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Starfsáætlun Bláskógaskóla 2014 - 2015
Opnunartími skólans
Skólinn er opinn alla daga frá kl. 8:00-15:00

Reykholt:
Símar: 480-3020
Netfang: blaskogaskoli@blaskogaskoli.is
Heimasíða: www.blaskogaskoli.is
Laugarvatn:
Símar: 480-3020
Deildarstjóri/staðgengill 480-3031
Netfang: blaskogaskoli@blaskogaskoli.is
Heimasíða: www.blaskogaskoli.is

Skipurit
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Starfsmenn
Hrund Harðardóttir skólastjóri
Ingibjörg Bjarney Baldursdóttir deildarstjóri Laugarvatni
Steinunn Margrét Larse n deildarstjóti Reykholti

hrund@ blaskogaskoli.is
ingibjorg@ blaskogaskoli.is
steinunn@ blaskogaskoli.is

Reykholt
Aðalheiður Helgadóttir
Agla Snorradóttir
Agla Þyrí Kristjánsdóttir
Anna Maria Marcinkowska
Anna Þórný Sigfúsdóttir
Ásta Kristjana Guðjónsdóttir
Dagný Rut Grétarsdóttir
Freydís Örlygsdóttir
Guðný Rósa Magnúsdóttir
H. Íris Blandon
Hallbera Gunnarsdóttir
Hekla Hrönn Pálsdóttir
Helgi Kjartansson
Hildur Hjálmsdóttir
Karl Hallgrímsson
Kristbjörg Magnúsdóttir
Marteinn Páll Friðriksson
Sigríður Jónsdóttir
Sigurlaug Jónsdóttir
Sigurlína Kristinsdóttir

adalheidur@blaskogaskoli.is
agla@ blaskogaskoli.is
aglak@ blaskogaskoli.is
annam@blaskogaskoli.is
anna@blaskogaskoli.is
asta@blaskogaskoli.is

dagny@blaskogaskoli.is
freydis@ blaskogaskoli.is
gudnyrosa@ blaskogaskoli.is
irisl@ blaskogaskoli.is
hallbera@blaskogaskoli.is

hekla@blaskogaskoli.is
helgi@ blaskogaskoli.is.is
hildur@blaskogaskoli.is

karl@ blaskogaskoli.is
kristbjorg@ blaskogaskoli.is
marteinn@ blaskogaskoli.is
sigga@ blaskogaskoli.is
sigurlaug@ blaskogaskoli.is
sigurlina@ blaskogaskoli.is s

Laugarvatn
Auður Rafnsdóttir
Guðbjörg Þóra Jónsdóttir
Hallbera Gunnarsdóttir
Kjartan Lárusson
Lára Hreinsdóttir
Margrét Harðardóttir
Margrét Þórarinsdóttir
Ólafur Guðmundsson

gudbjorg@ blaskogaskoli.is
hallbera@blaskogaskoli.is

kjartan@ blaskogaskoli.is
lara@ blaskogaskoli.is
margreth@ blaskogaskoli.is
magga@ blaskogaskoli.is
olafur@ blaskogaskoli.is

Skóladagatal
Sjá fylgiskjal 1
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Tilhögun kennslu
Talsverð samkennsla er í Bláskógaskóla.
Í Reykholti er nemendum 1. og 2. bekkjar kennt saman. 3. bekkur er stakur, 4. og 5. bekk er kennt
saman sem og 6.og 7. bekk. Allir hóparnir fá þó tíma hver fyrir sig.
Á Laugarvatni er nemendum 1.-4. bekkjar kennt í samkennslu að hluta. einnig 5., 6. og 7. bekkur. Þá
eru 8. 9. og 10 bekkur í samkennslu þegar þeir eru á Laugarvatni, en á mánudögum og miðvikudögum
sækja þeir kennslu, heila daga, í Reykholt með jafnöldrum.

