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Starfsáætlun 2020 - 2021 

Í Fellaskóla er samkennsla árganga. Það hefur löngum verið með þeim hætti í sumum árgöngum en 

öðrum ekki. Það hefur ráðist af misjöfnum stærðum árganga. 

Skólaárið 2020  verða allir árgangar í samkennslu. Kennslufyrirkomulagið er með þeim hætti að 

samkennsla er á yngsta stigi ( 1. – 4. bekk),  miðstigi ( 5. – 7. bekk) og unglingastigi 8. – 10. bekk. 

Útfærslurnar á stigunum eru með mismunandi hætti. 

Á hverju stigi starfa kennarar og annað fagfólk saman í teymum. Teymin skipuleggja í sameiningu 

vinnuna sem fram fer á stigunum. 

Á yngsta stigi er námið skipulagt út frá aðferðum Byrjendalæsis og nemendum blandað upp í 

mismunandi hópa þvert á árganga í mismunandi stöðvaverkefnum. Nemendur eru einnig á 

bekkjarvísu í tímum hjá umsjónarkennara. 

Á miðstigi er lögð áhersla á útikennslu og útinám. Þar er námið ýmist skipulagt í lotur út frá þemum 

eða námsgreinum. Ýmist vinnur allt miðstig saman eða hópnum er skipt upp í minni hópa þvert á 

árgang. Á miðstigi er lögð áhersla á samræðu og ígrundun sem mikilvæga kennsluaðferð. 

Á unglingastigi er nemendum skipt niður í tvo hópa þvert á árganga. Nám á unglingastigi er skipulagt 

í lotum sem vara í ákveðinn tíma. Í lotunum er leitast við að samþætta námsgreinar og gefa 

nemendum svigrúm til þess að axla meiri ábyrgð á eigin námi. Áherslur í hverri lotu fyrir sig eru 

mismunandi. Þannig getur verið lögð áhersla á samfélagsfræði i einni lotu og íslensku eða tungumál í 

annarri. Við lok hverrar lotu skila nemendur af sér lokaverkefnum með mismunandi hætti. Þessi 

lokaverkefni liggja til grundvallar í námsmati ásamt fleiru. Á unglingastigi eru fastir tímar á 

stundatöflu í stærðfræði. 

Við skipulag kennslu er horft til þess að nemendur eru á hverjum tíma mislangt komin á mismunandi 

sviðum þroska. Nemendur hafa einnig mismunandi styrkleika, áhugasvið og getu. Námi og öðru starfi 

skólans er ætlað að stuðla að alhliða þroska nemandans út frá forsendum og hæfileikum hvers og 

eins. Skólastarfið miðast við að stuðla jafnt að tilfinningalegum og félagslegum þroska sem og 

vitsmunalegum.  

Í Fellaskóla gerum við list- og verkgreinum hátt undir höfði. Hvert stig fer þrisvar sinnum í viku í list- 

og verkgreinar. Stigunum er skipt niður í fjóra blandaða hópa þvert á árganga. Hver hópur er í 7 vikur 

í einni list – eða verkgrein og rúllar þannig frá einni list – og verkgrein yfir í aðra. List- og 

verkgreinarnar eru fjórar, myndmennt, heimilisfræði, smíði og textílmennt. List- og verkgreinar eru í 

nánu samstarfi við umsjónarkennara og þannig vinna nemendur verkefni í list- og verkgreinum m.a. 

sem tengjast eða eru hluti af þemum stiganna hverju sinni. 

Í vetur verður lögð áhersla á eftirfarandi þætti á öllum stigum í Fellaskóla: 

• Efla og styrkja sjálfstæði nemenda í námi 

• Gefa nemendum tækifæri til að kafa dýpra í viðfangsefnin – læra meira 

• Gefa öllum nemendum tækifæri til að læra með þeim hætti sem þeim lætur best  

( fjölgreindir) 

• Gera námið og námsumhverfið opið, hvetjandi og skapandi 

• Hafa meiri samfellu í námi nemenda og vinnulotum 

• Gefa nemendum tækifæri til að vinna saman þvert á skilgreinda bekki 
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Hagnýtar upplýsingar 

Fellaskóli er einn af þremur grunnskólum á Fljótsdalshéraði. Í ár eru 94 nemendur og 30 starfsmenn í 

misjöfnum starfshlutföllum. Tónlistarskóli er staðsettur inni í Fellaskóla og fyrir vikið mjög náið 

samstarf á milli grunn- og tónlistarskóla. 

