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UM BYSKOLEN

• Í skólanum eru 315 nemendur, um 40 kennarar og 40 stuðningsfulltrúar. 

• 3 móttökubekkir fyrir nýbúa

• Þar er einnig að finna deild fyrir þroskaskerta og fatlaða krakka

• Það sem einkennir skóla er umhverfið og fjölbreytileiki nemenda, þarna 

eru nemendur frá mörgum löndum og einnig líkamlega fatlaðir nemendur

• Skólinn er í miðbænum þannig að það er mikið líf og fjör hvert sem þú 

lítur

• Einkunnarorð skólans eru öruggt og gott skólasamfélag 

13.NÓVEMBER – 22.NÓVEMBER

• Móttökubekkir 3 bekkir

• Aldursskipt í 2 bekki

• Einn bekkur fyrir nemendur sem voru mjög illa sett

námslega

• Nemendur á aldrinum 7 ára til 13 ára

• Einn umsjónarkennari fyrir hvern bekk en mikið unnið í teymisvinnu

• Umsjónarkennari kennir nánast allt og fylgir þeim t.d. í sund

• Sandefjord kommune er með gagnabanka með mikið af verkefnum fyrir
nýbúakennslu
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NEMENDUR

• Koma frá mörgum löndum og eru mjög misjafnlega vel sett 
námslega

• Sýrlandi, S-Ameríku, Portúgal, Búlgaríu, Póllandi, Sómalíu, Rúmeníu, 
Nýja Sjálandi, Afganistan

• Nemendur eiga rétt á einum tíma í viku í kennslu í sínu móðurmáli

• í Byskolen er mikið að kennurum frá öðrum löndum, svo eru
kennarar sem flakka á milli skóla og kenna nemendum móðurmálin.

SKÓLASTOFAN
• Mikið af myndum og verkefnum um alla veggi

• Símakassi í hverri stofu



25.3.2019

4

CROME TÖLVA Á HVERN NEMENDA

TÆKNI-LEGO
VERKSTÆÐI
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VEGGSPJÖLD EFTIR NEMENDUR

KENNSLUUMHVERFIÐ
• Mikil ró og gott námsumhverfi

• Mikil virðing borin fyrir kennurum

• Góður agi

• Kennarinn talar mjög skýrt og endurtekur oft

• Skipulagið fyrir næsta dag skrifað á töfluna

og kennarinn fer yfir það

• Sjálfboðaliðar mæta í skólann sem lestrarvinir

• Sjálfboðastarf eftir skólann t.d. dans, tefla, leiklist

• Stuðningsfulltrúi
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LÍMMIÐAR Á BORÐUNUM
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VARDEN UNGDOMSSKOLE

UM VARDEN SKOLEN

• Varden ungdomsskolen er skóli fyrir 8. – 10 .bekk. Með 396 nemendum í 14 

bekkjardeildum. Þar vinna 53 starfsmenn. 

• Ábyrgð – umhyggja - virðing eru einkunnarorð skólans. 

• Þar er einn móttökubekkur fyrir Sandefjord kommune, en þar er safnað saman 

útlendingum sem eru nýfluttir til Sandefjord. Nemendur mega vera í 2 ár í 

móttökubekk. Hámarksfjöldi í bekknum eru 15 nemendur. 

• Nemendur eru með skerta stundatöflu og áherslan lögð á norskunám

• Aðlögun í venjulegan bekk  
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VARDEN UNGDOMSSKOLE

• Unglingadeild

• Einn bekkur 15 nemendur

• Nemendur frá Sómalíu, Nýja-Sjálandi, Rússlandi, Litháen, 

• Bekkjarstofa

• Kennarinn kenndi fyrri daginn algjörlega án þess að kíkja í 

skólabækur

• Kaka-saftevand

• Byrjar alltaf daginn á sinfoníu og kynnir

listamanninn/hljómsveitina

HYGGE
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NOKKRIR PUNKTAR

Kennslustofan – mikið af upplýsingum

Teymið í Byskolen (fjölbreytt)

Stuðningsfulltrúar

Samfélagið tekur þátt (lestrarvinir)

Aðgengi að tölvum

Símaskáparnir

Námsefni (bækur, heimasíða) 

AÐ LOKUM
• Það sem stendur uppúr í huga mínum eftir þetta verkefni er umhyggjan sem var 

svo augljós á milli kennarana/stuðningsfulltrúanna og nemendanna. Kennararnir 

eru mjög meðvitaðir um hversu vel þeir þurfa að halda utan um nemendur 

sýna, útskýra vel og segja frá hefðum og hvað er framundan. Kennararnir eru 

ekki eingöngu að kenna norsku heldur samfélagsfræði og lífsleikni. Þeir gera sér 

líka grein fyrir að þessir krakkar eru mörg búin að ganga í gegnum ýmislegt í 

lífinu sem börn ættu ekki að þurfa að þola. Þannig að kennararnir eru varkárir 

og skilningsríkir. Kennararnir eru líka meðvitaðir um að nýbúarnir vita ekki allt 

sem við teljum að allir eigi að vita, t.d. hvernig undirbýr maður sig fyrir 

skíðaferð, hvað þurfa krakkarnir að hafa með. 


