
1. Gera stórátak til efla lœsi nemenda, vinna að samþœttingu og samvinnu skólastiga, 

endurskoða skóla án aðgreiningar, styðja við foreldra og annað starfsfólk skóla. Finna og 

virkja betri úrrœði í agamálum og öryggi í netnotkun barna og unglinga.Við munum 

forgangsraða í þágu menntunar til að geta aukið fjárframlög til leik- og grunnskóla. 

 

2. Það þarf að virkja betur foreldrana og gera þá sýnilegri innan veggja skólanna. Einnig að 

kalla þá meira til ábyrgðar varðandi nám barna sinna og ástundun. Foreldrar eiga að fá að hafa 

meiri áhrif innan skólans í góðu samstarfi við kennara og annað starfsfólk skólans.  

 

3. Þetta þarf að vinna með hliðsjón af nýrri aðalnámskrá. Meira samstarf þarf svo að vera á 

meðal skóla innan sama hverfis þannig að börn á miðstigi úr t.d þremur skólum komi með 

hliðstœðan grunn í unglingadeild safnskóla hverfisins. Okkur finnst vel hægt að skoða þann 

möguleika að bjóða börnum sem eru fædd snemma á árinu að byrja fyrr í skóla. Það væri t.d 

hægt að miða frekar við fæðingardaga heldur en fæðingarár.  

 

4. Við viljum auka hjólamenningu almennt og því fylgir að bœta aðstöðu nemenda til að 

geyma bœði reiðhjól og hjálma. Samhliða þessu þarf að kenna börnunum hvernig á að fara 

með hjólin jafnt í umferðinni sem og annars staðar. 

 

5. Það er grundvallaratriði að viðhalda skólabyggingum og öðrum mannvirkjum borgarinnar. 

Skólalóðir og aðstaða barnanna okkar til náms þurfa að vera öruggar sem og leikaðstaða í 

frímínútum  með traustum leiktækjum. 

 

6. Við viljum endurskoða "Skóla án aðgreiningar" - þar er mikilvœgt að skoða hvað hefur 

tekist vel og hverju þarf að breyta. Hvernig sé best að koma til móts við þarfir nemenda og 

hvernig þurfi að auka stuðning við kennara, kennsluaðstœður, sérfrœðiaðstoð og 

stuðningsfulltrúa til að svo megi verða. Það er brýnt að auka verulega fjármagn til skóla-og 

kennslumála, sérfrœðiaðstoð og sérkennslu.  Því er mikilvœgt að forgangsraða þeim 

fjármunum sem eru til ráðstöfunar og leita leiða til að afla fjár í brýn verkefni. 

 

7. Heimanám er mikilvœgt m.a í þeim skilningi að nemendur œfi sig í aðferðum og efni sem 

hefur verið unnið með í almennum kennslustundum. Heimanám er einnig mikilvœgt til 

upprifjunar á námsefninu sem farið var yfir í skólanum, því upprifjun er mikilvœg til að festa 

námsefnið í minni. Fyrirkomulag og umfang heimanáms getur verið með ýmsum hœtti. Það 

hefur t.d.gefist vel að bjóða nemendum í 8., 9. og 10. upp á valáfangann Heimanámsaðstoð, 

en þar vinna nemendur með heimanám nœstu daga og geta notið aðstoðar kennara á staðnum. 

Heimanám sem nemendur eiga að vinna heima þarf að skipuleggja vel af hálfu skólans og 

mikilvœgt að halda því almennt í lágmarki. Ein leið til að gera það er að leggja áherslu á að 



kenna nemendum öfluga námstœkni, efla virðingu þeirra fyrir náminu og auka nýtingu virks 

kennslutíma í kennslustundum með aukinni virkni  nemenda og nútímavœðingu kennsluhátta. 

Varðandi heimanám í stœrðfrœði mœtti t.d. gera örstutt myndbönd þar sem kennari sýnir og 

útskýrir ákveðna stœrðfrœðiaðferð. Myndbandið er vistað á netsvœði sem nemendur (og 

foreldrar) hafa aðgang að og geta nýtt sér til skilja betur og rifja upp aðferðirna. 