Stór hluti nemenda koma úr nærliggjandi sveitum, og koma með skólabíl. En þorri nemenda kemur 

úr Fellabæ.  

Nemendum gefst kostur á að vera í mötuneyti skólans sem er samrekið mötuneyti fyrir alla skóla 

Fljótsdalshéraðs. Máltíðin kostar 161 kr. Nemendum gefst einnig kostur á að kaupa mjólk, 615 kr. á 

mánuði og ávexti í hressingu sem kosta 1025 á mánuði. 

Í skólanum er frístund og þar geta nemendur í 1. – 4. bekk dvalið frá kl. 8.00 – 9.00 á morgnanna og 

14.00 – 16.00 eftir að skóla lýkur. Fyrstu 20 tímarnir í frístund kosta 258 kr. en eftir það fer 

klukkustundagjaldið niður í 175 kr. 

Skólinn opnar kl. 8.00 fyrir nemendur í frístund en 8.45 fyrir aðra nemendur. Fellaskóli er staðsettur 

við Einhleyping 2 í Fellabæ. Síminn er 4700640 og heimasíðan https://www.fell.is/ 

Um skólaakstur sjá Hlynur Bragason, Sæti ehf. og Sigurbjörn Árnason. 

Skóladagatal   

Skóladagatal er að finna á heimasíðu skólans. Það sýnir þá daga sem nemendur eiga að vera í 

skólanum, hvaða daga er vikið frá hefðbundnum skóladegi og hvaða daga nemendur eiga frí. 

Skóladagar eru 180 og þar af er miðað við allt að 10 dögum með skertri/sveigjanlegri kennslu, það er 

að segja nemendur eru ekki fullan skóladag í skólanum.   

Skólabyrjun/skólalok   

Skólaárið hefst á skólasetningardegi 25. ágúst 2020 og því lýkur á skólaslitadegi þann 2. Júní 2021.   

Skóladagurinn 

Skóli hefst kl. 9:00 og stendur til kl. 14:00 alla daga vikunnar hjá yngsta stigi (1. – 4. bekk). 

Skóladagurinn hjá mið- og unglingastigi er frá kl. 9:00 til 14:00 á mánudögum og föstudögum. En 

þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga er skóladagurinn þeirra til kl. 15:00. 

Frímínútur á yngsta stigi eru kl. 10:00 – 10:30 og hádegisverður er kl. 11:30. 

Frímínútur á miðstigi eru kl. 10:20 og hádegisverður kl. 12:00. 

Frímínútur á unglingastigi eru kl. 10:20  og hádegisverður kl. 12.20 

 

Leyfisdagar   

Jólaleyfi er frá og með 18. desember til og með 3. janúar. Starfsdagur kennara er 4. janúar og kennsla 

hefst samkvæmt stundaskrá 5. janúar.  Páskaleyfi er frá og með 29. mars til og með 5. apríl. Kennsla 

hefst 6. apríl. Haustfrí er 23. október og vetrarfrí 18. og 19. febrúar. 

Starfsdagar kennara  

Starfsdagar kennara við upphaf skólaárs eru 17. 24. ágúst og  3. og 4. júni við lok skólaárs. 

Starfsdagar kennara á skólaárinu eru  18. september, 26. október, 4. janúar, 22. febrúar og 23. apríl. 

