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1. Inngangur 
Hlutverk þessarar skýrslu er að gera grein fyrir forystuskólastarfi Setbergsskóla veturinn 2007-
2008 þar sem unnið var með læsi og námsvitund. Áætlað er að verkefni þetta standi í fimm ár 
og eru yfirmarkmið starfsins eftirfarandi: 

• Að festa í námskrá skólans vinnubrögð sem auka færni nemenda í læsi í víðustu 
merkingu þess orðs. 

• Að festa í námskrá skólans vinnubrögð sem byggja upp námsvitund nemenda á 
markvissan hátt. 

 
Skólaárin 2003-2005 var í gangi átaksverkefni í  Setbergskóla þar sem mikil áhersla var lögð á 
læsi og námsvitund.  Stýrihópur sem samanstóð af kennurum af öllum skólastigum ásamt 
sérkennurum leiddi starfið í tvö ár. Unnið var markvisst að því að efla lestrarkennslu við 
skólann, einkum með tilliti til lesskilnings.  Aðallega var unnið með tvær meginaðferðir til að 
bæta lesskilning, þ.e. gagnvirkan lestur og hugtakakort. Einnig var unnið með lestrarspretti og 
svokallaða lestrarvini sem m.a. var ætlað að auka yndislestur nemenda í frítímum. Fyrirmynd 
okkar að þessu átaki var m.a. þróunarverkefnið Læsi til framtíðar sem unnið var við 
Lundarskóla á Akureyri veturinn 2001-2002 undir forystu Rósu Eggertsdóttur lektors við 
Háskólann á Akureyri.    
Eftir þessa vinnu voru kennarar sammála um að læsi væri það mikilvæg undirstaða fyrri allt 
nám að það yrði alltaf að vera meðal aðaláhersluþátta í starfi skólans. 
Stýrihópur um læsisátakið sendi bréf til kennararáðs þar sem lagðar voru fram ýmsar tillögur 
um framtíðarskipan hvað varðar þennan málaflokk. 
Á sama tíma var ný skólastefna Hafnarfjarðar að líta dagsins ljós og þótti því tilvalið að sækja 
um að fá að vera forystuskóli innan þessa málaflokks og geta þannig þróað áfram 
vinnuaðferðir á heildstæðan hátt.  
 
Á öðru starfsári voru verkefnisstjórar þær Herdís Snorradóttir umsjónarkennari og fagstjóri í 
íslensku í unglingadeild og Margrét Böðvarsdóttir umsjónarkennari og fagstjóri í íslensku á 
miðstigi. Einnig höfðu þær sér til halds og trausts svokallað læsisteymi sem kom saman a.m.k. 
einu sinni í mánuði.  
 
2. Skipulag og framkvæmd verkefnis: 
Yfirmarkmið annars árs; 
• Farið verður yfir skólanámskrá 6. – 10. bekkjar og hún endurskoðuð með tilliti til læsis 

og námsvitundar. 
• Samhliða þessari vinnu verður haldið áfram að vinna með lestur á sem fjölbreyttastan 

hátt í skólanum (t.d. lestrarsprettir, lestrarvinir, bókmenntakynningar, gagnvirkur 
lestur, hugtakakort og einnig lögð áhersla á aukinn leshraða og námsvitund nemenda í 
9. og 10. bekk). 

 
 
 
 
Mánuður Framkvæmd verkefnis eftir mánuðum 
Sumar ‘07 Nýir verkefnisstjórar voru skipaðir og sátu fund með fyrrverandi verkefnisstjórum 

ásamt skólastjóra þar sem farið var yfir það sem gert hafði verið á fyrsta ári 
verkefnis og það sem framundan væri. Verkefnisstjórar hófu störf með því að fara 
yfir gögn fyrra árs og reyndu að koma sér sem best inn í verkefnið.  
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September ´07 Unnið að sundurliðaðri áætlun fyrir veturinn sem síðan var lögð fyrir læsisteymi. 
Byrjað að skipuleggja bókmenntakynningar og dag íslenskrar tungu ásamt því að  
byrja að skipuleggja verkefni fyrir hvern árgang skólans frá 1.-10. bekk. 
Lestrarvinaverkefnið skipulagt og því ýtt úr vör. 
Kennaranemar frá Vestmanneyjum komu í heimsókn og tóku viðtal við okkur og 
kynntu sér forystuskólaverkefnið. 

