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Inngangur  

 

 

Miðvikudaginn 15. febrúar 2017 var haldinn íbúafundur í Flóaskóla. Skólaráð heldur íbúafund 

einu sinni á ári um málefni skólans. Á fundinn mættu um 27 gestir, lang flestir þeirra voru 

foreldrar í skólanum en einnig mættu fyrrum nemendur við skólann á fundinn. Brynjar Jón 

Brynjarsson fulltrúi nemenda í skólaráði og nemandi í 10. bekk opnaði fundinn. 

Fundarmönnum var síðan skipt upp í þrjá hópa sem allir fóru á milli þriggja umræðustöðva. 

Umræðustöðvarnar voru: Samstarf heimila og skóla, snjalltæki í skólastarfi og frjálsar 

umræður. Í skýrslu þessari eru teknar saman helstu niðurstöður fundarins og tæpt á þeim 

ferlum sem íbúafundurinn snertir á.  
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Snjalltæki í skólastarfi  

Ákveðið var að skapa umræðuvettvang fyrir viðhorf fólks gagnvart snjalltækjum í skólastarfi. 

Umræðunar voru bæði á þá leið að banna ætti snjalltæki í skólum og svo einnig á þá leið að 

snjalltæki væru gagnleg tæki sem ætti að nýta í skólastarfi. Áhersla var lögð á að nemendum 

væri kennt á tækin út frá siðferðislegum jafnt og heilsusamlegum þáttum. Lögð var áhersla á 

að sú fræðsla færi fram í skólanum jafnt og heima. Mikilvægi heimila og skóla í þessum 

málum er mikið. 

 

Eftirfarandi punktar komu fram:  

Engin bönn.  

Gott að kenna nemendum að nota snjalltæki sem námstæki. 

Banna í tímum, tækin trufla, hafa í tösku því tækin trufla í vasa. 

Setja reglur 

 varðandi símanotkun í skólastofunni. 

Leyfa á vissum tíma og banna á öðrum. 

Jákvætt að nota snjallsíma í námi. Kenna þarf að nota þá. 

Þyrftu að vera reglur sem ganga yfir öll börn, annaðhvort ættu símar að vera alveg ofan í 

töskum á skólatíma eða skilin eftir heima. 

Símar ættu ekki að vera leyfðir á skólatíma. 

Meiri reglur kringum notkun. T.d ekki taka síma af öðrum og fá leyfi fyrir myndatökum (t.d 

snappi). 

Krakkar eru of mikið í símum í frímínútum og það má reyna að minnka það.  

Mættu líka vera kannski fleiri reglur um þá t.d. ekki taka myndir án leyfis og annað.  

Truflar klárlega en geta líka hjálpað og nýtist við námið. 

Neikvætt, geta truflað mikið. Skapa togstreitu, mismuna mikið og geta verið eineltistæki.  

Upplifi að þetta sé orðið ákveðið vandamál s.s símar í skólastofunni.  

Leyfa í frímó hjá unglingunum. 

Setja reglur. 

Samþætting snjalltækja og skóla nauðsynleg. Kennsla. 

Ekki símar í skólanum.  

Ekki banna tækin, gagnleg tæki. Leiðbeina um notkun og umgengni á netinu. Kennarar stjórni 

notkun á tækjunum.  

Hafa skýrar reglur um notkun.  

Það ætti að leyfa síma. 
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Er nauðsynlegt fyrir börnin að hafa síma í skólanum, ætti ekki að banna þetta á skólatíma?  

Hvaða reglur eu um notkun snjalltækja? 

Hvernig eru fullorðnir sem fyrirmynd? 

Að nemendur hafi ekki aðgang að wifi og jafnvel banna alveg síma. 

Nemendur ættu að skilja síma eftir í skóla þegar farið er í sund og íþróttir.  

Hafa snjallsímatíma í stundatöflu – nám með síma x oft í viku.  

Er rætt við nemendur um hætturnar sem geta falist í þessu? 

Hjálpa nemendum að nota símana á jákvæðan hátt. Vera ekki of upptekin af því hvernig týpu 

þessi og hinn á. Byrja heima. Minnka meting milli barna.  

Ábyrgð foreldra. Kenna notkun í námi. Takmarka notkun í tíma. Tónlist ef hentar.  

Fræðsla um notkun snjalltækja afleiðingar/kostir. Þunglyndi og ávanabindandi.  

Youtube notkun barna.  

 

Úrbótavinna 
Í kjölfar þessarar umræðu er mikilvægt að foreldrar og kennarar eigi gott samtal við 

nemendur um hvernig snjalltækjanotkun sé háttað í skólanum og hvernig henni er háttað hjá 

hverjum nemanda fyrir sig. Kennarar þurfa að vera í góðu sambandi við foreldra ef 

misbrestur verður á noktun snjalltækja líkt og þegar annars konar misbrestur verður. Einnig 

er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um stöðu barna sinna þegar það kemur að 

snjalltækjum þ.e. hvernig notkuninni er háttað, hvernig hún er notuð o.s.f.  

