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Formáli 
Hagnýtar upplýsingar 

Veturinn 2020 – 2021 eru 67 nemendur í Grunnskólanum á Þórshöfn í sex kennslueiningum.  

Skólanum er skipt í þrjú stig, yngra stig  miðstig og elsta stig. Tveir umsjónarkennarar eru á yngsta 

stigi og er samkennsla í 1. -3. árgangi ásamt skiptitímum.  Einn stuðningsfulltrúi eru í kennsluteymi 

yngsta stigs.  

Nemendafjöldi á yngsta stigi: 

1. árgangur  5 nemendur    Kumblavík 

2. árgangur  4 nemendur   Kumblavík 

3. árgangur  9 nemendur    Kumblavík 

4. árgangur  8 nemendur    Ártún 

Á miðstigi eru tveir umsjónarkennarar og tveir stuðningsfulltrúar. Samkennsla er hjá 6. og 7. bekk. 

Nemendafjöldi á miðstigi 

5. árgangur  10 nemendur    Brimnes     

6. árgangur  8 nemendur    Eldjárnsstaðir 

7. árgangur  5 nemendur    Eldjárnsstaðir 

Á  elsta stigi eru tveir umsjónarkennarar.  Samkennsla er  í 8. og 9. árgangi.   

Nemendafjöldi á elsta stigi: 

8. árgangur  3 nemendur    Ássel  

9. árgangur  6 nemendur    Ássel  

10. árgangur  9 nemendur    Hvannstaðir 

 

Vinnurými kennara er í Heiði sem er á suðurgangi og þar er einnig skrifstofa deildarstjóra sérkennslu 

sem og sérkennslustofa.    

Kennsla við skólann fer fram í tveimur byggingum, Grunnskólanum á Þórshöfn og  íþróttahúsinu Veri. 

Grunnskólinn opnar klukkan 7:30 á morgnana af húsverði skólans. Stuðningsfulltrúar mæta til vinnu 

klukkan 8:00. Mælst er til þess að nemendur mæti ekki fyrr í skólann en klukkan 8:00 sé þess kostur.  

Skólinn er opinn til 16:00 eða þangað til síðasti starfsmaður fer heim.  

Nemendur fá 20 mínútna frímínútur að morgni og 30 mínútna hádegishlé. Nemendur í 1. -7. bekk fara 

út í frímínútum en nemendur í 8.-10. bekk fá að velja um útiveru eða inniveru.  

Frístund er rekin við skólann frá mánudegi til föstudags. Samstarf er á milli grunnskólans og UMFL og 

er leitast er við að hafa allar íþróttaæfingar yngstu nemenda á starfstíma frístundar og að þau börn 

sem eru í frístund fari einnig í sitt tónlistarnám á meðan þau eru í skóla eða frístund þannig að þá hafi 

þau lokið námi sínu og skiplögðum tómstundum er skóladeginum lýkur. Ábyrgðaraðili frístundar er 

skólastjóri en starfsmaður er Jóhanna Herdís Eggertsdóttir.  
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Starfsáætlun nemenda 
 

24. – 25. september, samræmd próf hjá 7. bekk 

5.-16 október, s amtalsvikur 

30.september – 1. október, samræmd próf hjá 4. bekk 

21.-22. október, þemadagar, árshátíðarundirbúningur 

26. – 27. október, vetrarfrí 

19. Nóvember, árshátíð í tilefni degi íslenskrar tungu – tvöfaldur dagur  

 9. - 10. desember, jólastöðvar  

18. desember, litlu jól – skertur dagur 

28. janúar, þorrablót – tvöfaldur dagur 

1.-12. febrúar, samtalsvikur 

 5. febrúar, dagur stærðfræðinnar 

18. – 19. febrúar, vetrarfrí 

Mars skólahreysti  

 8. - 10. mars, samræmd próf hjá 9. bekk 

18. – 19. maí, fjölgreindaleikar – tvöfaldir dagar 

25. – 28. maí, vorferðir 

28. maí, skólaslit  - tvöfaldur dagur 

 

 

Vikulegur kennslutími hvers nemanda í grunnskóla skal að lágmarki vera:  

1.200 mínútur í 1.-4. bekk  

1.400 mínútur í 5.-7. bekk  

1.480 mínútur í 8.–10. bekk  

 

