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1 Almennar upplýsingar 

Flóaskóli hefur verið starfræktur í 11 skólaár, eða síðan haustið 2004.  Haustið 2009 hóf 8. 

bekkur göngu við skólann í fyrsta sinn og varð skólinn heildstæður í fyrsta sinn haustið 2011 en 

þá var 10. bekk kennt í fyrsta sinn við skólann. Skólinn hefur því verið heildstæður í fjögur ár.   

 

Nýbygging við skólann var tekin í notkun við skólasetningu haustið 2010 og vígð í október.  Hún 

var viðbót við það skólahúsnæði sem fyrir var, þ.e. gamla skólann og 2 lágreistar viðbyggingar.  

Gamli skólinn var byggður í kringum 1950, viðbygging 1 um 1992 og viðbygging 2 var tekin í 

notkun 2005.  Nýjasta viðbyggingin er á tveimur hæðum, rétt um 1100 fermetrar og hefur leyst úr 

þrengslum sem fyrir voru í skólanum og umbylt allri aðstöðu til list- og verkgreinakennslu.  

Úrbætur sem gerðar voru í gamla skólanum árið 2010  hafa bætt aðstöðu fyrir starfsfólk verulega 

og þar er nú vel búin kaffistofa og gott rými fyrir vinnuaðstöðu kennara, auk fundarherbergis.  Í 

vetur rúmuðu viðbyggingar 1 og 2 umsjónarstofur 1.- 4. bekkja, lítið rými sem notað hefur verið 

sem aukakennslurými og rými fyrir skólahjúkrunarfræðing. Þar eru einnig gangar, salerni, 

ræstiaðstaða og sólskáli sem áður var notaður sem andyri og einhverntíman var notaður undir 

heimilisfræðikennslu.  Í nýja skólanum voru nemendur á miðstigi og unglingastigi. Þar er 

tölvuver, sérkennslustofa, bókasafn, setstofa fyrir nemendur, salerni og ræstiaðstaða.  Á neðri 

hæð eru smíðastofa, textílstofa, heimilisfræðistofa, myndmenntastofa, skólavistunaraðstaða 

salerni og ræstiaðstaða.  Félagsmiðstöðin hefur fengið aðstöðu í á efstu hæð Þjórsárvers. Sett var 

upp nýtt loftræstikerfi í nýju byggingu skólans en ekki var loftræstikerfi til staðar fyrir. 

Leikskólinn Krakkaborg hafði aðsetur í Flóaskóla frá nóvember 2013 og fram í janúar 2015, en 

þá var leikskólinn með viðbyggingu 1 og 2 útaf fyrir sig ásamt því að hafa aðgang að bókasafni 

og heimilisfræðistofu. 1. og 2. bekkur var því tímabundið á neðri hæð nýjustu byggingarinnar og 

deildu því stofum með skólavistun.  

 



2 Tölfræðilegar upplýsingar um skólastarfið 

96 nemendur voru skráðir í skólann í haust og við skólaslit voru þeir 89 talsins.  Þrír nemendur 

voru skráðir í upphafi skólaárs en hófu skólagöngu ekki við Flóaskóla og skráðust strax í aðra 

skóla, aðrir nemendur fluttu úr sveitafélaginu. Við skólann voru 7 nemendur úr öðrum 

sveitarfélögum, Einn nemandi bættist í nemendahópinn eftir að skólaárið hófst.  