 

https://www.fell.is/
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Viðburðardagatal 

25.– 28. ágúst – útivistardagar 
15. október – kynningarkvöld í skólanum 
23. október – haustfrí  
10. – 12. nóvember - þemadagar 
23. nóvember – foreldraviðtöl 
28. nóvember – jólaföndur 
17. desember – litlu jólin 
15. febrúar – bolludagur 
16. febrúar – sprengidagur 
17. febrúar – öskudagur 
3. mars – foreldraviðtöl 
9. – 11. mars – samræmd próf 
25. mars – árshátíð 
26. mars – föstudagurinn stutti 
15. apríl – uppbrotsdagur 
22. apríl – sumardagurinn fyrsti 
13. maí – uppstigningardagur 
14. maí – héraðsmót 
24. maí – annar í hvítasunnu 
31. maí – útivistardagur 
1. júní – útivistardagur 
2. júni - skólaslit 

 

Í ár hefur orðið breyting á viðburðardagatali vegna sóttvarnarráðstafana. Þannig hafa fundir og 

samkomur færst yfir á rafrænt form þar sem því hefur verið við komið. Flestir viðburðir hafa verið á 

stigunum vegna fjöldatakmarkana og allt einfaldara í sniðum.  

Samræmd próf  

Menntamálaráðuneyti stendur fyrir samræmdu námsmati í grunnskólum, leggur grunnskólum til 

samræmd könnunarpróf og annast framkvæmd samræmds námsmats. Samræmd könnunarpróf í 

íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk. Samræmd próf eru einnig lögð fyrir 9. 

bekk í íslensku, stærðfræði og ensku. Skólastjóra er heimilt, ef gildar ástæður mæla með því og 

samþykki foreldra liggur fyrir, að veita nemendum undanþágu frá því að þreyta könnunarpróf í 

einstökum prófgreinum. Námsmatsstofnun hefur umsjón með gerð og framkvæmd samræmds 

námsmats og prófa. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmds námsmats, prófa og rannsókna í grunnskólum og undanþágur nemenda frá samræmdu 

námsmati. Kennsla í öðrum árgöngum er með eðlilegum hætti þessa daga.  

Útivika  

Fyrstu dagar hvers skólaárs eru helgaðir útivist. Þá daga eru nemendur með umsjónarkennara sínum 

og e.t.v. fleiri bekkjum við leik og störf. Einn dag í útivikunni er farið í lengri gönguferð, en sá dagur er 

svokallaður “1+1 dagur” á skóladagatali sem þýðir venjulegur skóladagur + skertur dagur. Þann dag 

eru skólalok síðar en venjulega.  

Öskudagur  

Öskudagur er skertur skóladagur en þá er styttri viðvera en aðra daga. Nemendur mæta klæddir í 

öskudagsbúninga og er haldið upp á daginn á sal skólans þar sem farið er í leiki, dansað og kötturinn 

sleginn úr tunnunni. Þessi dagur verður öðruvísi í ár vegna sóttvarna og fjöldatakmarkana.  
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Kynningarkvöld  

Kynningarkvöld með foreldrum er 15  september. Á kynningarkvöldi kynna kennarar og nemendur 

starfsáætlun vetrarins og fyrirkomulag námsins fyrir foreldrum. Í ár voru kynningarnar stigsskiptar og 

nemendur sáu að mestu um að kynna verklag og verkefni vetrarins. 

Foreldraviðtöl  

Foreldradagur er í nóvember og í febrúar. Þá mæta nemendur til viðtals við umsjónarkennara sinn 

ásamt foreldrum. Í upphafi skólaárs eru foreldrar nemenda í 1. bekk ásamt nemendum boðaðir á 

fund með umsjónarkennara og skólastjóra. Í ár fór fyrsta foreldrasamtalið fram í gegn um teams eða 

í síma vegna sóttvarnarráðstafana. 

 

Skertir dagar  

Uppbrotsdagar eða óhefðbundnir daga á skóladagatali eru níu. Fjóra daga eru tvöfaldir 

dagar, þeir eru: göngudagur í útiviku, kynningarkvöld, þemadagur og árshátíð. Skertir dagar 

með styttri viðveru eru fimm. Það eru foreldraviðtöl, öskudagur, föstudagurinn stutti og 

skólaslit. 
 