Kennslustundafjöldi í Grunnskólanum á Þórshöfn, miðað við 40 mínútna kennslustundir: 

1. – 4. bekkur  31 stund á viku   (1240 mín) 

5. – 10. Bekkur 37 stundir á viku (1480 mín) 
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Starfsfólk og skipurit skólans  
 

Almar Marinósson    Faggreinakennari  

Ágústa Lind Jóhannesdóttir   Stuðningsfulltrúi 

Árni Davíð Haraldsson    Umsjónarkennari 8. og 9. árgangs og staðgengill skólastjóra 

Edgars Rugajs     Deildarstjóri tónlistarskólans  

Hanna Margrét Úlfsdóttir   Faggreinakennari á mið- og unglingastigi 

Hildur Stefánsdóttir    Faggreinakennari á mið- og unglingastigi 

Hilma Steinarsdóttir    Skólastjóri 

Hrafngerður Ösp Elíasdóttir   List- og verkgreinakennsla 

Hulda Kristín Baldursdóttir   Umsjónarkennari 10. árgangs 

Irene Mpofu     Ræstitæknir 

Jóhanna Herdís Eggertsdóttir   Stuðningsfulltrúi 

Karlotta Möller     Faggreinakennari 

Lára Björk Sigurðardóttir   Umsjónarkennari 1.-3. árgangs 

Lilja Ólafsdóttir     Faggreinakennari á yngsta stigi 

Líney Sigurðardóttir    Umsjónarkennari 5. árgangs 

Magdalena Zawodna    Umsjónarkennari 4. árgangs 

Margrét Eyrún Níelsdóttir   Íþróttakennsla í 1.-4. Árgangi 

Ragnar Skúlason   Sundkennsla 

Sigríður Jóhannesdóttir   Heimilisfræðikennsla 

Sigríður Friðný Halldórsdóttir  Skólahjúkrunarfræðingur 

Sóley Vífilsdóttir    Deildarstjóri sérkennslu 

Sólveig Sveinbjörnsdóttir   Stuðningsfulltrúi og húsvörður  

Sveinbjörg Eva Jóhannesdóttir   Umsjónarkennari 6. – 7. árgangs 

 

Stöðugildi grunnskólans, tónlistarskólans, skólabókasafns og frístundar eru tæplega 17 
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Skipurit og starfslýsingar stjórnenda 
Við skólann starfar einn skólastjóri sem er í 70 % stöðu við stjórnun og 30 % við kennslu. Staðgengill 

skólastjóra er umsjónarkennari við skólann ásamt því að vera verkefnastjóri og ber hann ábyrgð á 

ýmsum skráningum, heimasíðu og fyrirlögnum staðlaðra prófa.  

Skólastjóri bera ábyrgð á rekstri skólans, skólaþróun og skólabrag. Hlutverk hans er að rekstur og starf 

skólans samræmist því sem Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um auk laga og reglugerða sem snúa að 

grunnskólastarfi. 

Tónlistarskóli Langanesbyggðar er hluti af Grunnskólanum á Þórshöfn og fer kennsla fram í húsnæði 

tónlistarskólans í Þórsveri. Skólastjóri grunnskólans er einnig skólastjóri tónlistarskólans en í 

tónlistaskólanum starfar deildarstjóri við 20% stjórnun og 80% kennslu. 

Deildarstjóri sérkennslu starfar 38,5 % við stjórnun og 61,5 % við kennslu.  

 

Mötuneytið er rekið í Þórsveri af Karen Rut Konráðsdóttur. Matseðla má finna á heimasíðu skólans 

grunnskolinn.com 

Skólabílstjórar eru Benedikt Líndal Jóhannsson, Hafliði Jónsson, Margrét Eyrún Níelsdóttir og Mirjam 

Blekkenhorst. 