 

2.1 Aldurs- og kynjaskipting nemenda  

 

Aldus- og kynjaskipting nemenda skólaárið 2014 – 2015 

 

1. bekkur 9 nemendur  5 stúlkur 4 drengir 

2. bekkur 9 nemendur  6 stúlkur 3 drengir 

3. bekkur 14 nemendur  9 stúlkur 5 drengir 

4. bekkur 8 nemendur  2 stúlkur 6 drengir 

5. bekkur 7 nemendur  2 stúlkur 5 drengir 

6. bekkur 10 nemendur  3 stúlkur 7 drengir 

7. bekkur 9 nemendur  3 stúlka 6 drengir 

8. bekkur 7 nemendur  3 stúlkur 4 drengir 

9. bekkur 8 nemendur  3 stúlkur 5 drengir 

10. bekkur 8 nemendur  4 stúlkur 4 drengir 

alls   89 nemendur  40 stúlkur 49 drengir 

 

Kynjaskipting

Stúlkur drengir

 



2.2 Fjöldi bekkjadeilda 

 

Kennsla fór fram í 9 kennsludeildum og var skiptingin eftirfarandi: 

 

Bekkjardeild 

 

Nemendafjöldi Umsjónakennari  

1. bekkur 

  

9 nemendur 

Katrín Kristín Ellertsdóttir frá skólabyrjun fram til febrúar (fór 

í veikindaleyfi í desember og í forföllum hennar tók Jónína 

Ósk Kristjánsdóttir við umsjón) Katrín Kristín tók aftur við 

hópnum að loknu veikindaleyfi í janúar. Örvar Rafn Hlíðdal 

tók svo við umsjón 1. bekkjar í febrúar.  

2. bekkur 
  

9 nemendur Oleysia Anna Baldvinsson 

3. bekkur 

  

14 nemendur 
Örvar Rafn Hlíðdal fram í nóvember og Unnur Bjarkadóttir 

frá nóvember (vegna fæðingarorlofs hvors annars).  

4. bekkur 

  

8 nemendur 

Þóra Gylfadóttir, Þóra fór í veikindaleyfi í 4 vikur á skólaárinu 

og í forföllum hennar tók Iðunn Óskarsdóttir við umsjón 

bekkjarins.   

5. bekkur 

  

7 nemendur 

Sigríður Oddný Stefánsdóttir, Sigríður Oddný slasaðist í vinnu 

í lok janúar og út skólaárið og í forföllum hennar tók Agnes 

Harpa við umsjón bekkjarins.  

6. bekkur 
  

10 nemendur Lára Bergljót Jónsdóttir 

7. bekkur 

  

9 nemendur 

Sigrún Helgadóttir fram að áramótum og Helga Jóhanna 

Úlfarsdóttir frá áramótum, Sigrún færði sig yfir í sérkennslu 

við skólann um áramót. 

8. bekkur 
  

7 nemendur Jóhanna Margrét Eðvaldsdóttir 

9. og 10. bekkur 

  

16 nemendur 

Alda Stefánsdóttir frá skólabyrjun. Hulda Kristjánsdóttir tók 

við umsjón 10. bekkjar í lok janúar þegar hún snéri aftur til 

starfa eftir fæðingarorlof og Alda Stefánsdóttir hélt 

umsjónarkennslu 9. bekkjar.  



2.3 Fjöldi nemenda eftir skráningu lögheimilis: 

Flóahreppur  81 nemendur 

Árborg   7 nemendur 

3 Kennslustaðir: 

Öll almenn kennsla fór fram í Flóaskóla.  Sund var kennt að Laugalandi í Holtum.  Íþróttir voru 

kenndar í sal í Þjórsárveri og Þingborg en 1. bekkur var í íþróttum í Þjórsárveri og aðrir bekkir í 

Þingborg.   

4 Stöðugildi kennara og annars starfsfólks: 

 Stjórnendur skólans:  

Skólastjóri er í fullu starfi og deildarstjóri/staðgengill í fullu starfi.  

 Starfsmenn í kennslu í lok skólaárs: 

Kennarar við skólann voru fimmtán samtals í fullustarfi, hlutastarfi, leiðbeinendur og 

stundakennarar. Þar að auki komu inn stundakennarar líkt og þegar danskólinn kemur til okkar og 

þegar nemendur fara í ferðir líkt og á Reykir þá er aðkeypt kennsla.  