Október ´07 Unnið áfram að skipulagningu árgangaverkefna ásamt bókmenntakynningum og 
lestrarsprettum. Öllum kennurum skólans sent yfirlit yfir atburði tengda 
læsisátakinu. Unnið að skráningum upplýsinga um forystuskólaverkefnið fyrir 
heimasíðu skólans. Unnin grein fyrir Skímu um forystuskólaverkefnið. Kennurum 
skólans kynnt dagskrá nóvembermánaðar sem er mánuður læsis hér í Setbergsskóla. 
Útbúin tré til að sýna afrakstur lestrarspretta. 

Nóvember ´07 Mánuður læsis í Setbergsskóla: 
• Lestrarsprettir í öllum árgöngum.  
• Lestrarvinir í 1.-10. bekkjum. 
• Markmið: Að hvetja nemendur til aukins yndislestrar og auka áhuga fyrir 

lestri og bókmenntum.   
•  Bókmenntadagskrá fyrir alla nemendur skólans.  
• Setning stóru upplestrarkeppninnar.   
• 16. nóvember: Dagur íslenskrar tungu.  

Rætt var við alla kennara og þeir spurðir hvernig gengi með læsisverkefnin og þeir 
hvattir áfram. Þeim var einnig kynnt dagskrá uppskeruhátíðar. 

Desember ´07 Undirbúningur uppskeruhátíðar læsisátaks, verðlaunaskjöl útbúin, bækur keyptar og 
áritaðar til hvers stigs.  
Uppskeruhátíð læsisátaks. Öllum bekkjum var boðið á sal þar sem boðið var upp á 
heitt súkkulaði og piparkökur ásamt upplestri og tónlistardagskrá.  

Janúar ‘08 Gengið frá eftir uppskeruhátið læsisátaks. Skipulagning vorannar unnin. Farið í gang 
með endurskoðun skólanámskrár og ný Aðalnámskrá grunnskóla lögð til grundvallar 
sem við þurftum að kynna okkur. Fyrirlestur undirbúinn ásamt aðstoðarskólastjóra 
vegna fundar hjá Samtökum móðurmálskennara.  

Febrúar ´08 Undirbúningur vegna átaks í unglingadeild um aukinn leshraða og haldinn fundur 
með kennurum unglingadeildar. Foreldrum nemenda í 9. og  10. bekk sent bréf til 
kynningar á verkefninu. Hafin vinna við að  endurskoða  námskrá 6. bekkjar. 
 

Mars ´08 Lokið við skólanámskrá 6. bekkjar með tilliti til læsis og námsvitundar. Samhliða 
þessu var unnið að gerð hugmyndabanka læsis fyrir 6. bekk. Hafin sams konar vinna 
fyrir 7. bekk. 
 

Apríl ´08 Lokið við skólanámskrá 7. bekkjar með tilliti til læsis og námsvitundar. Samhliða 
þessu var unnið að gerð hugmyndabanka læsis fyrir 7. bekk. Samið bréf og sent til 
kennara á yngra stigi og óskað eftir upplýsingum  með tilliti til gagnvirks lesturs og 
gerð hugtakakorta. Viðbótarspurningar vegna könnunar á forystuskólaverkefninu 
samdar. Sagt frá könnun á deildarfundum. 

Maí ´08 Unnið að starfsskýrslu fyrir annað ár foryustuskólaverkefnis Setbergsskóla. 
 

