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1. Stjórnskipurit

2. Starfsfólk skólans 2020 – 2021
Nafn

Starfsheiti

Ágústa Baldursdóttir
Ágústa Oddsdóttir
Ásdís Elva Jónsdóttir

Matráður
Stuðningsfulltrúi
Leiðbeinandi

Benjamín Freyr Oddsson
Berglind Ragna Erlingsdóttir

Leiðbeinandi
Leiðbeinandi

Bjarnheiður Böðvarsdóttir
Björn Eðvarð Grétarsson
Charlotte Sigrid á Kósini
Drífa Valborg Erhardsdóttir
Erla Dan Jónsdóttir
Erla Eyþórsdóttir

Hjúkrunarfræðingur
Starfsmaður íþróttamannvirkja
Umsjónarkennari
Stuðningsfulltrúi
Stuðningsfulltrúi
Leiðbeinandi

Fríða Rut Stefánsdóttir
Guðný Ósk Vilmundardóttir

Ritari
Umsjónarkennari

Guðríður Erna Gísladóttir
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir
Guðrún Rakel Svandísardóttir

Starfsmaður í mötuneyti
Aðstoðarskólastjóri
Leiðbeinandi

Gunnar Geir Gunnlaugsson
Hafdís Sigurjónsdóttir
Halla Guðlaug Emilsdóttir
Halldóra Björk Guðmundsdóttir
Hanna Agla Ellertsdóttir
Henný Árnadóttir

Umsjónarkennari
Bókavörður
Stuðningsfulltrúi
Umsjónarkennari
Þroskaþjálfi
Umsjónarkennari

Herdís Sif Ásmundsdóttir
Hildur Bjargmundsdóttir
Hjördís Davíðsdóttir
Ingibjörg Kjartansdóttir
Íris Árný Magnúsdóttir
Jónína Eirný Sigurðardóttir

Kennari
Leiðsagnarkennari
Kennari
Stuðningsfulltrúi
Umsjónarkennari
Stuðningsfulltrúi

Karen Thelma Viðarsdóttir
Karl Óskar Svendsen
Kolbrún Hulda Tryggvadóttir
Kristinn M. Bárðarson
Lára Björk Gunnlaugsdóttir
Lene Drejer Klith

Stuðningsfulltrúi
Húsvörður
Kennari
Kennari
Stuðningsfulltrúi
Kennari

Magnús J. Magnússon
María Skúladóttir
Ósk Pálsdóttir
Óttar Guðlaugsson
Páll Sveinsson

Verkgreinakennari
Leiðbeinandi
Stuðningsfulltrúi
Íþróttakennari
Skólastjóri

Ragna Berg Gunnarsdóttir
Rakel Ýr Gunnlaugsdóttir
Renuka Charyre Perera
Sandra Sævarsdóttir
Sesselja Anna Óskarsdóttir
Sigríður Jónsdóttir

Umsjónarkennari
Stuðningsfulltrúi
Aðstoð í eldhúsi
Stuðningsfulltrúi
Íþróttakennari
Stuðningsfulltrúi

Sigríður Pálsdóttir

Deildarstjóri yngra stigs

Sigurhanna Björg Hjartardóttir
Sigurþór Hjalti Gústafsson
Steinunn E. Þorsteinsdóttir

Umsjónarkennari
Umsjónarkennari
Þroskaþjálfi

Sædís Ósk Harðardóttir
Vigdís Unnur Pálsdóttir

Deildarstjóri stoðþjónustu
Stuðningsfulltrúi

Vigfús Gunnar Helgason
Viktoría Ýr Norðdahl
Þórhildur Daðadóttir

Framhaldskólakennari
Sérkennari
Sérkennari

Skóladagatal 2020-2021

4. Skólahúsnæði og starfstöðvar
Starfsemi Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri dreifist á nokkrar starfsstöðvar og skólastarfið
hefur þá sérstöðu hvað starfstöðvar varðar að vera skipt á milli byggðarkjarana Eyrarbakka og
Stokkseyrar. Yngra stig, 1. – 6. bekkur, starfar í skólahúsnæði skólans á Stokkseyri og eldra stigið, 7. –
10. bekkur, starfar í húsnæði skólans á Eyrarbakka. Einnig hefur skólinn starfsstöðvar fyrir smíði í
sérstæðu húsnæði við Hásteinsveg, íþróttir fara fram í íþróttahúsi við Hásteinsveg á Stokkseyri og í
Samkomuhúsinu Stað við Búðarstíg á Eyrarbakka. Sundkennsla fer fram í sundlauginni við
Stjörnusteina Stokkseyri.