 Starfsfólk stoðþjónustu:  

Við skólann starfar þroskaþjálfi sem verkefnastjóri stoðþjónustu í 80% starfi og þrír 

stuðningsfulltrúar, tveir í fullu starfi og einn í 80% starfi.  

 Annað starfsfólk: 

Bætt var við starfsmannahópinn um áramót þegar ráðnir voru við skólann tveir skólaliðar í tvö 

full stöðugildi (þess í stað var samningi við ræstingarfyrirtækið Hreint ehf. sagt upp).  

Matráður og aðstoðarmatráður skólans voru hvor um sig í 70% starfi við skólann.   

 Verktakar á vegum svitafélagsins: 

Skólabílstjórarnir voru sex talsins þetta skólaárið en þeir starfa sem verktakar á vegum 

sveitafélagsins. Skólabílstjórar eru með mislangar akstursleiðir og mismikinn fjölda nemenda á 

leiðum sínum.  

Á næsta skólaári er útlit fyrir sama fjölda akstursleiða hjá skólabílum en að kennurum og öðru 

starfsfólki fjölgi eða fækki í hlutfalli við fjölda og þarfir nemenda. 

 



5 Skólastarfið 

Í Flóaskóla er ávallt leitast eftir því að nálgast hvern nemanda á eigin forsendum og leggja 

áherslu á að nemendum líði vel í skólanum og njóti sín í náminu.  Áhersla er á opin og góð 

samskipti við heimili nemenda og fjölskyldur en jafnframt samfélagið allt þar sem umhverfið og 

samfélagið er talið vera námsvettvangur sem auðgar skólastarfið.  List- og verkgreinum hefur 

verið gert hátt undir höfði. Í starfinu leggjum við áherslu á að fylgja einkunnarorðunum „Hugur – 

hjarta – hönd“ og nota þau í leiðbeinandi tilgangi í skólastarfinu öllu.  Flóaskóli hefur verið ART-

skóli og lagt áherslu á að nemendur fái þjálfun í félagsfærni, siðfræði og sjálfsstjórn. Flóaskóli er 

Olweus skóli og vinnur markvisst gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Olweus áætlunin var 

innleidd skólaárið 2009- 2010. Hulda Kristjánsdóttir deildarstjóri/staðgengill er verkefnastjóri 

Olweus áætluninar.    

 

Stór hluti skólans fór af stað í verkefni sem nefndist áhugasvið en 1. – 6. bekkur skólans tók up 

áhugasviðsáfanga einu sinni í ivku, en þar gátu nemendur valið sér námsefni eftir áhuga, ýmist í 

hóp eða einstaklingsverkefni. Verkefnin voru fjölbreytt og til að mynda kynntu einhverjir 

nemendur sér himingeiminn meðan aðrir voru að fræðast um rækjur eða sauma sér veski.  

 

Um 25% nemenda hafa nýtt stoðþjónustu skólans en stoðþjónustan samanstendur af 

verkefnastjóra stoðþjónustu en því starfi sinnir þroskaþjálfi skólans, kennarar sem sinnt hafa 

sérkennslu en ráðinn var 100% staða sérkennara með þeim fyrirvara að hann myndi einnig sinna 

forföllum. Forföllin urðu mikil og varð til þess að sérkennslu var ekki nægilega vel sinnt. 

Kennarinn sem ráðin var í þá stöðu sagði upp störfum um áramót og sökum stutts starfstíma hafði 

hann einn mánuð í uppsagnarfrest. Leitað var að sérkennara í 50% starfshlutfall eftir áramót og 

kom til skólans sérkennari sem sinnti sérkennslu alfarið frá áramótum þe.a.s gegndi ekki öðrum 

störfum líkt og forföllum einnig var kennari við skólann færður yfir í stoðþjónustuna og gegndi 