Júní ´08 Lokið við skýrslu fyrir, ýmis frágangur, fundur með stjórnendum. 
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3. Endurmenntun og ráðgjöf. 
 
A. Endurmenntun verkefnisstjóra: 

1. Verkefnisstjórar sóttu námskeið Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar fyrir verkefnisstjóra 
forystuskólaverkefnis, haldið fjörum sinnum yfir veturinn, alls 10 klst. 

2. Verkefnisstjórar lásu ýmsar greinar í blöðum, tímaritum og netinu sem tengjast læsi og 
námsvitund. 

3. Herdís sótti námskeiðið Evrópska tungumálamappan á vegum Skólaskrifstofunnar. 
4. Herdís og Margrét sátu báðar námskeið í samtalstækni. Þar að auki höfum við fengið 

SMT fræðslu hér í skólanum. 
5.  Verkefnisstjórar sátu námskeið um nýjungar í námsmati. 
6.  Verkefnisstjórar hafa tekið þátt í námskeiði/fræðslufundum um SMT. 
  

B. Endurmenntun fyrir starfsfólk skólans: 
1. Á nokkrum deildarfundum var rætt um forystuskólaverkefnið Læsi og námsvitund; s.s. 

gagnvirkan lestur, framsögn og önnur verkefni vetrarins. Auk þess var á fundi 
unglingadeildar rætt sérstaklega um verkefni tengt auknum leshraða sem lagt var fyrir 
9. og 10. bekk. 

 
C. Ráðgjöf og kynningar um verkefnið: 

1. Kynntum kennaranemum frá Vestmannaeyjum forystuskólaverkefnið Læsi og 
námsvitund. 

2. Í upphafi átaks um aukinn leshraða var öllum foreldrum í 9. og 10. bekk sent bréf þar 
sem átakið var kynnt fyrir þeim. 

3. Samin grein um forystuskólaverkefnið sem birtist í tímaritinu Skímu. 
4. Kynning á forystuskólaverkefninu á fundi Samtaka móðurmálskennara. 
5. Kynningar á forystuskólaverkefninu á heimasíðu skólans: 

http://www.hafnarfjordur.is/grunnskolar/setbergsskoli/forystuskoli/ 
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4. Mat á verkefninu 

Útlistið hvernig gekk að ná einstaka markmiðum sem stefnt var að og hvað væri hægt að gera betur. 

 
Matsþáttur 1: Verkefnisstjórnun 
 
 
 

Haldnar fundargerðir. Áætlanir stóðust hvað varðar öll verkefni þó tímamörk færðust 
stundum til og við verðum að færa námskrárvinnu unglingadeildarinnar til næsta vetrar 
því okkur tókst ekki að vinna hana vegna ýmissa annara verkefna sem við höfðum ekki 
gert ráð fyrir. Samvinna verkefnisstjóra og læsisteymis tókst með ágætum og einnig 
tókst vel að virkja nemendur og og oftast kennara til samstarfs en höfum ekki fengið 
svörun frá þeim við tölvupóstum sem við sendum þeim.   

 
Matsþáttur 2: Upplýsingamiðlun/kynningarstarf 
 
 
 

1. Kynntum kennaranemum frá Vestmannaeyjum forystuskólaverkefnið Læsi og 
námsvitund. 

2. Í upphafi átaks um aukinn leshraða var öllum foreldrum í 9. og 10. bekk sent      
bréf þar sem átakið var kynnt fyrir þeim. 

3. Samin grein um forystuskólaverkefnið sem birtist í tímaritinu Skímu. 
4. Kynning á forystuskólaverkefninu á fundi Samtaka móðurmálskennara. 
5. Kynningar á forystuskólaverkefninu á heimasíðu skólans: 

http://www.hafnarfjordur.is/grunnskolar/setbergsskoli/forystuskoli/ 
 
Vel tókst til með öll ofangreind atriði, en við hefðum stundum þurft meiri tíma til 
að vinna þessi verkefni. 
 