Sundlaugarhúsnæðið á Stokkseyri

Skólahúsnæðið á Stokkseyri

Skólahúsnæði unglingastigs Eyrarbakka

Færanlegar kennslustofur á Eyrarbakka

5. Skrifstofa skólans
Skrifstofa skólans er opin frá kl. 7:30 til kl. 14:00 alla kennsludaga. Sími skólans er 480-3200. Póstfang
skólans er barnaskolinn@barnskolinn.is. Heimasíðu skólans er að finna á www.barnaskolinn.is.

6. Innra mat
Innra mat Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri er fólgið í árlegum könnunum sem lagðar eru fyrir
nemendur, starfsfólk og foreldra. Skólapúlsinn er mælitæki sem notast hefur verið við,

nemendakannanir, starfsmannakannanir og foreldra-/forráðamannkannanir eru framkvæmdar af
Skólapúlsinum. Niðurstöður kannana eru nýttar í að gera gott skólastarf enn betra og er brugðist við
þeim með markmiðum sem sett eru fram í árlegum starfsáætlunum.
Einnig er könnun um einelti lögð fyrir árlega, Olweusarteymi skólans sér um framkvæmd á
henni og kynningu niðurstaðna. Í kjölfar hverrar eineltiskönnunar vinnur Olweusarteymi næstu
starfsáætlun og kynnir leiðir til úrbóta ásamt stjórnendum skólans. Könnun á vegum Rannsóknar og
greiningar - Líðan og hagir nemenda í 8. – 10. bekk er lögð fyrir árlega. Heilsufarskannanir
starfsmanna hafa verið lagðar fyrir annað hvert ár síðan 2016 og eru niðurstöður þeirra nýttar í innra
mat skólans.

7. Starfsáætlun nemenda, tilhögun kennslu og kennsluáætlanir
Á skóladagatali Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri, sem er að finna á heimasíðu skólans, má sjá
kennsludaga skólaársins. Kennsludagarnir eru samkvæmt lögum 180 talsins og á skóladagatalinu má
einnig sjá hvaða dagar er svokallaðir uppbrotsdagar. Það eru kennsludagar þar sem óhefðbundin
kennsla fer fram, ekki samkvæmt stundaskrá.

7.1. Stundarskrár nemenda
•
•
•
•
•

Nemendur Barnaskólans stunda nám í 1400 mínútur á viku skólaárið 2020-2021.
Stundaskrár nemenda hefjast kl. 8:15 á morgnana og kennslu lýkur kl. 13:55
Frímínútur eru tvisvar yfir skóladaginn, kl. 9:35-9:55 og kl. 11:15-11:25. Hádegishlé er kl.
12:05-12:35.
Nemendum er ekið til og úr skóla alla daga vikunnar og einnig á milli kennslustaða eftir
stundatöflu.
Skólaárinu er skipt í tvær annir, haustönn sem spannar frá 24. ágúst 2020 til 15. janúar 202.
Vorönn hefst 18. janúar og lýkur með skólaslitum 9. júní.

7.2. Foreldraviðtöl
Á skóladagatali BES eru tveir foreldraviðtalsdagar, sá fyrri er 5. nóvember og hinn síðari 4. febrúar.
Foreldaviðtölin fara fram milli umsjónakennara, foreldra og nemenda og er þeim ætlað að nýtast til
samtals um námsstöðu, líðan og annað sem viðkemur nemandanum.