Stundatöflur
Í 25. Grein laga um grunnskóla er kveðið á um hlutfallslega skiptingu milli námssviða og námsgreina í
grunnskóla. Þess skuli gætt að námið verði sem heildstæðast og er það á valdi hvers skóla fyrir sig
hvort námsgreinar eru kenndar aðskildar eða samþætt. Skólar styðjast við viðmiðunarstundaskrá
þegar skipting námsgreina á árganga er gerð en hún veitir ákveðinn sveigjanleika milli námsgreina.
Stundatöflur Bláskógaskóla 2013-2014
Samskennsluhópar eru ekki þeir sömu í Reykholti og á Laugarvatni svo gerð verður grein fyrir hvorri
starfsstöð fyrir sig.
1.-4. bekkur í Reykholti er í skólanum fjóra daga í viku. Með því fyrirkomulagi sparast mikill tími í
skólabíl þar sem margir nemendur koma langt að.
Reykholt 1.-2 bekkur – einn umsjónarkennari en tveir kennarar í 8 bekkjartímum, heildarfjöldi
kennslustunda er 30 stundir á viku. Bekkjunum er skipt í minni einingar í verkgreinum og stundatöflur
hópanna því ólíkar. Kennt er mánudaga – fimmtudaga.
Bekkjartímar eru íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, samfélagsgreinar og náttúrufræði.
Íþróttir 2 stundir á viku
Sund 1 stund á viku
Myndmennt, heimilisfræði, smíði og handmennt 1 stund á viku, kennt í lotum og þá tvær stundir í
senn.
Kór 1 stund á viku
2 stundir er þessi hópur í Seli meðan beðið er eftir skólabíl. Sel er foreldrum að kostnaðarlausu.
Hópnum fylgir stuðningsfulltrúi.
3. bekkur
Heildarfjöldi kennslustunda er 30 stundir á viku, kennt er mánudaga til fimmtudaga.
Umsjónarkennari kennir alla bekkjartíma.
Bekkjartímar eru íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, samfélagsgreinar og náttúrufræði.
Íþróttir 2 stundir á viku
Sund 1 stund á viku
Myndmennt, heimilisfræði, smíði og handmennt 1 stund á viku, kennt í lotum og þá tvær stundir í
senn. Hópnum er tvískipt í þessar stundir.
Kór 1 stund á viku
2 stundir er þessi hópur í Seli meðan beðið er eftir skólabíl. Sel er foreldrum að kostnaðarlausu.
Hópnum fylgir stuðningsfulltrúi.
4. – 5. bekkur
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Einn umsjónarkennari. Heildarfjöldi kennslustunda í 4. bekk er 30 stundir á viku (4 dagar) en 35
stundir í 5. bekk (5 dagar)
Bekkjartímar íslenska, stærðfræði, náttúrufræði, enska og samfélagsfræði
Upplýsingatækni og náttúrufræði kenna faggreinakennarar.
Íþróttir 2 stundir á viku
Sund 1 stund á viku
Myndmennt, heimilisfræði, smíði og handmennt 1 stund á viku, kennt í lotum og þá tvær stundir í
senn.
Tónmennt 1 stund á viku
Kór 1 stund á viku
2 stundir er þessi hópur í Seli meðan beðið er eftir skólabíl. Sel er foreldrum að kostnaðarlausu.
Hópnum fylgir stuðningsfulltrúi í nokkra tíma á viku.
6. og 7. bekkur 37 stundir á viku
Umsjónarkennari kennir samfélagsgreinar, myndmennt og heimilisfræði auk bekkjartíma.
Íslenska 6 stundir
Stærðfræði 6 stundir
Náttúrufræði 4 stundir
Smíði/handavinna/myndmennt/heimilisfræði 4 stundir
Enska 3 stundir
Danska 3 stundir (2 í samkennslu)
Samfélagsgreinar 5 stundir (allar í samkennslu)
Upplýsingatækni 2 stundir
Tónmennt 1 stund
Íþróttir 2 stundir (saman)
Sund 1 stund (saman)
8., 9. og 10. bekkur
Íslenska 5 stundir
Stærðfræði 5 stundir
Samfélagsfræði 3 stundir
Lífsleikni 1 stund
Danska 4 stundir
Enska 4 stundir
Náttúrufræði 4 stundir
Íþróttir 2 stundir
Sund 1 stund
Val 8 stundir
Laugarvatn
1.-4. bekk - kennt saman 31 kennslustund á viku
Bekkjartímar 24 stundir, íslenska, stærðfræði, upplýsingatækni, samfélagsgreinar og náttúrfræði ( 6
stundir útikennsla)
Smiðja 4 stundir ( myndmennt, smíði, handavinna)
Íþróttir 2 stundir
Sund 1 stund
7

Tveir kennarar koma að bekkjartímum og skipta þá hópnum upp í mismunandi hópa.
5., 6. og 7. bekkur - kennt saman 35 stundir á viku
Bekkjarkennari 21 stund á viku íslenska, stærðfræði , enska, upplýsingatækni , samfélagsgreinar og
lífsleikni.
Sund 1 stund
Tónmennt 1 stund
Náttúrufræði 3 stundir
Danska 3 stundir
Smiðja 4 stundir ( myndmennt, smíði, handavinna)
Íþróttir 2 stundir
8. -10. Bekkur 37 stundir. Kennt saman 3 daga í viku. 2 daga í viku fara 8.-10. bekkur í Reykholt og eru
þar í stærðfræði 4 stundir og náttúrufræði 4 stundir og vali 8 stundir.
Samfélagsgreinar 4 stundir
Stærðfræði 1 ( fjórir í Reykholti)
Íslenska 6 stundir
Danska 3 stundir
Enska 4 stundir
Íþróttir 2 stundir
Sund 1 stund

Frímínútur/gæsla
Í Reykholti:
Skólaliðar sinna gæslu í frímínútum og í hádegi.
Á morgnana kl. 10:00-10:15 og í hádegi kl. 11:35-12:05 og kl. 13:25-13:35.
Á Laugarvatni:
Kennarar sinna gæslu í frímínútum og í hádegi.
Á morgnana kl. 9:35-9:50, 11:10-11:20 og í hádegi kl.12:00 –12:30.
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Innra mat
Í lögum um grunnskóla kemur fram að hver grunnskóli skuli með innra mati leggja mat á árangur og
gæði skólastarfs. Það skuli byggja á fjölbreyttum gögnum sem taka mið af viðfangsefnum hverju sinni
og skulu starfsfólk, foreldrar, nemendur og skólaráð taka þátt í því eftir því sem við á. Innra mat veitir
upplýsingar um styrkleika skólans og það sem betur má fara.
Umbótaáætlun í framhaldi af innra mati 2013-2014
- Vinna að skólabrag og samskiptum starfsmanna

-

2014-2015
Skólapúlsinn verður lagður til grundvallar innra mati 2014-2015 varðandi nemendahlutannlíðan nemenda.
Samstarf heimila og skóla er á áætlun og verður það skoðað með spurningalistum.

