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Áætlun næsta skólaárs 
Vinna áfram samkvæmt aðalnámskrá og menntastefnu Reykjavíkurborgar. Áfram með læsi 
og leiðsagnarnám og Uppeldi til ábyrgðar. Erum hægt og rólega að vinna áfram í stafrænni 
þróun og kennarar að læra inn á stafrænt umhverfi.  
 
Í læsi eru 3 skimanir á ári (lesfimi Menntamálastofnunar) og við þurfum fylgja þeim 
niðurstöðum vel eftir.  
 
Höldum áfram að innleiða leiðsagnarnám. Ákveðið teymi kennara er á námskeiði hjá Skóla- 
og frístundasviði og Menntasviði. Teymið vinnur með öllum kennurum í skólanum við að 
innleiða aðferðir leiðsagnarnáms í starfið hjá okkur. Snýst m.a. um að nota annað orðfæri og 
gera nemendur meira meðvitaða um hvað þeir eru að læra.  
 
Í menntastefnunni Reykjavíkur eru matslistar fyrir hvern þátt stefnunnar. Fyrir covid vorum 
við búin að vinna með matlistann fyrir heilbrigði. Þurfum að halda þeirri vinnu áfram og 
vinna með lista fyrir aðra þætti.  
 



Í okkar skóla eru mjög góð tengsl á milli skólans og frístundaheimilisins og Buskans. Gott að 
þau séu í sama húsi og í góðu samstarfi við okkur. Rædd sú hugmynd að sækja um styrk fyrir 
þróunarverkefni um samstarf skóla, frístundaheimilis og félagsmiðstöðvar.   
Símenntun og verkefni 
Mjög góð fræðsla (4 klst) í síðustu viku fyrir starfsfólk frá Svandísi Önnu Sigurðardóttur frá 
Jafnréttisstofu Reykjavíkurborgar. Hún var með hinsegin fræðslu fyrir starfsfólkið. Fræðslan 
kom m.a. inn á hvernig við getum mætt þörfum ólíkra einstaklinga í skólanum. Ýmislegt sem 
við þurfum að gera, t.d. að hafa salerni sem eru ekki ætluð ákveðnu kyni. Ætlum að ræða við 
nemendur í 8. bekk um það hvað þeim finnst um kynjaskiptingu í sundi. Umræða hefur verið 
í þeim árgangi um kynjatvíhyggjuna og kynjaskiptingu í afmælum. Á næsta ári höldum við 
áfram með leiðsagnarnám og við vinnum áfram samkvæmt uppbyggingarstefnunni. 
 
Við sóttum um styrk í Sprotasjóð fyrir verkefni í unglingadeildinni og fengum hann. Verkefnið 
er kallað nemendalýðræði og námsmenning í unglingadeild. Ætlum að samþætta 
samfélagsfræði og náttúrufræði og upplýsingatækni og vinna meira verkefnamiðað.  
 
Vogaskóli tekur þátt í verkefni um að rannsaka seinkun skólabyrjunar á nám og líðan. Skólinn 
mun byrja kl 9:10 á næsta ári. Skoðuðum að hafa kennslustundir 60 mín en það tókst ekki að 
breyta því svo þær verða áfram 40 mín. Með seinkun á skólabyrjun verður valgreinakennslu 
lokið kl. 15:10. Þá er minni tími til að funda eftir kennslu. Skólastjórnendur stefna á að fækka 
vikulegum kennarafundum. Nýta morgnanna fyrir fundi á unglingastiginu og vera með 
starfsmannafundi á starfsdögum.  
 
Í síðustu kjarasamningum kennara var bókun um Betri vinnutíma í dagvinnu, þ.e.a.s. 
styttingu vikulegs vinnutíma. Það má ekki taka styttinguna af kennslu. Þetta þarf að skoða og  
fyrir skólabyrjun næsta haust þarf að vera ljóst hvernig við gerum þetta. Komið teymi, funda 
fyrsta fund í þessari viku.  
 
Starfsmannahald 
Mestu breytingar eru í stoðþjónustunni.  
Helga Helgadóttir (deildastjóri stoðþjónustu) hefur sagt upp og búið að ráða Sveinfríði Olgu 
Veturliðadóttur í hennar stað.  
Guðrún Jóhannsdóttir og Þorgerður Guðmundsdóttir, sérkennarar sem hvor um sig hefur 
verið í hálfri stöð hætta í vor vegna aldurs. Búið að ráða Guðrúnu Helgu Gunnarsdóttur í stað 
þeirra. Hún hefur verið sérkennari í Hvassaleitisskóla og mikið unnið þar með læsi.  
Bára Elíasdóttir verður í sérkennslunni, var í sérkennslu og ÍSAT á þessu skólaári. 
Við höfum verið með einn þroskaþjálfa í almennu bekkjardeildunum í 80% en fer í  100% 
stöðu næsta vetur og ætlum að ráða annan í 70%. Sá heitir Katrín Ósk Guðlaugsdóttir. 
Þurfum fleira fagmenntað fólk til að vinna nemendum. Höfum verið með marga 
stuðningsfulltrúa en við þurfum fleira fagmenntað fólk vegna ólíkra þarfa nemenda.  
Fjóla Dögg Blómsterberg námsráðgjafi kemur til baka úr ársleyfi. Lilja Þorkelsdóttir sem hefur 
leyst hana af fer í annan grunnskóla. Ragnar Vignir sem verið hefur í ársleyfi kemur kemur 
aftur til starfa. Áróra Gústafsdóttir umsjónarkennari í 4. bekk ætlar að hætta í kennslu í vor. 
Elín Sigrún Guðmundsdóttir sem verið hefur skólaliði í mötuneytinu í mörg ár lætur af 
störfum og Guðrún Ingvadóttir hefur verið ráðin í stað hennar.  
 



