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Grunnskóli frá 1. – 7. bekk

• 500 nemendur í skólanum

• 60 starfsmenn, 35 kennarar og 15 
stuðningsfulltrúar.

• 4 bekkir í 1. og 2. bekk.

• 3 bekkir í eldri árgöngum.

• Frístundaheimili eftir skóla.
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Fæstir nemendur skólans
hafa norsku sem sitt eina
móðurmál.

Nemendur með Fjöldi

annað móðurmál en norsku 60%

fædd í Noregi

nýflutt til landsins

meirihluti

minnihluti

tvö móðurmál (norsku og 

annað mál)
30 %

norsku sem móðurmál 10 %

Margir nemendur eru fæddir
í Noregi en hafa samt mjög
takmarkaða norskukunnáttu. 4
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Kennarar eru með 19 stunda kennsluskyldu, umsjónarkennarar með 17,5 (+ hærri laun).
Allir kennarar sinna 1-2 klst. gæslu á viku (án greiðslu).
Skóladagar: 190 á ári.
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Margt líkt í skólastarfinu.

60 mín kennslustundir.

Allir með sitt nesti.

Nemendur inni á skónum.

Mikið uppbrot í desember.

Umhyggja,      

þátttaka, 
traust.

Allt starfsfólk skólans ber 
sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum 
skólans. 6
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Virðing kennara og nemenda

Give me five 7

• Hvað hefðir þú getað gert betur?

• Skilningur á að nemendum verði að 
líða vel til þess að geta lært.

• Samningur

- ef þið klárið þetta, fáið þið þetta.

• Umræða, af hverju…þess vegna.

Mikið notað
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• Fylgjast með

• Hlusta

• Hafa hljóð

• Hendur slakar

• Líkami kyrr
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• 1 kennslustund á dag

• 5x í viku

• 10-12 vikur

• 3-5 nemendur í hóp

• unnið með grunnorðaforða 
og framburð

• myndrænt námsefni

Sumir þurfa lengri tíma og fá auka vikur

Oft fylgir norskukennarinn nemendum sínum eftir inn í 
bekkjarkennslu eftir að framhaldskennslunni lýkur.
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• 1 kennslustund (60 mín)

• u.þ.b 3x í viku

• eins lengi og þörf krefur

• 1-7 nemendur í hóp

• unnið með orðaforða, 
hugtök og hugtakaskilning

• myndrænt námsefni
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Stuðningur í stærðfræði
3. bekkur
4 nemendur í hóp
mæta 3x í viku
8-10 vikur
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Stærðfræðin sett fram á mjög myndrænan hátt.
Kennd í gegnum leik.
Markmið að nemendum finnist gaman að vinna með tölur og reikning.

Námsefni frá Bretlandi
Edge Hill University
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• Skiptar skoðanir um 
spjaldtölvunotkun 
nemenda

• sérstaklega í 1. og 2. bekk

• Kennarar að koma sér inn í 
nýtt kerfi.

• Nemendur fljótir að læra.

Allir nemendur 
með spjaldtölvu.

Nýtilkomið

• Er þetta framtíðin?
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Kostir Gallar

Mjög einstaklingsmiðað Aukinn skjátími

Minni pappírsnotkun Áhorf í stað hlustunar

Góð yfirsýn Lítil skrift

Auðveld samskipti Minni félagsleg samskipti

Mikill áhugi Kostnaður

Lærdómsspil Bilanir tímafrekar

Kostir og gallar  
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Flott og skipulagt 
forrit fyrir 
verkefnavinnu 
nemenda.



3/20/2019

8


