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Miðvikudaginn 30. apríl var haldin mjög vel heppnuð SMT sjálfstæðishátíð í skólanum. 

Nú er SMT innleiðingarferlinu lokið og af því tilefni var skólanum afhentur SMT fáni og 

sjálfstæðisviðurkenning. Nokkur vinna var tileinkuð þessum degi og í vikunni fyrir 

hátíðina unnu vinabekkir með skólareglurnar á ýmsa vegu. Skemmtileg 

„reglukennslumyndbönd” urðu til í þeirri vinnu auk 

flottra veggspjalda með reglunum. Haldin var mynda– 

og ljóðasamkeppni í tilefni af hátíðinni. Að morgni 

hátíðardags hittust vinabekkirnir og hnýttu saman 

vinabönd, svo á hátíðinni skörtuðu allir vinabekkir eins 

vinaböndum. Á hátíðinni komu ýmsir nemendur fram 

og að lokum kom leynigestur. Það var enginn annar en 

Magni Ásgeirsson og hristi hann vel upp í hópnum. 

Sigurvegarar í ljóðasamkeppni voru Birna Ósk í 10. 

bekk og Hugrún Anna í 5. bekk. Sigurvegari í 

myndasamkeppni var Berenika í 7. bekk.  

 

Kennarateymi skólaárið 2014-2015 

SMT sjálfstæðishátíð 

Næsta skólaár munu kennarar skólans starfa 

saman í teymum. Nú er orðið nokkuð ljóst 

hvernig kennarateymi verða skipuð, en þau 

eru eftirfarandi: 

 1. og 2. bekkur: J. Freydís, Ragnheiður Ásta og 

Sigrún Finns. Stuðningsfulltrúi er Sunna. 

 3. og 4. bekkur: Hafdís, Sólveig og Guðrún. 

 5.—7. bekkur: Hrafnhildur, Kristín Bergþóra, 

Linda Rós og Margrét. Stuðningsfulltrúi er 

Heiða. 

 8.—10. bekkur: Anna Bergrós, María, Fjóla 

Kristín, Þórarinn, Hjördís og Rannveig. Verið er 

að auglýsa eina stöðu. 

 List og verkgreinar: Gígja, Ingvar, Linda Óla. 

Auglýst verður eftir kennara í heimilisfræði. 



 

Til stendur að innleiða svokallað lærdómssamfélag í 

Oddeyrarskóla. Lærdómssamfélag (e. professional 

learning community) felur margt í sér, en í megindráttum má segja að í 

lærdómssamfélagi læri starfsmenn saman í þeim tilgangi að stuðla að 

bættum árangri nemenda. Þar sem lærdómssamfélag ríkir starfa 

kennarar gjarnan saman í teymum, ígrunda og eiga mikla faglega 

samræðu. Þetta kallar á að starfstími kennara sé skipulagður þannig 

að samræða geti farið fram.  

Föstudaginn 2. maí var starfsdagur kennara í skólanum og þann dag 

nýttum við í innanhússþing kennara í Oddeyrarskóla til að stuðla að 

samræðu milli kennara og stiga innan skólans. Á þinginu kynntu 

kennarar/kennarahópar ákveðin verkefni eða þætti í starfi sínu sem 

þeir höfðu lagt mat á.  

Dagurinn var virkilega ánægjulegur og á þinginu kom berlega í ljós hve 

mikið og gott starf er unnið í skólanum. Þingið ýtir vafalaust undir 

aukna samræðu milli kennara og stiga innan skólans.  

 

Næsta innanhússþing er fyrirhugað þriðjudaginn 17. febrúar 2015. 

Innanhússþing kennara og stuðningsfulltrúa 

19.-23. maí: 
Grunnskólamót 
í frjálsum íþróttum. 

3.-5. júní: 10. bekkjar 
ferðalag. 

3. júní: UNICEF áheitahlaup. 

4. júní: Ratleikur og sund. 

5. júní: Dagur með 
umsjónarkennara (skertur 
dagur). 

7. júní: Útileikar á skólalóð 
og skólaslit: 

1.—7. bekkur kl. 12:30 á sal 

8.—10. bekkur kl. 17:00 á 
sal. 

 

Á döfinni 

Skólapúlsinn—nemendakönnun 
skólaárið 2013-2014 

Nú höfum við fengið niðurstöður úr seinni hluta 
nemendakönnunar Skólapúlsins  en þar er m.a. 
spurt um virkni og líðan nemenda.  Það er 
ánægjulegt að sjá að þau þrjú ár sem nemendur 
skólans hafa tekið þátt í Skólapúlsinum hafa 
orðið umtalsverðar jákvæðar breytingar.  
Niðurstöðurnar eru flokkaðar í þrennt; virkni 
nemenda í skólanum, líðan og heilsa og skóli og 
bekkjarandi.   

Þeir þættir sem lúta að virkni nemenda í 

skólastarfi koma sérstaklega vel út og eru allir 

nema einn yfir landsmeðaltali. Þar er 

sérstaklega áberandi að trú nemenda á eigin 

námsgetu hefur aukist jafnt og þétt undanfarin 

þrjú ár.  Margir þættir sem lúta að líðan og 

heilsu eru undir meðaltali en þó ekki  mikið.  

Nemendur Oddeyrarskóla koma vel út hvað 

varðar skóla- og bekkjaranda miðað við aðra 

nemendur landsins. 

Litla upplestrarhátíðin í 4. bekk 

Fimmtudaginn 4. maí var litla 

upplestrarhátíðin haldin í 4. bekk. Nemendur 

höfðu undir stjórn kennara æft ýmsan flutning 

á íslensku máli og var foreldrum boðið að 

koma að horfa og hlusta á. Hátíðin tókst 

einstaklega vel og nemendur stóðu sig með 

prýði sem og foreldrar sem komu með góðgæti 

með kaffinu. Þá spiluðu tveir nemendur á 

sílafón. 