Í fyrsta bekk verða umsjónarkennarar Sigurbjörg Hallgrímsdóttir, Unnur Gunnarsdóttir og 
Hrönn Haraldsdóttir sem er nýráðin við skólann. Óvanalega margir nemendur, eða 54 börn 
eru skráð í 1. bekk á næsta skólaári. Þau voru 21 á núlíðandi skólaári. Það er orðið mjög 
þröngt í skólanum og ekki hægt að taka við nemendum úr öðrum skólahverfum í 1. bekk 
vegna þessa. Undantekning hefur þó verið gerð fyrir eitt barn sem á systkini á yngsta stigi í 
skólanum. Nemendur úr Vogabyggð eiga skólasókn í Vogaskóla. Það er skólaakstur frá 
hverfinu. Á næsta skólaári verður 1. bekkur þar sem 6. bekkur er núna, á 2 svæðum.  
Í 2. bekk verða Sólrún Héðinsdóttir og Brynja Sverrisdóttir, þar verða líklega 23 börn. Mjög 
margir nemendur í þeim bekk eru með íslensku sem annað tungumál. Umsjonarkennararnir 
sjá að mestu leiti um sérkennslu og ÍSAT þar inni.  
Í íslenskuverinu verður Arna Þorkelsdóttir áfram verkefnastjóri og með henni verður ein og 
hálf kennarastaða.  
 
Katrín Þorgrímsdóttir flytur sig aftur í  ÍSAT kennslu og verður í 60% og með henni verður 
Margrét Hlín Sveinsdóttir einnig í 60%. 
Stoðþjónustan þarf að flytjast meira inn í bekkina því lítið húsrými er til þess að taka 
nemendur úr sínum stofum eða svæðum.    
 
Önnur mál 
Nokkrir nemendur í 10. bekk voru í fjarnámi í stærðfræði í vetur. Eftir að prófum hjá þeim 
lauk í maí þá gerðust þeir ,,aðstoðarkennarar“ í stærðfræðitímum í 1. bekk. Þeir töldu sig 
læra mikið af því að aðstoða yngri nemendur og almenn ánægja var hjá 1. bekkingum og 
kennurum þeirra með þessa aðstoð.  
 

Foreldrafélag var með aðalfund fyrir stuttu og þar var skipað í stjórn og fulltrúa í skólaráð.  
Edda Sigurdís Oddsdóttir fulltrúi foreldra lætur af störfum í skólaráði. Barn hennar er að 
útskrifast úr 10. bekk í vor. Við þökkum Eddu hjartanlega fyrir óeigingjarnt starf og allt 
hennar framlag til skólasamfélagsins í Vogaskóla á undanförnum árum, Grímur, Jökull og Esja 
fulltrúar nemenda eru öll í 10. bekk og láta því af störfum í skólaráði. Við þökkum þeim 
innilega fyrir vel unnin störf í þágu skólans.  
Á næsta Nemó (Nemendafélagsfund) fund þarf að ræða að nemendur byrji ekki nýtt í 
skólaráði í 10. bekk. Kannski eðlilegt að það sé einn fulltrúi úr hverjum árgangi, 7. – 10 . bekk. 
Gott ef þau sitja í 7. – 8. bekk og síðan annar í 9. – 10. bekk (valinn í 2 ár í röð).  
Nemó setur í lög að velja einn fulltrúa úr hverjum árgangi 7. – 10 . bekk. Nemendur sækja um 
setu í skólaráði til 2ja ára. Dregið er úr umsóknum á Nemó fundi. Fulltrúar í 7. og 9. bekk 
gætu verið varafulltrúar, fulltrúar í 8. og 10. bekk aðalfulltrúar. 
 
Vegna fjölgunar í skólanum þá þurfum við fleiri sundtíma og stærra húsnæði. Skólaráð mun 
þurfa að ræða þetta mikið á næsta ári og eflaust senda bréf vegna þessa. Snædís er búin að 
sækja um að fá íþróttatíma í TBR húsnæðinu. Edda stingur upp á að tala við Hreyfingu og 
hafa t.d. 9. og 10. bekk þar hluta af tímanum. Skoða að leigja þar, þá er hægt að láta hluta af 
hópnum vera í tækjum og hluta af hópnum í sal með kennara. Hægt væri að hafa nemendur í 
Hreyfingu í þessum staka tíma og í TBR í tvöfalda tímanum. Kannski væri hægt að hafa 
íþróttirnar fjölbreyttari og leyfa þeim að velja dans/úti/TBRr/Hreyfingu/jóga. 
 
Mögulega er mygla í húsnæði Buskans og hluta af því rými verður kannski lokað.  



Ekkert að gerast í hljóðvist í skólanum. Ekki kennsluhæft í hluta af stofunum uppi á meðan 
það er dans/leiklist og tónlist í salnum. Spurning að fá hljóðvistarmælingar aftur.  
Það á að byrja að laga skólalóðina í sumar. Það á að gera undirlag á vellina og það verk á að 
vera búið fyrir skólabyrjun. 