Þemadagar 

Þemadagar er þrír dagar ár hvert og enda á uppgjöri þar sem nemendur geta boðið sínum nánustu 

að líta á afraksturinn. Á þessum dögum eru námsgreinar samþættar, skólastarfið brotið upp og unnið 

eftir ákveðnu þema. Aðalviðfangsefni þemadaganna helgast af þemavinnu skólans það árið og 

skiptist á þriggja ára fresti; Hvass skilningur eða bókvit, hög hönd eða verkvit og hjartað sanna og 

góða eða siðvit. Viðfangsefni þemadaganna eru svo unnin út frá þema ársins. Að þessu sinni er 

þemað í tengslum við norrænu bókmenntavikuna og siðvit en það er áhersluþáttur skólaárið 2020 – 

2021. Þema ársins í norrænu bókmenntavikunni er veröldin og við. Þar segir að umfjöllunarefnið séu 

stóru spurningarnar í lífinu –  um líf og dauða, um forréttindi, réttindi og ábyrgð í heiminum. Þar er 

mannlegum eiginleikum lýst sem bæði sameina og skilja okkur að. 

Jólaföndurdagur  

Jólaföndurdagur er haldinn laugardaginn fyrir 1. í aðventu ár hvert.  Nemendur og foreldrar þeirra 

koma þá og eiga notalega stund í skólanum, fara á milli stöðva og föndra ýmislegt fínt fyrir jólin. Á 

föndurdaginn býður skólinn uppá kaffi og kleinur. 

Jólaþemadagur  

Á jólaþemadag er skólanum breytt í bíóhús og fá nemendur að velja á milli tveggja jólamynda til að 

horfa á um morguninn. Að sjálfsögðu er boðið upp á popp - eins og almennilegum bíóhúsum sæmir. 

Eftir hádegi er bekkurinn með umsjónarkennara sínum.  

Þorrablót  

Þorrablót Fellaskóla er haldið á Bóndadegi ár hvert. Þorrablótsskipulag er í höndum 8. bekkjar, en 

allir bekkir fá tækifæri til að koma með skemmtiatriði. Þorrablótið fer fram í hádeginu og er þá etinn 

þorramatur, sunginn fjöldasöngur og dansað.  

Skíðaferðalag  

Reynt er að fara í skíðaferð einu sinni hvert skólaár. Þá fara allir nemendur skólans saman og verja 

einum skóladegi í fjallinu. Lagt er af stað kl. 9:00 og koma yngri nemendur heim um kl 14:00 og eldri 

nemendur um kl. 15. Skíðaferðin er farin á skíðasvæðið í Stafdal. Skíðaferðin verður farin þegar 

veður og færð leyfa og auglýst með stuttum fyrirvara. 



Starfsáætlun Fellaskóla 2020 - 2021 
 

Árshátíð  

Sameiginleg árshátíð allra nemenda er á dagskrá  25. mars 2021. Þann dag mæta nemendur í skólann 

og taka auk þess þátt í sýningu að kvöldi.   

Föstudagurinn stutti  

Daginn eftir árshátíð er föstudagurinn stutti haldinn hátíðlegur. Þann dag snýst skólastarfið að mestu 

um páskaföndur, en nemendur og geta valið sig á stöðvar eftir áhugasviði. Í hádeginu borða allir 

saman áður en haldið er í páskafrí.  

Mývatnsferð  

Árlega er farið með 7. bekk í námsferð að Mývatni. Sú ferð er farin í samstarfi við aðra skóla á 

Fljótsdalshéraði og í samvinnu við Umhverfisstofnun. Gist er í 2 nætur og unnin verkefni í tengslum 

við jarðfræði og náttúrufræði á svæðinu. Á þessu skólaári fara bæði 7. og 8. bekkur í Mývatnsferð þar 

hún féll niður í vor vegna heimsfaraldurs. 