Skólaakstur og mötuneyti eru boðin út af sveitarstjóra og starfa undir hans stjórn en í samstarfi við 

grunnskólann. 
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Fjöldi skóladaga og helstu viðburðir 
Skólaárið 2020-2021 

Viðburður    Ástæða    Viðburðalýsing 

Skólasetning    Skertur dagur 

Samtalsvikur  Lengri skóladagar   Tveir auka nem.dag v/samtöl  

Dagur ísl. tungu/Árshátíð Tvöfaldur dagur,   Kvöldskemmtun 

Litlu jól,    Skertur dagur    

Þorrablót,    Tvöfaldur dagur  Kvöldskemmtun 

Dagur stærðfræðinnar,   Tvöfaldur dagur,   Kvöldskemmtun 

Fjölgreindaleikar   Tvöfaldir dagar,   Lengd viðvera 

Vorferðir    Lengri skóladagur,   Dagsferðir  

 

Undirbúningsdagar kennara 
Námsmat skólans byggir á leiðsagnarmati þar sem fjölbreytt námsmat er notað til þess að nemendur 

geti bætt sig í námi og þroskað sig sem námsmenn. Skólinn notar Mentor og framundan er vinna við 

að einfalda og leggja skýrari línur varðandi hvaða markmið úr Aðalnámskrá skólinn mun leggja áherslu 

á í hverjum bekk fyrir sig. 

Vinna við nýja skólanámskrá hefst á haustdögum og verður hún unnin í samvinnu við leikskólann 

Barnaból þar sem skólarnir vilja leggja áherslu á aukið samstarf skólastiga og samfellu í skólastarfi. 

Tilhögun kennslu 
Finna má námslotur (kennslufyrirkomulag vetrarins), kennsluáætlanir auk verklýsinga og eftir atvikum 

námsefni, námsmarkmið og námsmat inni á Mentor á heimasvæði hvers nemanda.  

Skólatími 
Skóladagar nemenda eru 180, skólasetning er 24. ágúst 2020 og skólaslit 28. maí 2021 

Allir nemendur byrja kl. 8.10 alla morgna og á föstudögum lýkur skólahaldi kl.13.40 hjá öllum 

nemendum. Nemendur í 1. – 4. árgangi eru í skólanum til 13:00 mánudaga til fimmtudaga. Nemendur 

í 5.-10. bekk eru í skólanum til 14:00 mánudaga – fimmtudaga. 

Stundaskrár nemenda er að finna inni á Mentor. 

Stoðþjónusta 
Grunnskólinn á Þórshöfn er skóli án aðgreiningar sem þýðir m.a. að leitast er við að komið sé til móts 

við þarfir nemenda í hverri kennslustund hvað varðar námsefni og leiðir að markmiðum. Stoðþjónusta 

skólans felst einkum í því að minnka samkennsluhópa þannig að þjónusta megi hvern einstakling betur, 

en þó einnig með hagsmuni hópsins að leiðarljósi.  

Einn kennari sinnir einvörðungu sérkennslu og er hann í 100% stöðu sem slíkur. Sinnir hann stuðningi 

fyrir allar bekkjardeildir skólans. Einstaka kennarar koma einnig að sérkennslu, fer eftir þörf hverju 

sinni. Einnig sjá stuðningsfulltrúar í samráði við umsjónarkennara um stuðning við nemendur sem eiga 
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við námserfiðleika að stríða. Hópaskiptingum í bekk er einnig þannig háttað að sem best sé hægt að 

þjónusta nemendur.  

Frístund er rekin við skólann alla daga vikunnar. Þar er boðið upp á hressingu, útivist og tómstundir 

eins og fyrr er nefnt. Aðsetur frístundar er í skólanum. Lágmarksgjald er tekið fyrir frístund og er 

gjaldskrá að finna á heimasíðu Langanesbyggðar, lnb.is. Umsjónarmaður frístundar er Jóhanna Herdís 

Eggertsdóttir, ábyrgðaraðili er skólastjóri. 

Samningur er í gildi á milli Norðurþings og Langanesbyggðar varðandi sérfræðiþjónustu og skal hún 

vera í samræmi við lög og reglugerði um Sérfræðiþjónustu skóla. 

Skólahjúkrunarfræðingur kemur í skólann á miðvikudögum og er í 3 tíma með ýmis konar fræðslu. 

Heimanám 
Skólinn gerir ráð fyrir heimanámi og er það einkum til þess að þjálfa færni eins og lestur og ritun en 

einnig til að vinna í áætlunum þannig að þær standist tímalega séð. 