7.3. Helstu viðburðir skólaársins
Ágúst -

Skólasetning

September -

Dagur íslenskrar náttúru (gróðursetning)/Útivistardagur/Foreldraviðtöl

Október -

Haustfrí

Nóvember -

Árshátíð unglingastigs/Foreldraviðtöl

Desember -

Jólasöngur og Litlu jólin

Febrúar -

Foreldraviðtöl/námsmat

Mars -

Öskudagsviðburðir

Apríl -

Árshátíð yngra stigs

Maí -

Barnabær/Útivistardagar/Vorferðir

Júní -

Skólaslit

7.4. Vettvangsferðir
Nemendur Barnaskólans á Eyrarbakka fara í nokkrar staðlaðar skólaferðir. Útskriftarnemendur 10.
bekkjar fara í vorferð að loknum 10. bekk í Skagafjörð. Nemendur 9. og 10. bekkjar fara að
Laugarvatni í kynnisferð um Menntaskólann annað hvert ár. Aðrar bekkjadeildir fara í styttri
vettvangsferðir yfir skólaárið.

7.5 Kennsluáætlanir
Kennsluáætlanir eru gefnar út að hausti fyrir yngra stig en strax í upphafi haust- og vorannar fyrir
unglingastig. Kennsluáætlanir eru aðgengilegar á Mentor og á heimasíðu skólans.

8. Valáfangar nemenda
Nemendur 8. – 10. bekkjar velja sér valáfanga á haust- og vorönn, alls 6 kennslustundir á viku. Mjög
fjölbreytt val er í boði og eru valáfangar unglingastigs veturinn 2020 – 2021 þessir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Matreiðsla
Fatasaumur
FabLab
Hönnun og handverk
Myndmennt
Félagsmál
Leiklist
Hljómsveitarval

•
•
•
•

Skólahreysti
Spilaval
Líkamsræktarval
Aðstoð við heimanám

Einnig geta nemendur sótt samval sem er kennt nemendum þvert á skóla Árborgar.

9. Skólaráð, foreldrafélag og nemendafélag
9.1.Skólaráð
Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 segir:

8. gr. Skólaráð.
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og
skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun
sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun,
rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um
fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg
ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri
velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið
skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.
[Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara
ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og
tveimur fulltrúum foreldra auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun
þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða
viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar
skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. Heimilt er, með rökstuddri
greinargerð, að sækja tímabundið um undanþágu frá ákvæði þessarar málsgreinar til
ráðuneytis. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun að annast undanþágur
samkvæmt þessari grein. Í greinargerð þarf að koma fram með hvaða hætti verkefnum
skólaráðs verður sinnt. Gildar ástæður þurfa að vera fyrir veitingu undanþágu, svo sem
fámenni eða sérstaða.]
1)

Skólaráð hefur verið skipað fyrir starfsárið 2020-2021. Það skipa eftirtaldir:
Páll Sveinsson – skólastjóri
Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir – aðstoðarskólastjóri
Sigurhanna Björg Hjartardóttir – kennari
Drífa Pálin Geirsdóttir – fulltrúi foreldra
Ósk Pálsdóttir – fulltrúi starfsmanna
Sigmar Ólafsson– fulltrúi grenndarsamfélags
Guðný Ósk Vilmundardóttir – kennari

Klaudia Joanna Figlarska – fulltrúi nemenda
Hreimur Karlsson – fulltrúi nemenda

9.2. Foreldrafélag
Foreldrafélag fyrir skólaárið 2020-2021 er skipað eftirtöldum:
Elka Long Rúnarsdóttir, formaður
Sara Dögg Arnardóttir, varaformaður
Drífa Pálín Geirsdóttir, gjaldkeri
Áslaug Halla Elvarsdóttir, ritari
Guðlaug Lilja Sævarsdóttir, meðstj.
Tanya Lind Pollock, meðstj.

9. Skólareglur

Umgengnisreglur
•

Nemendur ganga snyrtilega um skólahúsnæðið og eigur skólans og valda ekki
skemmdum eða lýtum.

•

Nemendur fara úr útifatnaði og skóm í andyri og ganga frá á tilskilinn hátt.

•

Notkun allra hjólatækja er óheimil á skólalóð á skólatíma. Við skólahúsnæði
unglingadeildar á Eyrarbakka er heimilt að nota hjólabretti á tilteknum stöðum
skólalóðarinnar.

•

Á skólatíma eru nemendur á skólalóðinni, ekki er leyfilegt að fara af henni nema
með leyfi. Nemendur nota skólabíl á milli þorpa.