Starfsfólk  

Anna Birna Einarsdóttir Skólastjóri 
Hjördís Marta Óskarsdóttir Aðstoðarskólastjóri ( Í leyfi skólaárið 2019 – 2021) 
Margrét Björk Björgvinsdóttir Deildarstjóri sérkennslu og staðgengill skólastjóra til áramóta 20 – 21 
Ásta María Hjaltadóttir Deildarstjóri sérkennslu vor 2021 
Kristjana Ditta Sigurðardóttir Skólaritari 

 

Teymi - Yngsta stig 

Elke Angelika Schnabel 

Harpa Rós Björgvinsdóttir 

Jóhann Örvarsson 
Michelle Lynn Mielnik 
Kristín Hrönn Sævarsdóttir 
Kristín Þorvaldsdóttir 
 

Teymi - Miðstig: 

Áslaug Sigurgestsdóttir 

Halla Helgadóttir 

Þórður Mar Þorsteinsson 

Sigurrós Sigurðardóttir 

 

Teymi – Unglingastig 

Elísabet Ósk Sigurðardóttir 

Helena Rós Einarsdóttir 

Rannveig Hrönn Friðriksdóttir 
Sólrún Víkingsdóttir 
Saga Jóhannsdóttir 
Baldur Gunnarsson 
Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir 
 

List – og verkgreinar 

Sigurður Gunnar Þorsteinsson - Íþróttir 

Þorvaldur S. Benediktsson- Smíði 

https://namfus.is/schooladmin/usercard/staff/?e=13564
https://namfus.is/schooladmin/usercard/staff/?e=13567
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Þóhalla Sigmundsdóttir -Textílmennt 

Myrra Mjöll Daðadóttir -Myndmennt 

Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir -Sund 

Guðný Drífa Snæland - Heimilisfræði 

 

Skólaliðar 

Anna Kjerulf 

Ástríður Vala Gunnarsdóttir 

Fanný Ósk Mittelstein 

Harpa Hlín Jónasdóttir 

 

Skólahjúkrun  

Er í skólanum á þriðjudögum frá kl. 9.00 – 12.00 

Ragnheiður Jara Rúnarsdóttir 

Björg Eyþórsdóttir 

Val á unglingastigi –  

Á haustönn var í boði að velja Heimilisfræði, Tískuteikningu, hreysti og smíð. 

Á miðönn verður í boði að velja, Flutt að heiman, bókagerð, heimilisfræði og hreysti 

Á vorönn verður árshátíðarval og Skólahreysti þar fyrir utan. 

Skólaráð 

Í skólaráði eru: 

Nemendur: Lisbet Ása Björnsdóttir ( 10. b), Droplaug Dagbjartsdóttir ( 9. B) 

Foreldrar: Margrét Dögg Guðgeirsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson 

Kennarar: Halla Helgadóttir og Michelle Lynn Mielnik 

Almennt starfsfólk: Ingibjörg Ásta Ingvarsdóttir 

Skólastjóri: Anna Birna Einarsdóttir 

Nemendaráð 

Í nemendaráði eru: 

Rakel Mist Viðarsdóttir 10. bekk 

Ragnar Torfason 9. bekk 

Ína Berglind Guðmundsdóttir 8. bekk 

Sóley Dagbjartsdóttir  7. Bekk 

Gabríel Glói Freysson 6. bekk 

Anna Birna Einarsdóttir Skólastjóri 

 

 

http://cachiras21.blogspot.com/2012_07_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Foreldrafélag 

Stjórn Foreldrafélags Fellaskóla 2020- 2021 

Margrét Dögg Guðgeirsdóttir Hjarðar, margret.gudgeirsdottir@mulathing.is  

Hrafnhildur Unnur Einarsdóttir  (habba24@gmail.com) 

Fjóla Rún Jónsdóttir, fjola.jonsdottir@mulathing.is  

Varamaður: Guðný Drífa Snæland, gudný.snaeland@mulathing.is  

 

Skólareglur Fellaskóla 

Einkunnarorð Fellaskóla eru ,,mennt er máttur ef þú ert sáttur“ og miða skólareglur skólans að því 

að styðja við jákvæðan skólabrag og vellíðan nemanda. 

Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a. að hver grunnskóli skuli setja sér skólareglur sem 

skylt er að fara eftir. Eiga reglurnar að stuðla að því að skólabragur og starfsandi í skólanum sé sem 

bestur. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í 

skólasamfélaginu.  

Allar skólareglur Fellaskóla gilda á skólatíma nemenda sem og í öllum ferðum á vegum skólans.  