50% starfshlutfalli sérkennara með áherslu á félags-, hegðunar- og tilfinningarvanda á meðan 

sérkennarinn sem ráðinn var eftir áramót sá alfarið um námslegan stuðning við nemedur. Aukið 

var við skólann um einn stuðningsfulltrúa tímabundið út skólaárið í lok október og voru 

stuðningsfulltrúar þrír þetta skólaárið. Um er að ræða mismikla þjónustu eftir því sem við á 

hverju sinni, allt frá mikilli sérkennslu og stuðningi í flestum greinum yfir í stutt og afmörkuð 

átaksverkefni.  Við skólann starfar einnig skólahljúkrunarfræðingur og skólasálfræðingur kemur 



inn í skólann á vegum skólaþjónustu Árnesþings. Skólinn hefur einnig nýtt sér þjónustu 

kennsluráðgjafa inn í skólann en þeirra hlutverk er að veita ráðgjöf inn í kennslu og að styðja 

almennt við skólann í þeim málum sem skólinn óskar eftir. Í skólanum hefur einnig verið virkt 

nemendarverndarráð þar sem fulltrúi frá félagsþjónustu, skólahjúkrunarfræðingur, 

skólasálfræðingur, verkefnastjóri stoðþjónstu, kennari í stoðþjónstu sem sinnir félagslegum 

þáttum sitja í ásamt skólastjóra og deildarstjóra/staðgengil skólastjóra.  

 

5.1 Niðurstöður samræmda prófa 

Nemendur í 4. og 7. og 10. bekk þreyttu samræmd próf í september eins og jafnaldrar þeirra á 

landinu öllu.  Þar sem samræmdar einkunnir skortir þá eiginleika sem nauðsynlegir eru til að 

einkunnir verði samanburðarhæfar milli námsgreina eða ára eru þær ekki notaðar við tölfræðilega 

greiningu á niðurstöðum prófanna. Því er næstum öll umfjöllun um frammistöðu nemenda byggð 

á samræmdum grunnskólaeinkunnum (normaldreifðum einkunnum á bilinu 0 - 60). Frammistaða 

nemenda í samræmdum könnunarprófum í 4. bekk getur verið nokkuð mismunandi eftir 

landshlutum og sveitarfélögum. Tekið skal fram að þrátt fyrir að frammistaða sé mismunandi 

getur samanburður meðaleinkunna verið varhugaverður. Hann á helst rétt á sér þar sem næstum 

allir nemendur tiltekins landshluta eða sveitarfélags, þreyta prófin en samanburður án tillits til 

hlutfalls próftaka er með öllu marklaus vegna þess að munur er á mætingu nemenda í próf eftir 

landshlutum og sveitarfélögum. 

Eins og sjá má þá er of mikill munur á þátttöku nemenda í íslensku svo hægt sé að bera saman 

niðurstöður í íslensku en minni er munurinn í stærðfræðinni og því marktækara að bera þær 

saman.  

Íslenska  
    4. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

30 10 88% 

Suðurland 5,8 29,6 9,6 87,10% 

Flóaskóli  5,8 29,6 11,3 100% 

     Stærðfræði 
   4. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

30 10 90% 

Suðurland 5,8 29,5 10 89,50% 

Flóaskóli  5,8 31,9 12,4 89% 

 



Varhugavert að bera saman einkunnir nemenda í 7. bekk í stærðfræði þar sem of mikill munur er 

á þátttökuhlutfalli nemenda. Marktækara er að skoða íslenskuna þótt það verði ekki marktækt að 

bera saman einkunnirnar nema ef þátttökuhlutfallið sé það sama.  

Íslenska  
    7. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

30 10 89,2% 

Suðurland 5,7 28,5 9,5 89,0% 

Flóaskóli  4,5 20,8 10,3 88,9% 

     Stærðfræði 
   7. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
   

85,7% 

Suðurland 6 
  

89,50% 

Flóaskóli  5,5 
  

66,7% 

 

Í 10. bekk er mismunandi fjöldi nemenda sem þreytir próf og skýrist það að mestu af því hve stór 

hluti nemenda er undanþeginn eða þreytir ekki próf af öðrum ástæðum. Varhugavert er að bera 

saman einkunnir þar sem þáttökuhlutfall getur verið breytilegt en til þess að hægt sé að bera 

saman einkunnir með góðu móti þarf þátttökuhlutfallið helst að vera það sama. Það má samt 

nefna það að Flóaskóli er með hæðsta meðaltal í stærðfræði, þó þarf einnig að hafa 

þátttökuhlutfall í huga við þann samanborð en þátttökuhlutfall milli suðurlands og Flóaskóla er 

ekki mikið svo það er helst hægt að horfa í þær tölur.  