Starfsáætlun nemenda
Hefðir
Á undanförnum árum hefur skapast samstarf milli skóla í uppsveitunum í því formi að halda
sameiginlegan íþróttadag. Einnig hefur oftast verið haldið haustball/diskótek fyrir sömu skóla, sem
Reykholt hefur staðið fyrir.
Jólaball fyrir 8.-10. bekk hefur verið haldið á Flúðum mörg undanfarin ár og er þá öðrum skólum
boðin þátttaka.
Árshátíð (ball) Bláskógaskóla er haldin í Aratungu á vorönn, og eru níundu bekkingar sem undirbúa
og bera nokkra ábyrgð á. Öðrum skólum er boðin þátttaka.
Á vorönn fara nemendur yngsta stigs í heimsókn í Kerhólsskóla og nemendur miðstigs sömu skóla
hittast á Laugarvatni.
Árshátíð skólans er haldin á vorönn og árshátíðarvikan tileinkuð undirbúningi.
Skólaferðalög eru farin að vori og eru þau skipulögð nánar þegar nær dregur.
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Námsmat / próf
Skólaárinu er nú skipt í þrjár annir:
Námsmatið byggist á skyndiprófum, könnunum og verkefnum. Einnig er horft til ástundunar og
framkomu hvers nemanda.
Einkunnagjöf skólans er í heilum og hálfum tölum, nema á yngsta stiginu.
Kennarar geta líka gefið nemendum vitnisburð í formi umsagna.
er varða frammistöðu nemenda og gefur fyrir vikið nákvæmari upplýsingar um heildarframmistöðu
hvers og eins.
Með hugtakinu námsmat er yfirleitt átt við öflun upplýsinga um námsárangur og framvindu náms
einstakra nemenda.
Einkunnir eiga að byggja á þekkingarmati og alhliða námsmati. Námsmatið tekur þannig tillit til sem
flestra þátta viðkomandi greinar.
Þetta eru leiðbeiningar en ekki reglur. Ef kennari kýs að fara aðra leið til námsmats, kemur það fram í
námsskrá. Foreldrar/forráðamenn eru boðaðir í viðtal hjá umsjónarkennara í lok haust- og miðannar
þar er m.a. farið yfir vitnisburð annarinnar sem hefur verið sendur heim áður. Foreldrar og nemendur
koma saman í viðtalið.

Hægt er að skipta hlutfallslegu vægi námsmatsins milli þekkingarmats og símats fyrir mismunandi
skólastig á eftirfarandi vegu:
Skólastig ( bekkir)
Þekkingarmat
Símat
Yngsta stig ( 1. – 4. bekkur)
50 %
50 %
Miðstig
( 5. – 7. bekkur)
60 %
40 %
Efstastig ( 8. – 10. bekkur)
80 %
20 %
Ef kennari kýs að gefa umsögn um nemanda, skal nota eftirfarandi skýringarorð
Ágætt
Mjög gott
Gott
Sæmilegt
Ábótavant

Námasmat er í endurskoðun með tilliti til nýrrar aðalnámskrár.

Val
Út frá áhersluþáttum námskrár skal hafa jafnvægi milli bóklegs náms og verklegs. Því er gert ráð fyrir
að allt að helmingur valbundinna stunda sé í list- og verktengdu námi. Í 8. til 10. bekk er nemendum
boðið upp á átta valstundir á viku.
Það er breytilegt milli anna hvaða val er í boði. Nokkrar greinar eru þó nokkuð fastar á hverri önn :
Heimilisfræði, smíði, stærðfræði, fatasaumur, myndmennt, bókagerð, fótbolti, borðtennis, körfubolti,
þrek og hreysti o.fl.
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Skólaráð, foreldrafélag og nemendafélag
Skólaráð
Við grunnskóla skal starfa skólaráð. Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjórnenda og
skólasamfélags. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, starfsáætlun, rekstaráætlun og aðrar
áætlanir um skólastarfið. Skólaráðið fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð
nemenda. Skólaráð er skipað til tveggja ára í senn, þar eiga sæti tveir kennarar, einn fulltrúi annarra
starfsmanna, tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi úr grenndarsamfélaginu
eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.
Mikilvægt er að starf skólaráðs einkennist af opnum og jákvæðum samskiptum, góðum samstarfsanda,
uppbyggilegri og málefnalegri gagnrýni og hvatningu.
Fulltrúar foreldra í skólaráði þurfa að vera í nánum tengslum við stjórn foreldrafélagsins. Skólaráð er
lögboðinn vettvangur foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri við skólastjórnendur varðandi
innihald, áherslur og skipulag skólastarfsins.
Stefnt er að því að skólaráð fundi 2-3 á skólaárinu.
Í skólaráði sitja fyrir hönd kennara Sigurlína Kristinsdóttir og Kjartan Lárusson.