 

8. Svarið er já, t.d gætu sveitafélög staðið við bakið á skólastjórnendum með því að setja 

skýrar reglur varðandi notkun farsíma innan veggja skólans. Nemendum ber að hlýða 

skólareglum viðkomandi skóla og fyrirmœlum kennara. Nemendum á ekki að líðast að vera 

með yfirgang og truflanir í kennslustundum og koma þannig í veg fyrir að kennarinn geti sinnt 

nemendum sem skildi. Atferlismótunarver geta hjálpað nemendum sem eiga erfitt með eigin 

hegðun. Nemendur sem vilja ekki fara eftir skólareglum og fyrirmœlum kennara eiga ekki að 

fá að vera inni í kennslustundum og því upplagt að finna þeim vinnuaðstöðu annars staðar 

þangað til þeir treysta sér til að taka þátt í kennslustund. 

 

9. Það á að vera sjálfsagt mál að virkja þessa aðila til samstarfs. 

 

10. Til að einstaklingsmiðað nám verði almennt að veruleika þarf víða að fœkka nemendum í 

bekkjardeildum eða að fjölga kennurum sem sinna nemendahópnum. Aðstœður eru 

mismunandi eftir grunnskólum í Reykjavík, nemendahópar misstórir og skipulagning 

skólastarfsins getur líka verið með ólíkum hœtti eftir ákvarðantöku skólastjórnenda og 

kennara í hinum ýmsu skólum. Úrrœðin geta því verið mismunandi eftir aðstœðum skólanna. 

 

11. Með því aðleita eftir upplýsingum frá skólunum,  hafa eftirlit, mat og eftirfylgni. 

 

12. Deildarstjórar sérkennslu í skólunum hafa umsjón með þessari mikilvœgu þjónustu sem 

hefur verið af alltof skornum skammti sem og ýmis önnur mikilvœg sérfrœðiþjónusta. Hér 

þurfa að koma til meiri fjármunir og forgangsröðun. 

 

13. Það er brýnt að bœta aðstöðu þar sem henni er ábótavant. Öll börn í Reykjavík eiga að 

njóta menntunar við góðar aðstœður og nútímalegra kennsluhátta. Hér þarf að finna fé og 

forgangsraða. 

 

14. Skipulagt starf í frímínútum m.a. í formi leikja gefst mjög vel, ekki síst þar sem skólavinir 

(sérmerktir nemendur í unglingadeildum) skiptast á að vera á leiksvœðum yngri nemenda, 

spjalla við þá sem virðast einir og taka virkan þátt í leikjum þeirra yngri. Frímínútur eiga að 



vera hluti af skólastarfinu og geta verið það þó nemendur séu í frjálsum leik. Það eru til ýmsar 

leiðir til að spyrna á móti einelti í frímínútum. 

 

15. Meiri samþœtting skóla og frístundaheimila er œskileg ekki síst hvað varðar uppeldisleg- 

og kennslufrœðileg atriði sem og sérfrœðiaðstoð. 

 

16. Þetta þarf að skoða vel því öll grunnskólabörn í Reykjavík eiga að fá að njóta kennslunnar 

sem þau eiga rétt á. Hér þarf fjármuni og hagrœðingu. 

 

17. Bráðger börn þurfa að fá kennsluefni og kennslu við hœfi. Víða bjóða skólarnir upp á 

framhaldsskólaáfanga sem hafa jafnvel nýst nemendum til eininga í framhaldsskólum. 

 

18. Það er afar brýnt að setja aukið fé í þessa þjónustu og stytta þann tíma sem börn þurfa að 

bíða eftir aðstoð. Þetta er mjög mikilvægt mál. 

 

19. Það þarf að athuga hvort og þá hvernig er hœgt að samnýta þjónustuna sem er í boði í dag 

og svo þarf líka að finna fé til að bœta þessa mikilvœgu þjónustu. 

 

20. Tölvubúnaður skólanna þarf að vera góður og nemendur þurfa að lœra að nýta sér 

nútímatœkni m.a til að finna og vinna með upplýsingar. 

 

21. Jú, það er vissulega mikilvœgt. 

 

22. Þetta œtti að vera á stundatöflu allra barna í REYKJAVÍK. 

 

23. Það er mikilvœgt að nemendum sé boðið upp á slíkt val. Málið þarf að vinna í samstarfi 

við ríkið því í amk. nokkrum tilvikum hafa skólastjórar hagrœtt og forgangsraðað til að geta 

boðið upp á valið. Spurning hvort ekki sé hœgt að efla samvinnu milli skóla í þessu efni. 

   

 