Mikilvægt er að kortleggja málið og skoða það heilt yfir. Skoða þarf þær reglur sem 

fyrir eru og hvort þær nái utan um þá þætti sem ætlast er til að þær komi í veg fyrir.  

 

Staða á snjalltækjanotkun í Flóaskóla 
Engum nemanda er gert skylt að mæta með snjalltæki í skólann þrátt fyrir að tækin séu nýtt í 

skólastarfinu. Til eru snjalltæki sem skólinn á sem nemendur geta notað þegar þau þurfa á 

slíkum tækjum að halda. Ef foreldrar hafa áhyggjur af því að barn þeirra ráði illa við að hafa 

tækið á sér er mikilvægt að grípa til ráðstafana. Ef grunur er af hálfu skóla eða foreldra að 

nemandinn geti ekki nýtt sér tækið til góðs og eigi í vandræðum með samskipti við 

samnemendur eða í vandærðum með að sinna námi sínu vegna tækisins er gripið til 

sameiginlegra aðgerða heimila og skóla. Skólareglur Flóaskóla eru einfaldar og taka mið af 

því að nemendur trufli ekki kennslu og komi fram af virðingu og kurteisi.  
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Samstarf heimila og skóla 

Ákveðið var að skapa umræðuvettvang varðandi samstarf heimila/grenndarsamfélagsins og 

skólans. Umræðustjóri stýrði umræðum og bar fram hugmynd um hvernig hægt væri að efla 

aðkomu grenndarsamfélagsins að valgreinakennslu skólans. Töluverðar umræður spunnust 

út frá því og farið var í gegnum hugmyndina. Aðrar athugasemdir bárust sem litu að 

upplýsingum frá skóla til samfélagins. Þ.e að auka þyrfti upplýsingar frá skóla til samfélagsins.  

 

Eftirfarandi punktar komu fram:  

Betra samstarf við grenndarsamfélagið. 

Tengja valgreinar við grenndarsamfélagið: leikskólar, garðyrkja, verkstæði, hótel, búskap. 

Tengja val við grenndarnám t.d leyfa börnum að kynnast starfi sem þeim finnst gaman.  

Auka verklega kennslu 

Starfsnám innan sveitar 

Auka notkun skólahúsnæðis fyrir tómstundaiðkun eftir skóla.  

Aukin skilaboð milli samfélags og skóla 

Skólatíðindi í Áveituna.  

 

Staðan nú:  
Nemendur í Flóaskóla fara í eina til tvær vettvangsferðir á skólaárinu. Oft er heimsótt 

grenndarsamfélagið í þessum ferðum (misjafnt eftir bekkjum hvert er farið) ferðirnar eru oft 

hluti af annarri kennslu í skólanum, t.d þemakennslu í samfélags- og náttúrufræði.  

Nemendur í unglingadeild fara í valgreinar á skólatíma sem kallast Lotur og í því felst 

að nemendur geta valið úr sex mismunandi faggreinum og viðfangsefnum á fjögurra vikna 

fresti. Það gerir um það bil 48 viðfangsefni. Í lotum er fyrst og fremst verkleg kennsla.  

Einu sinni í viku er einn bóklegur valtími á viku hjá nemendum í unglingadeild skólans 

þar sem nemendur hafa val um að fara í þýsku, íslensku eða stærðfræði.  

Auk þess er boðið upp á smiðjuhelgarnar tvisvar sinnum á ári. Þ.e. eina fyrir áramót 

og eina eftir áramót. Smiðjuhelgin er föstudagur og laugardagur og kemur í staðinn fyrir tvo 

kennslutíma á viku. Þeir sem þekkja til muna eflaust eftir löngum miðvikudögum þar sem 

nemendur voru tveimur tímum lengur í skólanum.   

Við skólann starfar nú náms- og starfsráðgjafi í 25% starfshlutfalli sem fer með það 

hlutverk að leiðbeina nemendum varðandi nám sitt og stuðning við framtíðaráform 

nemenda. Nemendur í 10. bekk fara í starfskynningar einn dag á vorin, nemendur í 10. bekk 

fara einnig á Starfamessuna og Verk og vit sýninguna sem haldnar eru báðar ár hvert. 

Starfamessuna sem haldin er einnig ár hvert.  
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Nemendur fara í framhaldskólakynningar bæði í bóknámsskóla og skóla sem leggja 

áherslu á verknám.  

Nemendur í 8. bekk fara í starfskynningar allt skólaárið, mikið af þeim kynningum eru 

úr nærsamfélaginu.  