  
 
Matsþáttur 3: Endur- og símenntun 
 
 
 

Að okkar mati tókst vel til með endur- og símenntun. Námskeið Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar fyrir verkefnisstjóra forystuskólaverkefnis var mikill stuðningur og 
ómetanlegt fyrir framgang verkefnisins. 

 
Matsþáttur 4: Skólaþróun með forystuskólaverkefni 
 
 
 

Endurskoðun var yfirgripsmeiri en við höfðum gert ráð fyrir og var því ákveðið að færa 
endurskoðun námskrár í íslensku fyrir unglingadeild. bekk yfir á næsta skólaár. 

 
Matsþáttur 5: Fagþróun 
 
 
 

Fagþróun hefur orðið þar sem búið er að endurskoða markmið, leiðir og inntak 
íslenskukennslunnar í 1.-7.  bekk og það gert í samráði við umsjónarkennara 
viðkomandi árganga. Einnig teljum við að átakið um aukinn leshraða fyrir 9. og 10. 
bekk hafi skilað tilætluðum árangri. 

 
Matsþáttur 6: Virkni  
 Mikill áhugi og virkni hefur komið fram bæði meðal kennara og nemenda skólans í 
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flestum verkefnum vetrarins. Í nokkrum tilvikum hefði þó mátt takast betur til en við 
höfum lært af þessu og reynum að bæta úr því næsta skólaár. 

 
 
Matsþáttur 7: Þátttaka foreldra 
 
 
 

Foreldrar hafa verið upplýstir um verkefni sem hafa verið í gangi (t.d. lestrarsprettir og aukinn leshraði) 
og hvattir til að styðja við bakið á börnum sínum í þessum verkefnum. Margir forldrar hafa verið virkir í 
þessu starfi og lýst ánægju sinni með framtak skólans. 

 
Matsþáttur 8: Heildarmat starfsárs 
 
 
 

Í heildina finnst okkur hafa tekist vel til með verkefnið, en það hefur verið mun 
tímafrekara og viðameira en við gerðum okkur grein fyrir í upphafi.  
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5. Fjárhagsniðurstaða fyrir fyrsta starfsárið (frá 1. ágúst 2007 til 31. júlí 2008): 
 
GJÖLD: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Verkefnisstjórn Kr.   

Endurmenntunarkostnaður Kr.   

Kr.   

 

Kennslugagnakostnaður Kr.    

Bókaviðurkenningar: Kr.     

Samtals Kr.  

 
 
TEKJUR: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Forystuskólaverkefnisstyrkur fræðsluráðs Kr.   

Samtals Kr.   

 
Tekjur mínus gjöld   samtals kr. _______________ 
 
 
 
Hafnarfirði   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  ______________________________ 
Skólastjóri      Skólastimpill
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6. Starfsáætlun næsta skólaárs 

Kynnið hér hvernig stefnt sé að því að þróa og halda verkefninu áfram næsta vetur, s.s. hvaða verkefni 
verða í gangi innan skólans, hvaða endurmenntun sé stefnt að og hvernig ráðgjafarhlutverkið verði þróað. 

 
 

A. Markmið komandi starfsárs 
• Farið verður yfir skólanámskrá 8.-10. bekkjar og hún endurskoðuð með tilliti til læsis 

og námsvitundar. 
• Aukin áhersla á málörvun, orðaforða, lesskilning og leshraða. 
• Samhliða þessari vinnu verður haldið áfram að vinna með lestur á sem fjölbreyttastan 

hátt í skólanum (t.d. lestrarsprettir, lestrarvinir, sögustundir, bókmenntakynningar, 
gagnvirkur lestur, hugtakakort, leshringir og aukinn leshraði). 

• Áætlað er að senda 2 kennara til viðbótar á hraðlestrarnámskeið. 
 