•

Um notkun snjalltækja í skólanum gilda eftirfarandi reglur:
a) Í 1.-6.bekk er öll notkun snjalltækja bönnuð á meðan á skólatíma stendur
nema undir handleiðslu kennara.
b) Í 7.-10.bekk er öll notkun snjalltækja bönnuð í kennslustundum nema undir
handleiðslu kennara.
c) Nemendur sem ekki fara eftir skólareglum um notkun snjalltækja fá aðvörun
frá kennara. Ef þeir fara ekki eftir tilmælum kennara í annað sinn ber kennara
að vísa nemanda til stjórnanda þar sem málið fær frekari umfjöllum sbr.
almenn úrvinnsla brota á skólareglum.

•

Nemendum er óheimilt að taka myndir af samnemendum sínum og birta á neti
eða samfélagsmiðlum nema með þeirra leyfi.

Samskiptareglur
•

Samskipti nemenda og starfsmanna skulu einkennast af gagnkvæmri virðingu,
kurteisi og heiðarleika. Nemendur sýna öllu starfsfólki skólans hlýðni.

•

Samskipti starfsfólks skólans við heimili og nærsamfélag skal einkennast af
virðingu og tillitssemi.

Háttsemisreglur
•

Skólabragur Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri skal einkennast af
fagmennsku og umhyggju.

•

Einkunnarorð skólans, jákvæði, metnaður, virðing og heiðarleiki, skulu í
hávegum höfð í öllu skólastarfi.

Ástundunarreglur
• Nemendum Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri er uppálagt allt frá
upphafi skólagöngu að bera ábyrgð á eigin námi.

• Forleldrum/forráðamönnum er einnig uppálagt að fylgjast með námi sinna barna
og gæta þess að þau búi við aðstæður til náms.

• Nemendur bera ábyrgð á námsgögnum og tækjum í eigu skólans og er
foreldrum/forráðamönnum skilt að bæta námsgögn og/eða tæki ef þau verða
fyrir skemmdum eða glatast.

Hollusta og heilbrigðar lífsvenjur
• Foreldrum/forráðamönnum ber að sjá til þess að þeirra börn fái nægan svefn,
hvíld, rétta næringu og gæti að almennri snytimennsku og heilbrigði. Slíkt er ein af
forsendum náms.
•

Öll meðferð og neysla vímuefna er stranglega bönnuð í og við skólann, sem og
hvar sem nemendur eru á vegum skólans.

•

Neysla sælgætis, tyggigúmmís og gosdrykkja er bönnuð í skólanum, nema á
sérstökum skólahátíðum þegar slíkt er leyft.

• Nemendum er uppálagt að koma með hollt og gott nesti í skólann. Sykraðir drykkir
og matvara er ekki æskilegt nesti. Leiðarlínur Embættis Landlæknis skulu hafðar til
viðmiðs.

Viðbrögð við brotum á skólareglum
1. Nemandi byrjar með einkunnina 10 við upphaf hverrar annar.
2. Við hverja óheimila fjarvist (F) dregst 0,4 frá, 0,2 frá fyrir að koma of seint (S).
3. Ef nemanda er vísað úr kennslustund (R), dregst 1,0 frá mætingareinkunn.
Leiðbeiningar um skráningu: 1. Komi nemandi 10 mín. of seint í kennslustund
ber að skrá hann fjarverandi (F) 2. Komi nemandi 1-10 mín. of seint fær hann
seint (S)

4. Viðbrögð ef misbrestur er á mætingu:
- Einkunn fer niður fyrir 8. Umsjónarkennari fylgist með mætingu
umsjónarnemenda sinna. Um leið og ber á fjarvistum og óstundvísi hjá nemanda,
ræðir umsjónarkennari við nemandann um það. Umsjónarkennari hefur einnig
samband við forráðamenn og lætur vita.
- Einkunn fer niður fyrir 6. Forráðamenn og nemandi eru boðaðir til fundar við
umsjónarkennara. Stjórnendum kynnt staða mála.
- Einkunn fer niður fyrir 4. Stjórnandi kynnir málið fyrir nemendaverndarráði.

10. Stoðþjónusta
10.1. Skólaheilsugæsla
Skólahjúkrunarfræðingur BES er Bjarnheiður Böðvardóttir, hjúkrunarfræðingur frá Heilsustofnun
Suðurlands. Hún hefur viðveru þrjá augslýsta daga í mánuði á Stokkseyri og þrjá daga í mánuði á
Eyrarbakka.

