilmar Már Arason 

4. tbl.  

Skólaárið 2016 / 2017 

Frá síðasta fréttabréfi hefur hver viðburðurinn rekið annan. Slíkir viðburðir auðga 

skólastarfið og sýna hversu öflugt starf er unnið undir merkjum skólans og ætla ég að 

stikla á þeim helstu: 

 Útvarp GSnb var í loftinu í þrjá daga um miðjan desember. 

 Lýsustarfstöðin fékk Grænfánann afhentan í sjöunda sinn, 20. desember.  

 Ný heimasíða skólans fór í loftið á nýju ári. 

 Ásrún Kristjánsdóttir kenndi nemendum í 1.-10. bekk Lýsustarfstöðvar dans í þrjá 

daga og lauk þeirri kennslu með sýningu. 

 Danskennsla í 1.- 4. bekk á Hellissandi er á fullu þessa dagana undir stjórn Lilju 

Stefánsdóttur. Hver bekkur fær eina viku sem endar með danssýningu.  

 Á skákdaginn var skákin höfð í hávegum og æfð. Við fengum góða gesti í heimsókn. 

 100 daga hátíðin var haldin hátíðleg á starfstöðinni á Hellissandi þegar liðnir voru 

100 dagar af skólaárinu.  

 Í lok janúar var átthagafræðiþema á starfstöðinni í Ólafsvík. Nemendur unnu að 

verkefnum samkvæmt námskrá skólans í átthagafræðum. 

 Fundir fyrir foreldra um framkvæmd námsmats í skólanum og annar fundur þar sem 

niðurstöður eineltiskannana voru kynntar. 

 Á degi stærðfræðinnar var lögð áhersla á vinnu sem tengist rúmfræði, mælingum og 

öðrum hlutbundnum verkefnum. 

 Unnin verkefni í tengslum við tannverndarvikuna. 

 Læsisátak fyrir nemendur í 5.-10. bekk og allir nemendur prófaðir í lestri. 

 Fyrirlestur fyrir starfsfólk um jákvæða sálfræði. 

 Þessa dagana eru nemendur í 9. bekk í Ungmennabúðum UMFÍ á Laugum. 

Uppbrot á hefðbundnu skólastarfi kallar á góða undirbúningsvinnu, gott skipulag og 
samstarf, jafnt innan skólans sem við nærsamfélagið. Vil ég þakka öllum sem komu að 
þessum viðburðum.  

 

Fyrirlestur um kvíða og þunglyndi barna 

Miðvikudaginn 22. febrúar verður Inga Stefánsdóttir, sálfræðingur, með fyrirlestur um 
kvíða og þunglyndi barna. Fjallað verður um einkenni og leiðir til að skilja og hjálpa 
börnum okkar við að takast á við verkefni lífsins. 

Fréttabréf GSnb 
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Frá Olweusarteymi skólans 

Á hverju hausti taka nemendur í 4.-10. bekk þátt í könnun þar sem markmiðið er að mæla 

hvort einelti á sér stað í skólanum. Könnunin er á vegum Olweus á Íslandi sem vinnur gegn 

einelti. Grunnskóli Snæfellsbæjar hefur verið þátttakandi í Olweus frá upphafi. Nú í janúar 

bárust okkur niðurstöðurnar frá því í haust og er greinilegt á þeim að skólinn er að ná 

verulegum árangri í baráttunni við einelti. Við ætlum að segja stuttlega frá niðurstöðunum í 

þessu bréfi en hvetjum ykkur til þess að hafa samband ef þið viljið ræða könnunina eða 

niðurstöður hennar. Við erum reyndar búin að halda kynningarfundi fyrir foreldra en það 

verður að segjast að meiri áhugi og stuðningur foreldra yrði mikil lyftistöng fyrir okkar 

öfluga starf.  

Helstu niðurstöður: 

 Einelti mælist nú 4,9 % hjá okkur sem er rétt yfir landsmeðaltali. 

 Ekkert einelti mælist á miðstigi. 

 82% nemenda líkar vel eða mjög vel í skólanum. 

 Einn í okkar skóla segist leggja annan nemanda í einelti. 

 Níu nemendur segjast geta hugsað sér að leggja einhvern sem þeim líkar ekki við í 

einelti. 

 14 nemendur óttast það að verða fyrir einelti. 

 Flestir nemendur eiga fjóra eða fleiri vini. 

 Tveir nemendur segjast ekki eiga neinn vin. 

 Strákar kvarta mest yfir því að verða fyrir yrtu áreiti. 

 Stelpur kvarta mest yfir því að verða fyrir áreiti tengdu síma og interneti. 

 Nemendur telja sig helst verða fyrir áreiti á skólalóðinni. 

 Um 85% nemenda telja kennara vinna nokkuð mikið eða mikið gegn einelti. 