Almennar reglur 

- Við sýnum tillitssemi og fylgjum almennum reglum um umgengni 

- Við förum eftir fyrirmælum starfsfólks 

- Við leggjum okkur fram við að vera góðar fyrirmyndir og sýnum hvert öðru virðingu og 

tillitssemi 

- Við beitum hvorki andlegu né líkamlegu ofbeldi 

- Við gætum þess að hafa vinnufrið 

- Við komum ekki með orkudrykki, gosdrykki, snakk eða sælgæti í skólann 

- Öll notkun tóbaks, rafretta, áfengis og annarra vímuefna er óheimil í og við skólann 

Umgengni 

- Við göngum vel um skólann og skólalóðina. Við förum vel með námsgögn, allan búnað 

skólans og eigur annarra 

- Við göngum frá eftir okkur, hendum rusli í ruslafötur og hjálpumst að við að halda skólanum 

snyrtilegum 

- Við leggjum okkur fram við að flokka rusl 

- Við förum úr útiskóm í anddyri og röðum í skóhillur 

- Við truflum ekki á kennslutíma 

- Við höldum okkur innan skólalóðar á skólatíma nema um annað sé samið 

Námsgögn 

- Við mætum með viðeigandi námsgögn í kennslustundir 

- Við mætum með sundföt og handklæði í sund 

- Við mætum með íþróttaföt og handklæði í íþróttir 

 

 

mailto:margret.gudgeirsdottir@mulathing.is
mailto:habba24@gmail.com
mailto:fjola.jonsdottir@mulathing.is
mailto:gudný.snaeland@mulathing.is
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Mætingar 

- Við komum á réttum tíma í allar kennslustundir og erum tilbúin að hefja störf þegar 

kennslustund byrjar 

- Við komum vel úthvíld í skólann 

- Nemendum er ekki veitt leyfi úr kennslustundum nema að beiðni foreldra/ forráðamanna 

- Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis kennara fær hann skráða fjarvist 

Snjalltækjanotkun 

- Við látum ekki snjalltæki trufla okkur í námi 

- Símanotkun er óheimil hjá 1. – 7. bekk, símar mega vera í skólatösku á hljóðlausri stillingu 

- Í 8. – 10. bekk eiga nemendur að geyma símana sína í þar til gerðum vösum við kennaraborð 

á meðan á kennslustund stendur og nota þá aðeins með leyfi kennara. Ekki má taka 

myndir/myndbönd af nemendum og starfsfólki skólans nema með leyfi þeirra 

 

Viðurlög við brotum á skólareglum Fellaskóla 

Við brot á skólareglum fara viðbrögð og viðurlög eftir eðli brots samkvæmt reglugerð nr. 1040/2011 

á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Í dagsins önn er ekki óeðlilegt að nemendur 

gleymi sér og þurfi leiðsögn um viðeigandi hegðun. Því eru flest mál leyst innan skólans í samvinnu 

við nemandann og foreldra/forráðamenn. Sé óviðunandi hegðun viðvarandi er barn stutt til að bæta 

hegðun sína með markvissum aðgerðum skóla, heimilis og utanaðkomandi aðila eftir því sem tilefni 

er til.  

Ef nemandi veldur verulegri truflun á kennslustund og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara 

er heimilt að vísa nemandanum úr tíma til skólastjórnenda sem ræða við nemandann um eðli 

brotsins og afleiðingar. Einnig er umsjónarkennara gerð grein fyrir málinu og haft er 

samdægurs/samstundis samband við foreldra/ forráðamenn nemandans.  

Við ítrekuð brot ber umsjónarkennara að reyna að leita orsaka og ráða á því bót m.a. með 

reglulegum viðtölum við nemandann og forráðamenn. Einnig er skólastjóra gert viðvart og leitað til 

utanaðkomandi aðila s.s. sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins eftir því sem tilefni er til. Skólanum er 

einnig heimilt að meina nemandanum tímabundið þátttöku í kennslustundum og fá honum önnur 

viðfangsefni innan skólans í umsjá starfsmanns skólans.    

 

Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skólans, starfsfólks eða 

skólafélaga sinna. Þeir skulu bæta tjón sem þeir valda og eru slík tilvik metin hverju sinni.  