 
 

B. Framkvæmdaáætlun  
 x 
 
Mánuður  Framkvæmdaáætlun næsta vetrar 
Ágúst ‘08 Kosið í læsisteymi, hittum það og kynnum verkefnið fyrir þeim, skiptst á skoðunum 

og hugmyndir ræddar. Fundað með stjórnendum skólans um forystuskólaverkefnið 
sem er mjög mikilvægt því bæði skólastjóri og aðstoðarskólastjóri eru nýir í starfi 
hér. 

September Starf vetrarins undirbúið. Byrjað að undirbúa nóvember sem er mánuður læsis hér í 
Setbergsskóla. Unnið að endurskoðun námskrár 8. bekkjar 

Október Undirbúningur fyrir lestrarvini og lestrarspretti.Valdir höfundar til að mæta á 
bókmenntakynningar í nóvember. Verkefni hvers árgangs valin og undirbúin, s.s. 
sögustundir, bangsaþema, ljóðaþema, leshringir, æfingar í framsögn o.fl. Verkefni 
vetrarins kynnt kennurum og upplýsingar fyrir foreldra settar á heimasíðu skólans. 

Nóvember *  Mánuður læsis í Setbergsskóla. 
 * Lestrarsprettir í öllum árgöngum 
 * Lestrarvinir í 1. – 10. bekkjum 
* Markmið að hvetja nemendur til aukins yndislestrar og auka áhuga fyrir lestri og   
bókmenntum 
 * Bókmenntakynningar 
 * Dagur ísl. tungu 

Desember • Undirbúningur fyrir uppskeruhátíð læsisátaks 
• Uppskeruhátíð á sal. 

Janúar ‘09 • Skipulagning vorannar unnin 
• Unnið að  endurskoðun námskrár 8. bekkjar 

Febrúar • Unnið að endurskoðun námskrár 9. bekkjar 
• Kennarar segja frá hvernig gengur hefur með verkefni vetrarins á 

deildarfundum. 
• Upplýsingar fyrir foreldra  hvernig til hefur tekist með verkefni vetrarins. 

Mars * Unnið að endurskoðun námskrár 9. og 10. bekkjar 

Apríl * Unnið að endurskoðun námskrár 10. bekkjar 

Maí * Litið yfir veturinn og skýrsla unnin.  

Júní Skýrlsugerð lokið. 
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 C. Endurmenntunaráætlun verkefnisins og skólans 
  
 
Áætlað er að 2 kennarar til viðbótar fari á hraðlestrarnámskeið. Kennarar verða hvattir til að 
sækja námskeið tengd læsi. Unnið með nýtt námsmat tengt læsi sem nær yfir alla árganga 
skólans. Verkefnisstjórar munu sækja námskeið á vegum Skólaskrifstofunnar tengt 
forystuskólaverkefnum. Þá hafa verkefnisstjórar einnig hug á að fara í heimsókn í Lundaskóla 
á Akureyri og jafnvel fleiri skóla sem hafa unnið markvisst með læsi.  
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7. Matsþættir komandi starfsárs 
Setjið viðmið um árangur næsta starfsár 

 
Matsþáttur 1: Verkefnisstjórnun 
 
 
 

Verkefnisstjórar halda áfram starfi sínu, halda utan um verkefnið og hvetja starfsfólk til dáða með 
samvinnu læsisteymis og stjórnenda skólans. 

 
Matsþáttur 2: Upplýsingamiðlun/kynningarstarf 
 
 
 

 Kennurum kynnt starf vetrarins og þeir aðstoðaðir eftir þörfum. Upplýsingar fyrir foreldra settar á 
heimasíðu skólans. Forystuskólaverkefnið kynnt eftir þörfum.   