Hjá nemendum í 6.bekk er heimanámstími á stundatöflu og Í 7. – 10. bekk er boðið upp á 

heimanámstíma sem valgrein. 

Áhersla er á að nemendur sinni hæfilegri heimavinnu svo þeir megi betur nálgast námsleg markmið sín 

og þjálfist í vinnubrögðum.  

Valgreinar 
Nemendur í öllum árgöngum hafa nokkurt val í flestum námsgreinum hvað varðar viðfangsefni, 

efnistök, skil og slíkt en sérstakar valgreinar eru í 7. – 10. bekk, 5 kennslustundir á hverjum þriðjudegi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá skal vera 1/5 af námi nemenda á unglingastigi, val.  

1,5 kennslustund skal vera tengd áhugasviði nemenda í 5. og 6. bekk en slíkt er í höndum kennara og 

getur birst á ýmsan máta í skólastarfinu. 
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Skimanir 
 

Í grunnskólanum eru lagðar fyrir skimanir til að meta námslega, félagslega, tilfinningalega og 

heilsufarslega stöðu nemenda og leita vísbendinga um erfiðleika á þeim sviðum: 

 

 1.bekkur 
 Teiknipróf Tove Krogh   okt   Skólaþjónustan 
 Lesskimun    sept   Umsjónarkennari/sérkennari 
 Lesfimi     sept., jan og maí   Umsjónarkennari/sérkennari 

Hamingja/Líkaminn minn    Skólahjúkrunarfræðingur 
Slysavarnir      Skólahjúkrunarfræðingur 

  

 2.bekkur 
Lesfimi    sept., jan og maí  umsjónarkennari/sérkennari 

Lesmál     apríl   Umsjónarkennari/sérkennari 

Hamingja, tilfinnignar     Skólahjúkrunarfræðingur 

 

3.bekkkur 
Lestrarskimum – LOGOS mars/apríl  Skólaþjónusta 

Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

Hollusta, hreyfing, hamingja, hreinlæti   Skólahjúkrunarfræðingur 

 

4.bekkur 
 Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði sept 

 Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

 Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

Hamingja, kvíði      Skólahjúkrunarfræðingur 

Slysavarnir – 112     Skólahjúkrunarfræðingur 

 

5.bekkur 
 Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

 Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

 Hamingja, samskipti     Skólahjúkrunarfræðingur 

 

6.bekkur 
 Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

 Lestrarskimum-LOGOS  jan/feb   Skólaþjónustan 

 Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

 Kynþroski      Skólahjúkrunarfræðingur 

 Endurlífgun      Skólahjúkrunarfræðingur 
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 7.bekkur 
 Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði sept 

 Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

 Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

 Endurlífgun      Skólahjúkrunarfræðingur 

 Bólusetningar      Skólahjúkrunarfræðingur 

 

 

 

8.bekkur 
 Orðarún lesskilningur  nóv og mars  Umsjónarkennari/sérkennari 

 Greinandi lestrar- og  

ritmálspróf fyrir 14 ára GPR-14  mars/apríl  Skólaþjónustan 

 Lesfimi    sept.,jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

 Hugrekki, félagsþrýsingur    Skólahjúkrunarfræðingur 

 Líkamsímynd      Skólahjúkrunarfræðingur 

 

9.bekkur 
Samræmd könnunarpróf í íslensku, stærðfærði og ensku mars  

Könnun á líðan nemenda YSR/ASEBA listar okt/nóv           Skólaþjónustan 

Lesfimi    sept., jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 

Kynheilbrigði      Skólahjúkrunarfræðingur 

  

 10.bekkur 
 Lesfimi    sept.,jan og maí Umsjónarkennari/sérkennari 
 Endurlífgun      Skólahjúkrunarfræðingur 
 Geðheilbrigði      Skólahjúkrunarfræðingur 
 Ábyrgð á eigin heilsu     Skólahjúkrunarfræðingur 
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Skólabragur 

Samstarf heimila og skóla 
Gott samstarf heimila og skóla leggur grunn að farsælli skólagöngu nemenda og eru forráðamenn 

nemenda ávallt velkomnir í skólann. Á samtalsdögum mæta nemendur og forráðamenn saman og hitta 

umsjónakennara og fleiri starfsmenn ef þess er óskað. Þar sem nemendur eru skyldugir til að mæta í 

samtal eftir skólatíma telur það sem einn nemendadagur.  