 

Valdi notkun síma/ snjalltækja truflun í skólastarfinu er unnið samkvæmt samningi skólans um síma/ 

snjalltækjanotkun.  

Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða lögum almennt hvar sem er í ferðum á 

vegum skólans verður hann sendur heim á kostnað forráðamanna sinna. 

Alla fjarveru nemenda frá skóla skal skrá inn í Námfús. Við slaka skólasókn er unnið eftir 

verklagsreglum um skólaforðun ( sjá á heimasíðu skólans). Umsjónarkennarar fylgjast með skráningu 

varðandi nemendur sína og skulu senda forráðamönnum ástundunarpósta a.m.k. mánaðarlega.  
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Hafi umsjónarkennari vísað málum nemanda til skólastjóra vegna brota á skólareglum eða slakrar 

skólasóknar er það ákvörðun skólastjórnenda í samráði við umsjónarkennara, nemendaverndarráð 

og foreldra hvort vísa skuli málefnum nemandans í Austurlandslíkanið.                                                    

Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum er heimilt að vísa honum 

tímabundið úr skóla meðan leitað er úrlausna á hans málum enda verði forráðamönnum og 

fræðsluyfirvöldum tilkynnt tafarlaust um ákvörðun skólastjórnenda. 

Nemendur 

Val nemenda á unglingastigi 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna eiga nemendur á unglingastigi að hafa 870 mínútur á viku til 

ráðstöfunar í val. Nemendur fá metna atvinnuþátttöku, íþróttaæfingar, þátttöku í Björgunrasveitinni 

og tónlistarnám allt að 160 mínútur á viku. 

Í skólanum eru valgreinar á þriðjudögum frá kl. 13. 00 – 15.00 

Á mánudögum fá nemendur metið val sem samsvarar 1. klst ( 14.00 – 15.00)  

Kennsluáætlanir bekkja og námsgreina er að finna á heimasíðu skólans undir Námið: 

bekkjanámskrár. Í takt við breytta kennsluhætti og aðrar áherslur er unnið að nýjum námskrám og 

kennsluáætlunum skólaárið 2020 – 2021. 

Áætlanir 

Á heimasíðu skólans, undir Hagnýtum upplýsingum eru áætlanir um hvernig tekið er á ýmsum 

málum s.s. einelti, eldvörnum og áföllum. Þar eru einnig upplýsingar um skólaakstur. 

Undir hlekknum stoðþjónusta eru upplýsingar um móttöku nýbúa og flr. 

Undir hlekknum foreldrar á heimasíðunni  er að finna upplýsingar um stjórn foreldrafélagsins og flr. 

Og undir hlekknum skóli eru upplýsingar um skólaráð, nemendaráð, skólareglur og skólanámskrá 

m.a. 
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Innra mat 

Viðfangsefni innra mats skólaárið 2019 – 2020 eru nám og námsárangur, líðan, þarfir, starfsandi og 

samstarf nemenda, aðbúnaður í skólanum, umbótaáætlun og þróunarstarf og ráðstöfun auðlinda. 

Hér að neðan má sjá þau viðfangsefni sem Fellaskóli hefur til viðmiðunar í innra mati 

skólans.  

Viðfangsefni sjálfsmats Fellaskóla 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

Skólanámskrá, t.d. stefna, markmið, inntak 

náms og námsmat   
 

      x   

x 

Starfsáætlun, t.d. skipulag, verkferlar og 

stoðþjónusta   
  

x    

x 

Nám og námsárangur x x x x  x x 

Nemendur t.d. líðan, þarfir, starfsandi og 

samstarf x   x 
 

x 

 

Kennsla - kennsluhættir, starfsþróun og 

fagmennska     x     

 

Starfsfólk t.d. líðan, starfsandi og samstarf   x   x   x 

Stjórnun   x  
 

x   x 

Viðmót og menning skóla   x  
 

     

Aðbúnaður         x  

Ytri tengsla. Samstarf heimila og skóla x 
  

x    

Ytri tengsl t.d. við önnur skólastig og 

nærsamfélagið   
 

x  
 

  

 

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf       
 

 x  

Ráðstöfun auðlinda         x  
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