Einnig eru dæmi þess að nemendur í Flóaskóla séu í lengra starfsnámi og er það liður í 

sérúrræðum fyrir nemendur.  

Nemendur 3. – 7. bekk eru einnig í einum tíma á viku sem heitir Áhugasvið. Þá eru 

nemendur studdir af kennurum og þeim leiðbeint í þeim verkefnum sem þeir taka sér fyrir 

hendur. Nemendur leitast mikið við að leysa áhugasviðsverkefni sín verklega. Í foreldraviku 

sem er einu sinni á ári eru foreldrar hvattir til að koma inn í skólann bæði í heimsóknir og 

einnig til að kynna fyrir nemendum atvinnu sína, upruna eða annað sem nemendur gætu 

haft áhuga á.  

 

Úrbótavinna: 
Haldið verður áfram með að bjóða nemendum upp á fjölbreytt val og haldið verður áfram að 

reyna að fá fólk inn í skólann að kynna störf sín jafnt og að nemendur fari í vettvangsferðir 

o.þ.h. í nærsamfélaginu. Haldið verður áfram með smiðjuhelgar og með þeim er reynt að 

bjóða nemendum upp á fjölbreytt nám, með áherslu á verklega kennslu.  Regluleg 

skólatíðindi í Áveituna er góð hugmynd sem tekin verður til greina. Inn á facebook síðu 

skólans fara allar fréttir úr skólastarfinu, fyrir þá sem vilja fylgjast vel með því sem fram fer í 

skólanum.  
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Frjálsar umræður  

Í þessum umræðuþætti gátu fundarmenn skapað umræðu um hvað sem er sem tengist 

skólanum eða skólastarfi almennt. Sá þáttur sem oftast var komið inn á og mest var fjallað 

um var íþróttahús við skólann og útisvæði skólans.  

 

Eftirfarandi punktar komu fram: 

Íþróttahús. 

Leiksvæði: skjól, skortur á leiktækjum, skólahreystibraut?, umbætur á skólalóð, íþróttahús! 

Íþróttaaðstaða. Miðstig fer ekki í sturtu eftir íþróttir, ekki verið að sinna hreinlæti hér.  

Skólahreystibraut. 

Sund: sundlaugin of köld, sturturnar miskaldar. 

Útisvæði: betri körfuboltaaðstöðu, gera stefnu og fá foreldrafélagið með t.d. vinnudagur.  

Selja Félagslund og Þingborg og byggja nýtt íþróttahús/samkomuhús við skólann. 

Starfsmannavelta og áhyggjur af nemendum vegna starfsmannaveltu.  

Sameining sveitarfélaga áhyggjuefni.  

Samskipti. Auðsótt að ná í þá sem eru í kringum barnið og stuttur viðbragðstími.  

Jafningjafræðsla áhrifarík og byrja snemma.  

Getur skólinn komið inn með fræðslu varðandi t.d. síma, ábyrgð og samhygð.  

Einkunnir og umsagnir, að það sé innistæða fyrir umsögninni.  

 

Úrbætur  
Íþróttahús við skólann og útisvæði skólans. Tillögur að íþróttahúsi verða í kjölfarið bornar 

upp við fræðslunefnd sveitarfélagsins til umræðu. Varðandi útisvæði þá verður farið í það í 

vor að fá garðyrkjufræðing til að leiðbeina við garðyrkju. Góðar hugmyndir komu fram um að 

hafa fjölskyldudag þar sem foreldrar koma og aðstoða við að gróðursetja og þess háttar. 

Hugmyndin verður skoðuð við næstu skóladagatalsgerð. Einnig var nefnt að það þyrfti að 

gera nokkurra ára áætlun varðandi útisvæðið. Þessi hugmynd verður borin upp við 

fræðslunefnd sveitarfélagsins til frekari umræðu.  
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Samantekt  

Fundurinn var góður og fólk skiptist á skoðunum og hugmyndum og umræður urðu líflegar 

og gáfu undirtektir undir vissa umræðuliði til kynna hversu mikilvæg málefnin eru. Fundurinn 

er góð leið til að ná samtali milli skóla og samfélags og þótti það takast ágætlega á þessum 

fundi.  

Strax daginn eftir fundinn hittist skólaráð og fór yfir hvern lið fyrir sig. Umræðustjórar fóru 

betur yfir tilfinningu þeirra fyrir málefnunum. Á þeim fundi ræddi skólaráð um að hafa á 

næsta ári umræðuna með öðru sniði þ.e. að vera með málstofur um einstaka málefni sem 

fólk gæti kynnt sér og umræður út frá þeim.  

Þessi ksýrsla verður aðgengileg á vef skólans undir skólaráð. Fræðslunefnd fær skýrsluna til 

umsagnar. Helstu niðurstöður skýrslunnar verða einnig birtar í áveitunni.  