Gsnb mun halda áfram að vinna eftir Olweusaráætluninni því þessi barátta tekur aldrei 

enda. Það er hins vegar staðreynd að við getum þetta ekki ein, við þurfum foreldra með 

okkur. Erfiðustu málin sem koma á okkar borð eru þar sem foreldrar eru ekki tilbúnir til 

samstarfs. Verum vakandi og gefum skýr skilaboð: Við líðum ekki einelti! 

 

Árangur skólans á samræmdum prófum, frá 2010 

Í heildina má segja að niðurstöður úr samræmdu prófunum séu nokkuð sveiflukenndar í 

öllum þremur árgöngunum og í öllum námsgreinunum. Út frá niðurstöðum í heild sinni má 

segja að skólinn kemur nokkuð vel út út samræmdum prófum, er m.a. oft yfir eða við 

landsmeðaltal. Það sem er styrkleiki skólans er hve margir árgangar hækka sig á milli prófa. 

Það má merkja þá þróun í niðurstöðum prófanna að skólinn kemur betur út eftir því sem 

nemendur eru eldri. Þegar niðurstöður einstakra árganga í íslensku eru skoðaðar þá má sjá 

að af þeim átta árgöngum sem hafa tekið prófin í fjórða bekk hækka fimm sig þegar í 

sjöunda bekk er komið en þrír árgangar lækka á milli prófa. Sjö árgangar standa í stað eða 

hækka sig frá sjöunda bekk til þess tíunda og þrír lækka sig. Sömu þróun má merkja í 

stærðfræði. Sex árgangar hækka sig úr fjórða bekk í sjöunda og tveir lækka sig. Fimm 

árgangar standa í stað eða hækka sig frá því að vera í sjöunda bekk í tíunda og fimm lækka 

sig. Það má greina þróun um slakari niðurstöður núna síðustu ár sem full ástæða er til að 

taka alvarlega og bregðast við. 

Greinargerð um efnið er hægt að nálgast á heimasíðu skólans, gsnb.is 
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Kennaranemar 

Nú í febrúar verða sex kennaranemar og einn stuðningsfulltrúi í æfingakennslu hjá okkur. 

Þeir eru: 

 Gunnlaugur Smárason, kennaranemi á meistarastigi, verður hjá okkur 20. febrúar til 

17. mars og verður hann undir handleiðslu Hugrúnar Elísdóttur. 

 Maríanna Sigurbjargardóttir, kennaranemi á meistarastigi með náttúrufræði sem 

aðalval, verður frá 20. febrúar til 17. mars. Æfingakennari hennar er Katrín 

Magnúsdóttir. 

 Leikskólakennaraneminn, Linda Rut Svansdóttir, verður frá 27. febrúar til 17. mars. 

Guðrún Anna Oddsdóttir er hennar æfingakennari. 

 Ása Gunnarsdóttir, kennaranemi, verður hjá okkur í fimmta bekk frá 27. febrúar til 17. 

mars og verður hún undir handleiðslu G. Jennýjar Sigurðardóttur. 

 Snædís Vagnsdóttir verður í æfingakennslu í fjórða bekk hjá Sóleyju Jónsdóttur frá 27. 

febrúar til 17. mars 

 Jófríður Magnúsdóttir, nemi í Borgarholtsskóla, kynnir sér starf stuðningsfulltrúa í 

öðrum bekk undir handleiðslu Kristínar Helgu Guðjónsdóttur. 

Það er jákvætt fyrir skólastarfið að fá nema í starfskynningar. Það kemur ferskur blær með 

þeim inn í skólann og vonum við að þau hafi gagn og gaman af æfingakennslunni. Það 

munu fleiri koma að leiðsögn nemanna en æfingakennarnir sem eru nefndir. Vil ég þakka 

öllum sem koma að æfingakennslu fyrir jákvæð viðbrögð. 

 

Foreldrasamtalsdagur norðan Heiðar. 

Mánudaginn 20. febrúar verður foreldrasamtalsdagur í skólanum. Þá mæta foreldrar og 

nemendur í samtal með umsjónarkennara. Líkt og fyrir áramót þá er eru valin atriði úr 

lykilhæfni lögð til grundvallar. Nemendur og foreldrar eiga að vera búnir að kynna sér 

niðurstöður þess áður en þeir mæta til samtalsins. Samtalið í skólanum snýst um að ræða 

styrkleika nemenda, hvað má betur fara og nemandinn setji sér marmkið til lengri tíma 

með aðstoð foreldra og umsjónarkennara. Nánari kynning verður send út í næstu viku. 

 

Samræmd próf 

Prófafyrirkomulagið er breytt frá því áður að því leyti að búið er að renna kjarnafögunum 

saman og verður prófið í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum (7. og 8. mars) verður prófað í 

íslensku og hluta af ensku en í seinni hlutanum (9. og 10. mars) verður prófað í stærðfræði 

og hluta af ensku. Þótt enskan sé prófuð með íslensku og stærðfræði fá nemendur 

einkunnir fyrir hvert fag eins og áður. 
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