Foreldrafélag
Foreldrafélag er starfandi við skólann. Mikilvægt er fyrir skólann að sú starfsemi sé lifandi og virk.
Aðalfundur Foreldrafélags Bláskógaskóla er haldinn að hausti.
Stjórn félagsins: Agla Þyri Kristjánsdóttir formaður , Hildur María Hilmarsdóttir, Valgeir Fridolf
Backman
Aðalfund foreldrafélagsins skal halda að vori og boða til hans með a.m.k. fimm daga fyrirvara.
Á Laugarvatni hafa ekki verið kosnir fulltrúar foreldra en foreldar hafa verið í góðu samstarfi við
kennara varðandi félagslíf nemenda.

Nemendafélag
Við grunnskóla skal starfa nemendafélag. Það vinnur m.a. að félags-, hagsmuna og velferðamálum
nemenda. Stjórnendur sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Agla Þyri Kristjánsdóttir kennari
heldur utan um starfið með nemendaráði.
Stjórn nemendafélagsins skipa:
*Ekki er búið að kjósa stjórn nemendafélags þegar þetta er prentað þann 22. sept. 2014
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Skólanefnd
Skólanefnd starfar í umboði sveitastjórnar. Í skólanefnd Bláskógarbyggðar sem fer með málefni leikog grunnskóla eiga sæti:
Bryndís Böðvarsdóttir, formaður
Axel Sæland ritari
Valgerður Sævarsdóttir varaformaður
Varamenn eru :
Ágústa Þórisdóttir
Freyja Rós Haraldsdóttir
Trausti Hjálmarsson
Fulltrúi foreldra er Kristín Ingunn Haraldsdóttir
Fundina sitja einnig:
Hrund Harðardóttir, skólastjóri, og Aðalheiður Helgadóttir, fulltrúi kennara eða Hekla Hrönn
Pálsdóttir varamaður.
Fundir eru að jafnaði haldnir einu sinni í mánuði.

Skólareglur
Þess er vænst að:
nemendur skólans séu prúðir og sýni kurteisi og sanngirni í samskiptum jafnt utan skóla sem innan.
nemendur hlýði fyrirmælum alls starfsfólks skólans á meðan þeir dvelja í skólanum, skólabílnum,
skólalóð eða annarsstaðar á vegum skólans.
nemendur séu stundvísir og stundi nám sitt af alúð og vandvirkni. Að þeir hafi með sér þær bækur
og kennslugögn sem nauðsynleg eru hverju sinni.
nemendur gangi vel og snyrtilega um umhverfi og allt húsnæði skólans, gangi frá yfirhöfnum og
útiskóm í forstofu og noti hefðbundna inniskó innandyra.
öll meðferð tóbaks og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í öllu starfi skólans.
notkun G.S.M. síma er stranglega bönnuð í kennslustundum svo og notkun tyggigúmmís.
þeir nemendur sem koma með verðmæti í skólann gera það á eigin ábyrgð.
Heimilt er að víkja nemanda úr kennslustund trufli hann ítrekað aðra nemendur og fari ekki eftir
tilmælum kennara eða láti sér ekki segjast við áminningu hans. Skólastjórnendur ræða við hann um
agabrotið.
Jafnframt er nemandanum gefinn kostur á því að tjá sig um málið og skal haft samband við
foreldra/forráðamenn um agabrotið. Við alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum er heimilt að víkja
nemandanum úr skóla um stundarsakir.
Um meðferð alvarlegra og endurtekinna brota á skólareglum er vísað til laga um grunnskóla nr.
95/1995 og reglugerðar um skólareglur og aga í grunnskólum nr. 385/1996 og nr. 270/2000.
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Stoðþjónusta
Heilsugæsla
Heilsugæslustöðin í Laugarási hefur með höndum eftirlit og skoðanir samkvæmt lögum nr. 97/1990
um heilbrigðisþjónustu.
Árlega fer fram heilbrigðiseftirlit á öllum skólabörnum sem er kölluð skólaskoðun og boðuð með bréfi
eða tilkynnt með fyrirvara.
Skólahjúkrunarfræðingur er Heiða Pálrún Leifsdóttir og verður hún í Reykholti á miðvikudögum og
Ólafía Sigurjónsdóttir annan hvern mánudag á Laugarvatni. Frekari upplýsingar er hægt að fá á
Heilsugæslustöðinni í Laugarási í síma 480 5300

Sérfræðiþjónusta
Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings veitir skólanum þá þjónustu sem beðið er um eða óskað eftir á
hverjum tíma. Oftast eru það kennarar í samráði við foreldra, sem vísa nemendum til þeirra er fara
með þá þjónustu.
Foreldrar geta einnig leitað aðstoðar að eigin frumkvæði.
Skóla– og velferðarþjónusta Árnesþings
Stjórnsýsluhúsinu á Borg
801 Selfoss
Sími 486-4400
Upplýsingar um velferðarþjónustu má
finna á arnesthing.is

Talmeinaráðgjöf
Talmeinafræðingur skólans er Sigurlaug Jónsdóttir. Einnig hægt að leita til talmeinafræðings
skólaþjónustunnar.