Íslenska  
    10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

29,1 10 85,4% 

Suðurland 
 

30 10 88,3% 

Flóaskóli  
 

29,8 4,8 83,3% 

     Stærðfræði 
   10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

30 10 87,6% 

Suðurland 
 

28,4 9,4 84,20% 

Flóaskóli  
 

38,8 6,1 83,3% 

     Enska 
    10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  
 

30 10 89,8% 

Suðurland 
 

28 9,4 86,7% 

Flóaskóli  
 

23,2 4,4 83,3% 



6 Samstarf við aðra skóla 

Samstarf hefur verið gott við Tónlistarskóla Árnesinga, en á skólaárinu voru 3 kennarar við 

kennslu í Flóaskóla á vegum tónlistarskólans.  Er það eins og á fyrra ári og töluverð aukning frá 

því sem verið hefur undanfarin ár.  Hátt hlutfall nemenda skólans stundar tónlistarnám og því 

einkar mikilvægt að geta verið í samstarfi sem þessu við Tónlistarskólann.   

 

Samstarf er einnig gott við Leikskólann Krakkaborg vegna aðlögunar elstu barna að nýju 

skólastigi.  Elstu nemendur Krakkaborgar hafa komið í tveggja kennslustunda skólaheimsóknir 

einu sinni í mánuði frá hausti og til áramóta og tvisvar í mánuði frá áramótum til vors.  Til 

viðbótar við fastar heimsóknir hafa þau komið í 5 daga skólaheimsókn í maí, svokallaða 

vorskólaviku, þar sem áhersla er lögð á kynningu fjölbreyttra kennslugreina.  Nemendur fá að 

kynnast skipulagi skóladagsins með tilliti til frímínútna, hádegisverðar, skólasundkennslu og 

notkunar skólabíla.  Það hefur verið mat þeirra starfsmanna sem hafa komið að þessu 

samstarfsverkefni að það hafi gengið vel og skilað sér á jákvæðan og uppbyggjandi hátt til 

verðandi 1. bekkinga og lagt góðan grundvöll að samstarfi við foreldra þeirra. 

 

Skólaskrifstofa Árnesþings hefur veitt sérfræðiþjónustu við skólann eins og undanfarin ár, svo 

sem þjónustu kennsluráðgjafa og sálfræðinga.   Skólaakstur er stór hluti skólastarfsins.  Allir 

nemendur skólans koma í skólann með skólabíl fyrir utan 2 nemendur sem búa í göngufæri við 

skólann.  Allt frá árinu 2010 hefur verið rætt óformlega um akstur „tómstundabíls“ sem 

hugsanlega myndi flytja nemendur úr skóla í íþróttir eða aðrar tómstundir á Selfossi. Í vetur bauð 

sveitafélagið í fyrsta sinn upp á slíka þjónustu og hefur það enn sem komið er gefist mjög vel.   

 

Heimasíða skólans var endurnýjuð og uppfærð á skólaárinu.  Veturinn var vindasamur og 

snjóþungur, ófærð, óveður og óveðursspár settu sitt strik í reikninginn þetta skólaárið en í tvígang 

var skólahaldi aflýst og nemendum var einu sinni keyrt fyrr heim. Í kjölfarið var óveðursáætlun 

skólans uppfærð.   

