
Samanburður á kennsluskipulagi sem fylgir hvorri fræðslustefnu fyrir sig 

Fræðslustefna frá 2017 og  

kennslufyrirkomulag frá 2017 

Fræðslustefna frá 2009 og kennslufyrirkomulag frá 2012 

Kennslufyrirkomulag: 

• Skólastarf nemenda í 1.-5. bekk fer fram í starfsstöðinni 

við Norðurgötu Siglufirði.

• Skólastarf nemenda í 6.-10. bekk fer fram í 

starfsstöðinni við Tjarnarsíg Ólafsfirði

• Nemendum ekið á milli starfsstöðva. 3ja punkta belti í

skólarútunni og allir nemendur sem ekki hafa náð 135 cm

hæð sitja á viðurkenndum bílsessum með baki. Gæsla í

skólarútu.

• Bekkjarkennsla í 1.-4. bekk. Nemendur innan hvers 

árgangs í Fjallabyggð í sama bekk.

• Nemendum í 1.-5. bekk býðst hafragrautur á morgnana 

áður en skóli hefst og ávaxtabiti eftir að Frístund lýkur. Í 

boði sveitarfélagsins.

Kennslufyrirkomulag: 

• Nemendur í 1.-4. bekk búsett á Siglufirði eru í 
starfsstöðinni á Siglufirði og nemendur i 1.-4. bekk 

búsett í Ólafsfirði eru í starfsstöðinni í Ólafsfirði.

• Skólastarf nemenda í 5.-7. bekk fer fram í starfstöðinni 

við Tjarnarstíg Ólafsfirði

• Skólastarf nemenda í 8.-10. bekk fer fram í starfstöðinni 
Norðurgötu Siglufirði.

• Nemendum 5.-10. bekkjar ekið á milli starfsstöðva.

Gæsla í skólarútu.

• Nemendur innan hvers árgangs í Fjallabyggð eru ekki 
saman i bekk í 1.-4. bekk. Samkennsla.

Faglegt samstarf starfsfólks 

• Kennarar og stuðningsfulltrúar sem koma að kennslu í 1.-

4.bekk á sömu starfsstöð. Faglegt daglegt samstarf og

samvinna,  samræmdir kennsluhættir og skipulag innan 

hvers árgangs. Sérfræði yngribarnakennara nýtist betur 

öllum.  

• Kennslugögn nýtast betur yngri nemendum

• Möguleikar á faglegu samstarfi og samnýtingu starfsfólks

milli unglingastigs GF og MTR til dæmis í tengslum við

valgreinar.

Faglegt samstarf starfsfólks 

• Faglegt samstarf kennara og stuðningsfulltrúa í 1.-4. bekk

lítið þar sem starfið fer fram á tveimur starfsstöðvum.

Sérfræði yngribarnakennara nýtist bara á annarri

starfsstöðinni. Samræming í kennsluháttum innan sömu

árganga verður ekki að fullu gerleg. Nemendur innan

sömu árganga 1.-4. bekkjar fá ekki sömu námstækifæri.

• Kennslugögn nýtast ekki öllum yngri nemendum.

• Kennarar á unglingstigi GF og MTR eiga í samstarfi um

fjarnámsáfanga í MTR.

Frístundastarf eftir skóla 

• Frístund, samþætt frístunda- og tómstundastarf strax að

loknum skóladegi. Nemendur geta valið að fara í

frístundarstarf sem skólinn býður upp á inn í skólanum eða

í sundlaug, hóptíma hjá tónlistarskólanum eða

íþróttaæfingar hjá íþróttafélögum. Einnig geta nemendur

valið að sækja einkatíma í tónlistarskólanum. Einkatímar í

tónlistarskólanum og æfingar á íþróttafélögum er gjaldskylt

(æfingar- og skólagjöld greidd) en annað starf er

endurgjaldslaust fyrir nemendur. Nemendum sem velja

frístundarstarf sem fer fram í íþróttahúsinu eða sundlaug er

ekið á milli.

• Lengd viðvera tekur við að lokinni Frístund, kl. 14:30 til kl. 
16:00. Greitt samkvæmt gjaldskrá.

Frístundastarf eftir skóla 

• Lengd viðvera fyrir nemendur 1.-4. bekkjar að loknum 
skóladegi kl. 13:00 – 16:00 á báðum starfsstöðvum. 
Greitt samkvæmt gjaldskrá.

Faglegt samstarf og tengsl milli unglingastigs GF og MTR 

• Nemendur í 8.-10. bekk geta sótt staðnám í einstökum 
námsgreinum í MTR ef þeir hafa lokið hæfniviðmiðum 
grunnskóla. Samvinna milli GF og MTR um valgreinar í 8.-

10.bekk þar sem unglingastiginu stendur til boða að taka

áfanga í MTR sem valgreinar.  Áfangar eru bóklegir og 

verklegir s.s. íþróttaáfangar og vélmennafræði. Möguleikar 

á frekari útfærslu.  

• Stofnað starf umsjónarkennara grunnskólakennara innan

MTR.

Faglegt samstarf og tengsl milli unglingastigs GF og MTR 

• Nemendur í 8.-10. bekk geta sótt fjarnám í einstökum 
námsgreinum í MTR ef þeir hafa lokið hæfniviðmiðum 
grunnskóla og ef fjárnám hentar áfanga og nemanda. 
Samvinna milli GF og MTR um valgreinar í 8.-10. bekk þar 
sem unglingastiginu stendur til boða að taka áfanga í MTR 
sem valgreinar er bundin við bóklega áfanga.

• Kennari í grunnskólanum er nemendum til aðstoðar við

fjarnámsáfanga sem teknir eru í grunnskólanum.



 