Félagsráðgjafi
Félagsráðgjafi er við Heilsugæsluna í Laugarási.
Viðvera hans er alla virka daga í Laugarási.
Vinsamlegast athugið að panta þarf viðtal með fyrirvara
í síma 480-1180

Tómstundastarf og félagslíf
Félagslífi er nokkuð stýrt af stjórn nemendaráðsins ásamt skólastjórnendum eða starfsmönnum sem
tilnefndur er af skólastjórnendum. Félagslíf eldri nemenda er að nokkru í samstarfi við Félagsmiðstöð
sem starfrækt er að Borg í Grímsnesi.
Kennarar yngri bekkja koma gjarnan með hugmyndir að félagsstarfi nemenda sinna og halda þá utan
um eða koma tillögum þar um til nemendaráðs og /eða umsjónarmanns félagslífs.
Bent skal á að nemendur sem ekki fara eftir reglum skólans varðandi mætingar og hegðun eiga það á
hættu að verða útilokaðir frá ferðum og félagslífi skólans.
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Bláskógabyggð hefur auglýst eftir starfsmanni í félagsmiðstöð á vegum sveitarfélagsins sem mun
starfa í samstarfi við nemendafélagið.

Símenntunaráætlun
Endurmenntun kennara
Endurmenntun kennara er að mestu leyti í tengslum við endurmenntunaráætlun skólans. Hafa kennara
bæði farið á námskeið H.Í. sem hafa fallið að þörfum skólans og einnig nýtt sér námskeið er
Skólaþjónusta Árnesþings hefur boðið upp á og í samstarfi við skólaþjónustur í Árborg og
Ragnhárþingi.
Endurmenntunaráætlun
Helstu markmið með endurmenntun starfsmanna eru:
1. Að styrkja faglegt starf í skólanum og auka persónulega hæfni starfsmanna.
2. Að fylgjast með straumum og stefnum í menntamálum og laga að skólastarfinu hagnýtar
nýjungar.
3. Að viðhalda góðum starfsanda, öryggi og líkamlegri heilsu nemenda og starfsmanna.
Reglulega eru haldin sameiginleg námskeið sem ætlast er til að sem flestir starfsmenn sæki, ekki síst
til að styrkja samvinnu starfsmanna, t.d. vegna öryggisþátta og samskipta innbyrðis.
Einstaklingabundin námskeið eru ekki síst mikilvæg til að rjúfa faglega einangrun starfsmanna í
fámenni.

Viðbrögð við vá
Áfallaráð er starfandi við Bláskógaskóla, það samanstendur af:
1. Skólastjóra
2. Deildarstjóra
3. Fulltrúa kennara
4. Hjúkrunarfræðingi
Hægt er að kalla til eftir þörfum til dæmis ritara, skólasálfræðing, öryggistrúnaðarmann, sóknarprest.
Fyrstu viðbrögð:
Skólastjóri eða aðstoðarmaður fær upplýsingar um áfallið og leitar staðfestingar hjá
viðkomandi eða aðstandendum, ásamt því að afla leyfis til að fjallað verði um málið í
skólanum. Skólastjóri kallar áfallaráð saman þar sem fyrstu aðgerðir eru ákveðnar svo
og framhaldsaðgerðir.
Áföll í skóla og hlutverk áfallaráðs
Nemandi, starfsmaður, forráðamenn eða systkini nemanda geta orðið fyrir alvarlegu
áfalli. Þau áföll geta verið af völdum slysa, dauðsfalla, alvarlegra og/eða langvarandi
veikinda, líkamsárása, náttúruhamfara, skilnaðar foreldra, kynferðislegrar misnotkunar,
eineltis eða annarra þátta sem valda ‚ áfalli hjá nemanda. Starf áfallaráðs er að fylgja
eftir vinnuáætlun þegar áföll verða í eða tengd skólanum.
Ráðið skal koma saman tvisvar sinnum á hverju skólaári eða oftar ef þurfa þykir. Utan starfstíma skóla
er skólastjóri tengiliður áfallaráðs en getur óskað eftir aðstoð ef þurfa þykir.
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Óveður
Í óveðrum eða mikilli ófærð verða foreldrar sjálfir að meta aðstæður og ákveða hvort börnin eru send í
skólann eða höfð heima.
Í flestum tilfellum berst tilkynning frá skólanum í gegnum fjölmiðla, heimasíðu skólans eða síma eins
fljótt og unnt er ef skólahald eða skólaakstur fellur niður.
Nauðsynlegt er að láta skólabílstjóra og skóla vita ef börnin eru heima vegna veðurs.