 



7 Samantekt / mat á skólastarfinu 

Skólaárið hefur um margt einkennst af breytingum, hlutfall nýrra starfsmanna var nokkuð hátt á 

líðandi skólaári.  Þrír starfsmenn fóru í langvarandi veikindaorlof en þó í mislangan tíma og 

nokkrir aðrir voru fjarverandi í styttri tíma, bæði vegna veikinda, náms og vegna aðstæðna í 

fjölskyldu.  Þrír kennarar tóku fæðingarorlof á skólaárinu og aðrir þrír starfsmenn sögðu starfi 

sínu upp en það voru allt starfsmenn sem unnið höfðu í þrjá mánuði eða skemur og höfðu því 

mjög skamman uppsagnarfrest en slíkt veldur óneytanlega miklu raski á starfsmeni skólans. 

Breytingar urðu á umsjónakennurum til að bregðast við breyttum aðstæðum vegna langvarandi 

veikindaleyfa. Þrír starfsmenn slösuðust við skólann en einn kennari brákaðist á hendi, annar 

hnéskelsbrotnaði og sá þriðji hrasaði í hálku og úlliðsbrotnaði í janúar með þeim afleiðingum að 

hann var frá það sem eftir stóð vetrar. Slíkt er óhætt að fullyrða að það sé óvenjulegt að 

vinnustaður með um þrjátíu stafsemenn slasist við vinnu sína með eins stuttu millibili. Ekki er 

hægt að rekja slysin til annars en röð tilviljanna. Fyrirkomulag ræstingar var ekki eins og helst 

var á kosið og ákveðið var að leita leiða til að koma ræstingarmálum í gott horf og í kjölfarið var 

ákveðið að ráða skólaliða við skólann sem bæði sjá um að ræsta og vinna með nemendum. Sú 

vinna fer vel á stað. Kjarasamningar kennara urðu lausir á skólaárinu og samþykktu kennarar nýtt 

vinnumatskerfi sem er á herðum skólastjóra að útfæra og vinna með hverjum og einum kennara. 

Vinnumatsvinnan var unnin í þrepum, þar sem trúnaðarmaður kennara og skólastjórnenedur unnu 

með kennurum að móta vinnumatið í skólanum. Umfang skólastjórnenda vegna starfsmannahalds 

hefur því á heildina litið verið tímafrekt og krefjandi.   

 Þar sem umfang skólastarfsins hefur aukist töluvert með tilkomu unglingadeildar þarf að 

huga að áframhaldandi þróun, skipulagi og uppbyggingu á innviðum skólastarfsins.  Fyrir liggur 

að huga þurfi að þáttum er snerta aukið umfang hvað varðar fjölda nemenda og fjölda verkefna. 

Mikilvægt er að skólinn njóti áfram stuðnings foreldra, fræðsluyfirvalda og samfélagsins alls.  

Vaxtarverkir eru óhjákvæmilegir þegar þróun er hröð og þess þarf að gæta að missa ekki sjónar á 

aðalmarkmiðum skólastarfsins, að bjóða nemendum faglega og góða kennslu, kenna þeim 

grunvallaratriði í samstarfi, framkomu og umgengni og leggja áherslu á að hver og einn fái að 

njóta sín á eigin forsendum.  Hlú þarf að starfsfólki með góðri vinnuaðstöðu, tækifærum til 

endurmenntunar og hlýlegs umhverfis í vinnu.  Starfið í Flóaskóla hefur gengið vel síðustu ár og 

forsendur fyrir áframhaldandi velgengni eru svo sannarlega til staðar.       



 Skólastjóri skilaði inn skýrslum um skólaastrfið jafnt og þétt til fræðslunefndar þar sem 

helstu þættir skólastarfsins voru reifaðir. Meðfylgjandi í viðauka eru mánaðarskýrslur skólastjóra 

en þær taka oft til lengri tíma en mánaðar en saman spinna þær skólaárið í heild sinni.   

 

 

 

Í júní 2015. 

       

      Anna Greta Ólafsdóttir, skólastjóri Flóaskóla. 
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