 

Jákvæður agi 
Innleiðing á jákvæðum aga hefst á sameiginlegum starfsdegi leik- og grunnskóla 28.september. 

Jákvæður agi er uppeldisstefna sem byggir á sjálfsstjórnarkenningum. Jákvæður agi kennir félagsfærni 

og lífsleikni og byggir á kennslu, skilningi, hvatningu og samskiptum en ekki refsingum. 

 

Krakkaspjall 
Á starfsdögum í haust fara allir starfsmenn á námskeiðið Krakkaspjall sem er samræðu- og 

samskiptaverkefni. Kennarar vinna svo markvisst með krakkaspjall í vetur með nemendum og er 

meginmakmið þess að þátttakendur þjálfist í og læri að taka þátt í samræðum og byggi undir hæfni 

sem nýtist þeim í daglegum samskiptum.  

Fleiri samræðu- og samskiptanámskeið eru á döfunni í vetur. 

 

Skólareglur 
Skólareglur skólans eru mótaðar á hverju hausti með nemendum og sendar heim til undirritunar og 

samþykktar. Skólareglur grunnskólans er að finna á heimasíðu skólans.   

 

Grænfáninn 
Grunnskólinn hefur verið skóli á grænni grein í nokkur ár en í vor urðum við grænfánaskóli. Unnið 

verður áfram eftir hugmyndafræðinni á bak við verkefnið. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans. 

 

Í verkefnastjórn Grænfánans eru: 

Hildur Stefánsdóttir - verkefnastjóri 

Jóhanna Herdís Eggertsdóttir - meðstjórnandi 

Sigríður Jóhannesdóttir - meðstjórnandi 

 

Heilsueflandi grunnskóli 
Á síðasta skólaári sótti skólinn um að fá að gerast heilsueflandi grunnskóli og er það skólaráð sem er 

og verður stýrihópurinn. Nánari upplýsingar um verkefnið má finna á heimasíðu grunnskólans, 

grunnskolinn.com 
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Samstarf leik- og grunnskóla 
Elsti árgangur leikskólans Barnabóls kemur í reglulegar heimsóknir í grunnskólann. Fyrsta 
heimsókn er fyrri dagur jólastöðva. Á vorönninni koma börnin tvo daga í mánuði, tvo klukkutíma í 
senn og vinna verkefni sem skipulögð eru bæði af leik- og grunnskólakennurum. Í heimsóknunum 
kynnast börnin skólahúsnæðinu, starfsfólki og öðrum nemendum.  
Tilgangurinn er fyrst og fremst sá að leikskólabörnin nái að kynnast grunnskólanum á jákvæðan 
hátt og líti á hann sem eðlilegt framhald af leikskólanum.  

 
Nemendur 1.bekkjar fara í nokkrar heimsóknir á haustönn á Barnaból.  

 

Tónlistarskólinn 
Umsóknum skal skila til skólastjóra. Sendir eru út póstar með umsóknareyðublaði en einnig er hægt 

að sækja um á heimasíðu grunnskólans, grunnskolinn.com. Gjaldskrá má finna á heimasíðu 

sveitarfélagsins, lnb.is.  

Tónlistaskólinn starfar í 36 vikur, hvor önn er 18 vikur. 

Haustönn  Frá 1.september 2020 til 15.janúar 2021 

Vorönn  Frá 20.janúar 2021 til 28.maí 2021 

 

Nefndir, ráð og áætlanir 
Kennara– og eða vinnufundir eru að jafnaði vikulega. Teymisfundir eru aðra hverja viku. Aðrar nefndir 

innan skólans funda reglulega yfir skólaárið en tíðni funda fer þó eftir verkefnum er liggja fyrir. 

Nemendafélagið Aldan 
Við skólann starfar nemendafélag og í stjórn þess sitja fulltrúar frá 8. – 10. bekk. Kosið er í stjórn 

nemendafélagsins að hausti. Stjórnin sér um að halda viðburði fyrir alla nemendur skólans nokkrum 

sinnum yfir skólaárið auk þess sem það heldur hrekkjavökuball fyrir alla nemendur skólans og 

árshátíðarball fyrir elstu nemendurna. 