10.2. Sérfræðiþjónusta
Barnaskólinn á Eyrarbakka býr yfir mjög öflugu liði sérfræðinga sem vinna undir stjórn Sædísar
Harðardóttur, verkefnastjóra sérkennslu. Við skólann starfa tveir þroskaþjálfar, Hanna Agla
Ellertsdóttir og Steinunn E. Þorsteinsdóttir. Lausnarteymi BES er skipað eftirtöldum:

Sigríður Pálsdóttir

Deildarstjóri yngra stigs

Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir

Aðstoðarskólastjóri

Sædís Ósk Harðardóttir

Deildarstjóri stoðkennslu

Steinunn E. Þorsteinsdóttir

Þroskaþjálfi

Lausnarteymi fundar tvisvar í mánuði, oftar ef þörf þykir. Tilgangur teymisins er að styðja kennarara í
starfi og vinna að úrlausnum nemenda í námi og atferlismótun. Einnig er það hlutverk teymisins að
undirbúa nemendaverndarráðsfundi sem fara fram fyrsta þriðjudag hvers mánaðar. Þá fundi sitja
ásamt lausnarteymi Tinna Rut Torfadóttir skólasálfræðingur, Anna Rut Tryggvadóttir félagsfræðingur
hjá Árborg, Herdís Sif skólasálfræðingur og Magnús J. Magnússon skólastjóri.

10.3. Verklag stoðþjónustu

11. Þróunarvinna
Skólaárið 2020-2021 verður áfram unnið að innleiðingu heilsueflandi grunnskóla. Tilraunastarf verður
einnig unnið með innleiðingu rafræns náms sem markmið. Að minnka útprentun pappírs og gera
nemendur meðvitaðri um vinnuhægringarmöguleika og nútímaleg vinnubrögð með hætti
upplýsingatækninnar.
Erasmus+

Þar sem Covid-19 ástandið hefur fyrirmunað kennurum Barnaskólans sem og öðrum
kennurum Árborgar sameiginlegt þróunarstarf hefur skólaþróunarverkefni Árborgar – Af litlum neista
– en þar er lögð áhersla á orðaforða nemenda, samskipti, teymisvinnu og foreldrasamstarf - verið sett
á ís.

11. Tómstundastarf og félagslíf
Nemendaráð unglingstigs starfar við Barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri undir stjórn Fríðu Rutar
Stefánsdóttur. Hlutverk ráðsins er að tala rödd nemenda varðandi aðbúnað og hagi þeirra í
skólastarfinu. Með þessu er nemendalýðræði í heiðri haft í starfi skólans. Ráðið fundar og vinnur einn
til tvo tíma á viku. Nemendaráðið 2019-20 er svo skipað:

Hreimur Karlsson -

Formaður

Hlynur Fannar Birnuson -

Meðstjórnandi

Thelma Eir Ólafsdóttir -

Meðstjórnandi

Eiður Orri Pálsson -

Meðstjórnandi

Gabríel Róbert Atlason -

Meðstjórnandi

Arnar Helgi Arnasson Davíð Óskarsson -

Meðstjórnandi
Meðstjórnandi

Varamenn eru: Tryggvi Rúnar Kristinsson, Klaudia Joanna Figlarska, Sunneva Sif Jónsdóttir, Berta
Sóley Grétarsdóttir.

13. Önnur verkefni vetrarins
13.1. Heilsueflandi skóli
Stefnt er að því að Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri starfi samkvæmt heilsueflandi
grunnskóla, verkefni embættis landlæknis. Í teymi um heilsueflandi grunnskóla eru: Páll Sveinsson
skólastjóri, Guðrún Björg Aðalsteinsdóttir aðstoðarskólastjóri, Lene Drejer Klith heimilisfræðikennari,
Gunnar Geir Gunnarsson kennari, María Skúladóttir kennari og Óttar Guðlaugsson Íþróttakennari. Til
ráðgjafar eru Karl Svendsen húsvörður, Rakel Guðlaugsdóttir stuðningsfulltrúi og Ágústa Baldursdóttir
matráður.