Brunavarnir
Brunavarnarkerfi á að vera fullkomið í skólanum og reglubundið eftirlit er haft með því.
Brunaæfingar fara fram í skólanum árlega og jafnframt hafa nemendur fengið fræðslu um brunavarnir
og hvernig á að bregðast við ef kviknar í, hvort sem er í skóla eða heima.

Rýmingaráætlun
Í hverri stofu hangir uppi teikning af flóttaleiðum hennar.
Rýmingaræfing er árlega í skólanum.

Skólalóð
Öll umferð vélknúinna tækja er bönnuð á skólalóðinni í Reykholti frá kl. 8:15-15:10. Foreldrar
vinsamlegast athugið, ef þið ætlið að sækja börn ykkar sjálf eða af einhverjum ástæðum þurfið að fá
þau fyrr úr skólanum, að virða regluna. Á Laugarvatni er umferð ökutækja á/við skólalóðina
takmörkuð við 10 mín stopp á skólatíma. Ökumenn eru hvattir til að sýna ýtrustu varkárni þegar börn
eru úti að leik.

Eineltisáætlun
Markmið:
 Að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir vegna eineltis.
 Að gæta þess að einelti nái ekki fótfestu í skólanum.
 Að taka strax á eineltismálum ef þau koma upp.
Eineltisteymi skólans er skipað af
 Skólastjóra
 Sálfræðingi skólans
 Deildarstjóra
 Umsjónarkennurum viðkomandi bekkja
 Tveimur nemendum í viðkomandi bekk
Hlutverk hinna ýmsu hópa innan skólasamfélagsins:
Hlutverk nemenda skólans er að koma vitneskju um einelti til umsjónakennara, kennara eða
skólastjóra.
Hlutverk starfsmanna skólans er að vera vakandi yfir líðan og velferð nemenda og koma vitneskju um
einelti sem allra fyrst til umsjónakennara eða skólastjóra.
Hlutverk foreldra er að vera vakandi yfir líðan, námsárangri og félagslegri stöðu barna sinna
Við skólann er starfandi eineltisteymi.

Mötuneyti
Nemendur í Reykholti:
Mötuneyti er starfrækt í Aratungu mánudaga til fimmtudaga. Matráður er Steinunn Lilja Heiðarsdóttir
og Kristín Ólafsdóttir starfsmaður í mötuneyti.
Matartími nemenda og starfsfólks er frá kl.11:35-12:05.
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Nemendur á Laugarvatni:
Máltíðir eru fengnar frá mötuneyti M.L
Matráðskona er Auður Waage
Matartími nemenda og starfsfólks er frá kl. 12:00-12:30.
Kennarar hafa eftirlit og aðstoða nemendur í matartíma.
Mat fá nemendur á kostnaðarverði og greiðist mánaðarlega samkvæmt reikningi.
Nauðsynlegt er að nemendur gangi vel um mötuneytið, því slæm umgengni getur jafnvel útilokað
nemanda frá afgreiðslu.

Skólanesti
Nemendum gefst tækifæri til að kaupa mjólk í skólanum óski foreldrar þess. Einnig er hægt að vera í
ávaxtaáskrift.
Að sjálfsögðu má áfram hafa nesti með að heiman ef fólk velur þann kost.

Skólaakstur
Áætlanir skóabíla má sjá á heimsíðu skólans www.blaskogaskoli.is
Skóladagurinn hefst um leið og nemandinn er kominn í skólabílinn.
Skólareglur gilda frá þeim tíma svo og aðrar reglur er varða skólabílinn sérstaklega.
Þær reglur hljóða þannig:
-Börnin eiga að sitja kyrr í sætum sínum í skólabílnum.
-Hver nemandi hefur ákveðið sæti í skólabílnum.
-Bílstjóri ekur ekki af stað fyrr en allir eru sestir í sitt sæti og hafa sett á sig bílbelti en stoppar strax og
bíður ef þessu er ekki framfylgt.
Skólabílstjórar eru beðnir að láta skólastjórnendur vita tafarlaust ef fyrrgreindum reglum er ekki
framfylgt.

Forföll/leyfi
Forföll og leyfi ber að tilkynna samdægurs til ritara skólans og/eða umsjónarkennara. Ef um lengri
fjarvist er að ræða en tvo daga skal hafa samband við skólastjórnanda um það. Einnig þarf að láta
skólabílstjóra vita svo að ekki sé beðið að óþörfu.