Stjórn Öldunnar veturinn 2020-2021: 

Karolina Sara - formaður 

Steinfríður María - varaformaður 

Ásgerður Ólöf - ritari 

Birgitta - gjaldkeri  

Gabriela - meðstjórnandi 
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Nemendaverndarráð 
Nemendaverndarráðsfundir eru einu sinni í mánuði en þá sitja fulltrúar skólaþjónustu, skólastjóri, 

sérkennari, skólahjúkrunarfræðingur og umsjónarkennari situr fund þegar nemendur hans eru til 

umfjöllunar. Fundargerðir nemendaverndarráðs eru færðar í trúnaðarbók.  

 

Áfallaáætlun 
Áfallateymi starfar í skólanum og vinnur eftir áfallaáætlun sem finna má á heimasíðu grunnskólans, 

grunnskolinn.com  

Áfallaráð 
Í áfallaráði sitja 
Hilma Steinarsdóttir skólastjóri 
Árni Davíð Haraldsson staðgengill skólastjóra 
Hanna Margrét Úlfsdóttir trúnaðarmaður kennara (KÍ)  
Eyþór Atli Jónsson trúnaðarmaður starfsfólks (VÞ)  
Sigríður Friðný Halldórsdóttir skólahjúkrunarfræðingur 
 
 

Fulltrúar í fræðslunefnd: 
Magdalena Sylwia Zawodna fulltrúi kennara 
Ágústa Lind Jóhannesdóttir fulltrúi annars starfsfólks 
 
 

Skólaráð 
Við alla grunnskóla skal skv. reglugerð starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur um skólasamfélag 

og skólahald. Í skólaráði sitja skólastjóri, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi 

annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndarsamfélags. Skólaráð 

fundar minnst fjórum sinnum yfir árið. 

Skólaráð skipa: 

Hilma Steinarsdóttir skólastjóri 
Árni Davíð Haraldsson fulltrúi kennara 
Magdalena Sylwia Zawodna fulltrúi kennara  
Sólveig Sveinbjörnsdóttir fulltrúi annars starfsfólks 
Marta Uscio fulltrúi foreldra 
Karen Rut Konráðsdóttir fulltrúi foreldra  
Alexandra Heiða Jóhannsdóttir fulltrúi nemenda 
Steinfríður María Alfreðsdóttir fulltrúi nemenda 
Sigurður Ragnar Kristinsson fulltrúi grenndarsamfélags 
 
 

Öryggistrúnaðrmaður:  Hrafngerður Ösp Elíasdóttir 

 

Öryggisvörður:  Sólveig Sveinbjörnsdóttir 
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Símenntunaráætlun 
Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun. Tími til símenntunar markast af samningsbundnum 

150 klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara. Skipting þessa tíma getur verið 

mismunandi milli kennara, skóla og einnig milli ára. 

 
Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti: 
Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur 
æskilega eða nauðsynlega fyrir sig. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi 
út frá stefnu skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skóla. 
Símenntun, sem hluti af 150 klst., er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan starfsramma 
skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við 
kennara. 
 
Símenntunaráætlun skal kynnt kennurum 
Kennurum ber að gera skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna 
til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. 
Kennurum er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. símenntunaráætlun skóla, enda 
sé hún gerð skv. ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu. 
Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra 
Úr handbók með kjarasamning 

 

Rýmingaráætlun og viðbrögð við vá  
Grunnskólinn á Þórshöfn er fjöldahjálparstöð. 

Rýmingaráætlun skólans má finna á heimasíðu skólans grunnskolinn.com  

Við öfluga jarðskjálfta skulu nemendur og starfsfólk leita vars undir borðum í kennslurýmum og forðast 

að vera þar sem hlutir geta fallið. Eftir að skjálftinn hefur riðið yfir, er haldið kyrru fyrir í skólanum þar 

sem hann er fjöldahjálparstöð. 

 

Viðbrögð við óveðri 
Kappkostað er að senda tímanlega út tilkynningu um röskun á skóla- og frístundastarfi vegna óveðurs. 

Tilkynningar eru sendar í tölvupósti í gegn um Mentor ásamt því að birtast á heimasíðu og/eða 

facebook síðu grunnskólans. Einnig er hægt að senda skilaboð í síma í gegn um Mentor. 