 
Matsþáttur 3: Endur- og símenntun 
 
 
 

Vonumst til að öll námskeið sem  verkefnisstjórar og kennarar skólans sækja, muni skila tilætluðum 
árangri. Ætlum að vera vakandi fyrir þeim námskeiðum sem í boði eru og tengjast þessu verkefni. 

 
Matsþáttur 4: Skólaþróun með forystuskólaverkefni 
 
 
 

Læsi og námsvitund er mjög viðamikið verkefni og nær til mjög margra þátta í skólastarfi og hefur því 
ekki náðst að ljúka þeim verkefnum sem áætluð voru. 

 
Matsþáttur 5: Fagþróun 
 
 
 

Vonumst til að þegar lokið er við að endurskoða markmið, leiðir og inntak íslenskukennslunnar í 1. – 10. 
bekk þá skili það tilætluðum árangri, þ.e. bættu læsi og námsvitund nemenda. 

 
Matsþáttur 6: Virkni  
 
 
 

Vonumst til að nemendur, foreldrar og kennarar verði virkir í verkefnum tengdum forystuskólaverkefni. 

 
Matsþáttur 7: 
 
 
 

Vonumst til að foreldrar fái þær upplýsingar sem til þarf til að þeir geti verið virkir og stutt við starf 
okkar tengt forystuskólaverkefninu. 

 
Matsþáttur 8: Heildarmat starfsárs 
 
 
 

Vonumst til að í lok skólaársins ´08-´09 getum við sagt að markmið 3. árs forystuskólaverkefnis hafi 
náðst. 

Bætið inn fleiri matsatriðum eftir því sem þurfa þykir. 
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8. Fjárhagsáætlun fyrir annað starfsárið (frá 1. ágúst 2007 til 31. júlí 2008): 
 
GJÖLD: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Verkefnisstjórn Kr.   

Endurmenntunarkostnaður Kr.  

Kennslugagnakostnaður Kr.  

Annar kostnaður: Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

Samtals Kr.  

 
 
TEKJUR: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Forystuskólaverkefnisstyrkur fræðsluráðs Kr.   

Aðrar tekjur: Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

- Kr.  

Samtals Kr.  

 
Tekjur mínus gjöld   samtals kr. _______________ 
 
 
 
Hafnarfirði  ____ . _____ . 200 ____. 
 
___________________________________  ______________________________ 
Skólastjóri      Skólastimpill
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9. Lokaorð 
Takið viðfangsefni skýrslunnar saman, þ.e. hvernig verkefnið gekk í heildina, hvaða atriði reyndust vera 
þröskuldar (fjármagn, vinna kennara/verkefnisstjóra/skólastjórnenda, skipulagsmál o.þ.h.), hvað gekk vel, 
haða stuðningur kom að gagni o.fl. 

 
Mat okkar er að vel hafi tekist til með flest verkefni. Verkefni hvers árgangs tókust vel 

og voru kennarar og nemendur ánægðir með þau verkefni sem í boði voru. Sérstaklega má 
nefna leshringi og aukinn leshraða þar sem foreldrar voru ekki síður ánægðir með framtak 
skólans. Lestrarvinir hafa ekki bara örvað lestur og lestrarvitund sína heldur hefur í raun farið 
fram jafningjafræðsla milli yngri og eldri bekkja og vinátta myndast þar á milli. Ef við eigum 
að nefna eitthvað sem hefur ekki gengið nógu vel mætti segja að hugmyndamöppur sem 
komnar eru hafa ekki verið nýttar sem skyldi og unglingadeildin var ekki nógu virk í 
lestrarspretti. Endurskoðun á námskrá er lokið í 1.-7. bekk og munu þær skila sér í starfi allra 
íslenskukennara. Eftir er að ljúka við endurskoðun námskrár í 8.-10. bekk en það stendur til 
bóta næsta skólaár. 
 
 
 
 
 
Hafnarfirði ____ . _____ . 2007 
 
 
________________________________ ______________________________________ 
skólastjóri verkefnisstjóri/-ar 