Frístundaskóli – skólasel
Á Laugarvatni munu skólinn og Ungmennafélagið reka sameiginlega Frístundaskóla fyrir börn í 1.-5.
bekk. Markmið hans er að börnin hafi öruggt athvarf eftir skóla og eigi þess kost að stunda íþróttir fyrr
á daginn en verið hefur ásamt því að geta unnið heimaverkefni sín fyrir skólann þegar það á við.
Umsjónarmaður Frístundaskólans er: Auður Rafnsdóttir.
Í Reykholti verður skólasel fyrir 1. -5. bekk frá kl. 13.35 – 14.55 á fimmtudögum. Markmið með
starfinu er að nemendur eigi öruggt athvarf eftir skóla og eigi þess kost að vera saman í leik og starfi
undir umsjá fullorðinna.
Selið er í umsjón stuðningsfulltrúa.
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Samstarf heimils og skóla
Mikilvægt er að gott samstarf sé milli heimilis og skóla. Það er í raun lykilatriði, ef viðunandi árangur
og þróun á að nást í skólastarfinu.
Góð samskipti foreldra við kennara barna sinna skipta máli og geta haft mikil áhrif meðal annars á
líðan barnanna.
Á skólasetningu er kynningafundur þar sem umsjónarkennarar fara yfir áætlanir og annað í
skólastarfinu.
Sérstakir kynningarfundir eru fyrir foreldra nemenda í 1. bekk (skólafærninámskeið) og foreldra
nemenda í 8. bekk á Laugarvatni sem koma í Reykholt 2 daga í viku., á þann fund er einnig boðið
foreldrum nýrra nemenda á unglingastigi.
Foreldraviðtalsdagar eru tveir í lok haustannar og miðannar.
Foreldrar taka þátt í skólastarfinu með ýmsum öðrum hætti s.s. kakóumsjón á skreytingadegi í
Reykholti, kaffihlaðborð á skólaslitum á Laugarvatni, fylgd í ferðir og svo eru ferðir og samverur
ýmiskonar skipulagðar af foreldratenglum.

Nemendur
Laugarvatn
1.bekkur
Einar Máni Jónsson
Friðrik Smárason
Logi Smárason
2. bekkur
Auður Pétursdóttir
Eysteinn Ernir Sverrisson
Guðmundur Kolbeinsson
Gunnar Rúnar Rúnarsson
Ingvar Jökull Sölvason
Kári Daníelsson
Stefanía Maren Jóhannsdóttir

Hrísholt 7
Háholt 2c
Háholt 2c

Torfholti 2
Hrísholt 3A
Heiðarás
Efri - Reykir
Efsta – Dalur
Hjálmsstaðir 1
Laugardalshólar

6953003
4835614
4835614

5646562
7769313
5872660
4868668
4861386
8643888
4861281

3.bekkur
Arnþór Elí Eiðsson
Kara Björk Eggertsdóttir

Laugarbraut 5
Lindabraut 10

4824006
781-5086

4.bekkur
Arney Dagmar Sigurbjörnsdóttir
Ásta Rós Rúnarsdóttir
Eva María Sveinsdóttir

Laugarbraut 7
Efri Reykir
Hrísholt 4

4861123
4868668
4861261
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5.bekkur
Brynjar Logi Sölvason
Thelma Rún Jóhannsdóttir

Hrísholt 10
Háholt 9

4861386
4861440

6.bekkur
Alice Alexandra Flores
Bjarni Smári Nordby Bjarnason
Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson
Hildur Anna Sigurbjörnsdóttir

Hrísholt 9
Miðdalur
Laugarbraut 7
Háholt 5

8204464
4861169
4861123
4381401

Torfholt 2
Böðmóðsstaðir
Hverabraut 8

5646562
4861392
4861115

Hrísholt 9
Torfholt 2
Háholt 5

8204464
5646562
4381401

7.bekkur
Lára Björk Pétursdóttir
Styrmir Snær Jónsson
Þóra Erlingsdóttir
8.bekkur
Anthony Karl Flores
Arnar Páll Pétursson
Soffía M. Sigurbjörnsdóttir
9.bekkur
Andrés Pálmason
Egill Snær Sveinsson
Glódís Pálmadóttir
Guðbjörg María Onnoy

Skólatún 6
Hrísholt 4
Skólatún 6
Bjarkarbraut 4

4861121
4861261
4861121
4861068

10.bekkur
Ingibjörg Andrea Jóhannsdóttir
Tryggvi Kolbeinsson
Vilborg Hrund Jónsdóttir

Laugardalshólar
Heiðarás
Böðmóðsstaðir

4861281
5872660
4866821

1.bekkur
Arnaldur Ármann
Hildur María Jóhannesdóttir
Jóhann Hilmir Sigurðarson
Kári Steinn Guðmundsson
Metta Malin Bridde
Silja Hrönn Nilsdóttir
Sindri Úlfarsson
Tómas Ingi Ármann

Friðheimar
Brekka
Austurhlíð
Kistuholti 9
Bjarkarbraut 19
Brekkuskógur
Kjarnholt
Friðheimar

4868815
4868735
4868946
4868610
5667890
5869037
4861076
4868815

2. bekkur
Bjarni Harald Kristinsson
Dagmar Sif Morthens
Elsa Dögg Grétarsdóttir
Fjölnir Þór Morthens
Guðrún Steinunn Jónsdóttir

Brautarhóll
Hrosshagi 3
Syðri Reykir 1
Hrosshagi 3
Kistuholt 8

4868903
4823999
4868886
4823999
4868957

Reykholt
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Hrefna Erla Hannesdóttir
Lilja Björk Sæland
Máni Arnórsson