 

Akstursáætlun 
Upplýsingar um skólaakstur er að finna á heimasíðu grunnskólans, grunnskolinn.com 
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Olweusaráætlun gegn einelti 
 

Einelti af öllu tagi er ekki liðið í GÞ og samrýmist ekki gildum og áherslum í skólastarfinu. Allra leiða er 

leitað til þess að fyrirbyggja það og bregðast við því á skipulegan hátt. Að vinna gegn einelti er 

langtímaáætlun sem byggir á skipulegu forvarnarstarfi, jákvæðum skólabrag og góðum bekkjaranda. 

Við skólann starfar eineltisteymi sem samanstendur af verkefnisstjóra, lykilmaður frá yngra stigi og 

lykilmaður frá miðstigi og eldra stigi. Teymið fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og/eða eftir 

þörfum. Eineltisteymi stendur fyrir umræðufundum með kennurum skólans einu sinni í mánuði 

og/eða oftar eftir þörfum. 

Umsjónarkennarar skulu leita til eineltisteymis ef niðurstöður úr upplýsingaöflun benda til eineltis 

eða atvik verða sem ástæða er til að fá aðstoð teymis til úrvinnslu. Skal þá eineltisteymi kalla saman 

fund með því starfsfólki sem kemur að þolanda og/eða geranda. 

 

Í eineltisteymi skólans sitja: 

Hilma Steinarsdóttir skólastjóri 

Árni Davíð Haraldsson staðgengill skólastjóra og umsjónakennari 8. og 9. bekkjar 

Magdalena Sylvia Zawodna umsjónakennari 4.bekkjar 

Hulda Kristín Baldursdóttir Umsjónarkennari 10. bekkjar 

Margrét Eyrún Níelsdóttir íþróttakennari á yngsta stigi 

 

 

Innra mat 
Grunnskólinn á Þórshöfn nýtir sér m.a. Skólapúls við innra mat skólans. Skólaárið 2020-2021 verða 

einungis nemendakannanir. 2019-2020 voru framkvæmdar starfsmannakönnun og foreldrakönnun 

ásamt nemendakönnunum. 

Í innra mats teymi skólans sitja: 

Hilma Steinarsdóttir 

Hildur Stefánsdóttir 

Magdalena Sylwia Zawodna 
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Foreldrafélag 
Áhersla er lögð á gott samstarfs milli heimilis og skóla.  

Stjórn Foreldrafélags Grunnskólans á Þórshöfn skipa 
 
Karen Rut Konráðsdóttir formaður 

Vilborg Stefánsdóttir gjaldkeri 

Lára Björk Sigurðardóttir 

Rúnar Konráðsson 

Sigríður Jóhannesdóttir 

Valgerður Sæmundsdóttir 

Vikar Már Vífilsson 

  
 
 
Bekkjartenglar skólaárið 2020 – 2021:  

10. bekkur  Kristín Heimisdóttir 

8. -9.bekkur Magdalena Sylwia Zawodna 

6. -7. bekkur Anna Lilja Ómarsdóttir og Ina Leverköhne 

5. bekkur Sigríður Ósk Indriðadóttir og Hanna Margrét Úlfsdóttir 

4. bekkur   Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir  

1.-3. bekkur   Hulda Kristín Baldursdóttir og Karitas Ósk Agnarsdóttir 
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Vorferðir 
25.-27.maí er farið í dagsferðir með nemendur í 1.-9.bekk. Nemendur 10.bekkjar fara í 

utanlandsferð og greiðir bekkjarsjóður þeirra, sem er söfnunarfé, ferðina. Staður og tími verður 

ákveðinn seinna af nemendum og forráðamönnum.  

Dagskrá vorferða með fyrirvara um breytingar: 

1.-3.bekkur Skjálftasafnið Kópaskeri 

4.bekkur Bustafell Vopnafirði 

5.bekkur Hvalasafnið Húsavík og sund 

6.-7.bekkur Fuglasafnið Mývatnssveit 

8.-9.bekkur Akureyri 

 

Skóladagatal 2020-2021 
Er einnig að finna á heimasíðu grunnskólans, grunnskolinn.com 

 

 