Reykjavellir
Sólbraut 5
Kjarnholt 2

6121600
4861490
4861076

3.bekkur
Daníel Aron Bjarndal Ívarsson
Eiður Orri Pálsson
Fróði Larsen Bentsson
Hákon Hugi Andersen
Ísak Eldur Gunnarsson
Kjartan Helgason
Maríana Geirsdóttir
Óðinn Logi Gunnarsson
Ragnar Dagur Hjaltason
Saga Helgadóttir
Sigurgeir Heiðar Ólafarson
Sunneva Kristín Nilsdóttir
Tristan Máni Morthens

Miklaholti
Krókur
Fellskot
Kistuholt 14
Kistuholt 23
Dalbraut 2
Miðholt 11
Kistuholt 23
Ásakot
Gufuhlíð
Heiði
Brekkuskógur
Hrosshagi

4823883
8493823
4868855
4868939
8928014
4868820
6981071
8928014
4868795
4868651
4868710
5869037
4823999

4.bekkur
Magnús Skúli Kjartansson
Matthías Jens Ármann

Bræðratunga
Friðheimar

4868944
4868815

5.bekkur
Alex Bjarni Andrésson
Iðunn Helgadóttir
Ísabella Eir Jónsdóttir
Lísa Katrín Káradóttir
Salka Kristín Jónsdóttir
Sigríður Mjöll Sigurðardóttir
Skírnir Eiríksson
Snæfríður Rós Sigurðardóttir
Sólrún Tinna Sæland
Þórhildur Júlía E. Sæmundsen

Miðholt 23
Gufuhlíð
Miðhús
Dalbrún
Geysir
Austurhlíð
Gýgjarhólskot
Austurhlíð
Bjarkarbraut 8
Daltún

5876220
4868651
5686353
6558972
4868940
4868948
4868987
4868946
4868846
4822008

6.bekkur
Dagur Úlfarsson
Guðrún Birna Þórarinsdóttir
Jóhann Sigurður Andersen
Jóna Kolbrún Helgadóttir
Ólafur Magni Jónsson
Sigurður S. Ásberg Sigurjónsson
Unnur Kjartansdóttir
Viktor Máni Nóason

Kjarnholt
Réttarás 9
Kistuholt 14
Dalbraut 2
Drumboddsstaðir
Miðholt 1
Bræðratunga
Krókur

4861076
4868721
4868939
4868920
4868611
4868739
4868944

7.bekkur
Bríet Erla Andrésdóttir
Guðný Helga E. Sæmundsen

Miðholt 23
Daltún

5876220
4822008
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Karl Jóhann Einarsson
Matthías Emil L. Óttarsson
Sigmar Bergmann Sigurvinsson

Haukadalur
Miklaholt
Sunnuflöt

4823440
4868690
5870716

8.bekkur
Katrín Hildur Eyjólfsdóttir
Kristófer Sebastian Geirsson
Rósa Kristín Jóhannesdóttir
Sólmundur Magnús Sigurðarson
Sverrir Örn Gunnarsson
Sölvi Freyr Jónasson
Þorfinnur Freyr Þórarinsson

Víðigerði
Miðholt 11
Brekka
Austurhlíð
Kistuholt 23
Bjarkarbraut 20
Spóastaðir

4868735
4868946
8928014
4868854
4868786

9.bekkur
Aðalbjörg Elsa Sæland
Alexander Óli Nóason
Álfheiður Björk Bridde
Gretar Bíldsfells Guðmundsson
Guðjón Guðjónsson
Guðjón Örn Jóhannesson
Gústaf Sæland
Harpa Rós Jónsdóttir
Laufey Ósk Jónsdóttir
Margrét Svanhildur Kristinsdóttir
Paulina Martyna Pinkowicz
Pálmi Freyr Kristrúnarson
Rakel Sara Hjaltadóttir
Sara Margrét Jakobsdóttir
Sigríður K. Halldórsdóttir
Sigríður Magnea Kjartansdóttir
Sigurður Elías L Bjarklind
Tinna Ingólfsdóttir
Þórhildur Lilja Þórarinsdóttir

Bjarkarbraut 8
Krókur
Bjarkarbraut 19
Kistuholt 9
Ásborgir 34
Brúarási 1
Miðholt 21
Ormsstöðum
Drumboddsstaðir
Brautarhóll
Borgarbraut 2
Borgarbratut 32
Ásakot
Lyngbrekka
Bjarkarbraut 30
Bræðratunga
Villingavatni
Villingavatni
Spóastaðir

4868846

10.bekkur
Aron Þormar Lárusson
Embla Líf Trepte Elsudóttir
Eva María Larsen Bentsdóttir
Hjalti Guðjónsson
Júlía Líf Viðarsdóttir
Natan Freyr Morthens
Ólafur Bjarni Jóhannsson
Ragnheiður Olga Jónsdóttir
Þórdís Elín Egilsdóttir

Hólsbraut 21
Miklaholt
Fellskot
Ásborgum 34
Mosfelli
Hrosshagi
Kistuholti 23
Miðhús
Hjarðarland

5873832
4864435
4868855
7725477
4341325
4823999
4312856
5686353
4868926
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5667890
4868610
7725477
5577547
4868874
4864465
4868611
4868903
7776404
5550139
4868795
4868809
7760710
4868944
4822667
8924699
4868786

