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ES SERTB G IÓLSK  



1. Inngangur 
Hlutverk þessarar skýrslu er að gera grein fyrir forystuskólastarfi Setbergsskóla veturinn 2008-
2009 þar sem unnið var með læsi og námsvitund. Áætlað er að verkefni þetta standi í fimm ár 
og eru yfirmarkmið starfsins eftirfarandi: 

• Að auka færni nemenda í læsi í víðustu merkingu þess orðs. 
• Að 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 þriðja 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 læsisteymi sem kom saman a.m.k. einu 
sinni í mánuði.  
 
2. Skipulag og framkvæmd verkefnis: 
Yfirmarkmið þriðja árs; 
• Farið verður yfir skólanámskrá 8. – 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 ‘08 Verkefnisstjórar hófu störf með því að fara yfir gögn fyrra árs og niðurstöður úr 
könnun sem Skólaskrifstofa hafði lagt fyrir alla forystuskólana á vordögum 2008.  
Verkefnisstjórar sátu einnig fund með nýjum skólastjórum, ræddu nýbyrjað skólaár 
og áherslur skólans í læsi og námsvitund fyrir veturinn 2008-2009.  

September ´08 Fundað með nýju læsisteymi sem í eru: Bjartey Sigurðardóttir, Anna Björg 
Jónsdóttir og Eyrún E. Baldvinsdóttir. Verkefni haustannar rædd. Byrjað að 
skipuleggja bókmenntakynningar og dag íslenskrar tungu ásamt því að  byrja að 
skipuleggja verkefni fyrir hvern árgang skólans frá 1.-10. bekk. Lestrarvinaverkefnið 
og lestrarsprettaverkefni skipulögð og þeim ýtt úr vör. Fórum á alla deildarfundi og 
kynntum haustdagskrána. Pantað var hraðlestrarnámskeið fyrir 2 kennara sem þetta 



verkefni ætlar að styrkja, ákveðið að Herdís Snorradóttir og Margrét Ólöf Jónsdóttir 
færu. Vorum beðnar um að finna kennara til að vera með námskeið í byrjendlæsi og 
hraðlestri. Enginn sem talað var við treysti sér í verkefnið, okkur til mikilla 
vonbrigða. Aftur fundað með skólastjórum og haustdagskrá lögð fyrir þá til 
samþykkis.  Dagskrá sett á heimasíðu skólans. Höfðum samband við Víkurskóla 
vegna áhuga okkar á heimsókn þangað og svöruðum fyrirspurn frá Öldutúnsskóla. 
Skráðum okkur á námskeið vegna forystuskólaverkefnis og undirbjuggum fyrsta 
fund þar. 
 

Október ´08 Unnið áfram að skipulagningu árgangaverkefna ásamt bókmenntakynningum og 
lestrarsprettum. Öllum kennurum skólans sent yfirlit yfir atburði tengda 
læsisátakinu. Kennurum skólans kynnt dagskrá nóvembermánaðar sem er mánuður 
læsis hér í Setbergsskóla.Trjánum okkar stillt upp og ljósrituð laufblöðin og 
útbjuggum skráningarblöð fyrir lestrarsprett unglingadeildar. Undirbjuggum 
kynningu á niðurstöðum úr könnun Skólaskrifstofu. Fundur á Skólaskrifstofu þar 
sem við kynntum haustdagskrá okkar. Byrjuðum að huga að kynningarpakka 
skólans á forystuskólaverkefninu. Funduðum með læsisteymi og með 
skólastjórnendum. 

Nóvember ´08 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. Kynntum á 
starfsmannafundi niðurstöður úr könnun Skólaskrifstofu. Sátum fund með Ingvari 
Sigurgeirssyni, skólastjórnendum o.fl. Settum ný gögn á heimasíðu skólans. 
Skipulögðum uppskeruhátíð. Héldum áfram að vinna við kynningarpakka skólans. 
Funduðum með læsisteymi og einnig skólastjórnendum. 

Desember ´08 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 ‘09 Gengið frá eftir uppskeruhátið læsisátaks. Skipulagning vorannar unnin og kynnt 
fyrir stjórnendum.. Héldum áfram að vinna við kynningarpakka skólans. 
Skipulögðum og töluðum við skóla á Akureyri sem við hugðumst heimsækja. 
Pöntuðum Rósu Eggertsdóttur til okkar með fyrirlestur fyrir alla kennara skólans. 

Febrúar ´09 Funduðum með Rósu Eggertsdóttur og skólastjórnendum. Skipulögðum nánar 
Akureyrarheimsókn. Fórum á námskeið með Rósu Eggertsdóttur og á 
Skólaskrifstofu. Funduðum með skólastjórnendum, ákváðum að leggja könnun fyrir 
á deildarfundum í mars. Bjuggum til spurningalista fyrir þá könnun. Unnum dálítið í 
kynningarpakka okkar. 

Mars ´09 Lukum við að undirbúa deildarfund þar sem forystuskólaverkefnið var kynnt og 
lögðum  fram könnun. Fórum yfir niðurstöður  könnunar. Skoðuðum punkta frá 
Rósu um næstu skref og ferð okkar til Akureyrar. Fundur með Akureyrarförum og 
fórum yfir áhersluatriði tengd læsi og framtíðin rædd. Heimsókn í Engidalsskóla og 
Hvaleyrarskóla. 

Apríl ´09 Skólaheimsóknir á Akureyri og heimsóttum Háskólann á Akureyri þar sem við 
hittum Rósu Eggertsdóttur og Guðmund Engilbertsson. Undirbjuggum okkur fyrir 
námskeið f. verkefnisstjóra á Skólaskrifstofu, fórum á námskeið f. forystuskóla. 

Maí ´09 Undirbúningur fyrir heimsókn annarra forystuskóla í Hafnarfirði. Tókum ´s móyi 
hinum forystuskólunum og héldum  kynningu fyrir þá. Fundað með Maríu um 
framhaldið næsta vetur. Vinna við starfsskýrslu hafin. 
 

Júní ´09 Lokið við skýrslu, ýmis frágangur, fundur með stjórnendum. 

 



 
3. Endurmenntun og ráðgjöf. 
 
A. Endurmenntun verkefnisstjóra: 

1. Verkefnisstjórar sóttu námskeið Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar fyrir verkefnisstjóra 
forystuskólaverkefnis, haldið þrisvar sinnum yfir veturinn, alls 12 klst. 

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

3. Herdís sótti námskeiðið Hraðlestur í Hraðlestrarskólanum. 
4. Heimsóknir í Engidalsskóla, Hvaleyrarskóla Lundaskóla, Síðuskóla, Hrafnagilsskóla 

og Háskólann á Akureyri þar sem við fengum einnig kynningu á námsefninu Orð af 
orði. 

5.  Margrét fór á námskeiðin Byrjendalæsi, Lestur og ritun, Framsögn og tjáning, 
 Íslenska fyrir yngsta stig og Náttúrufræði. 
6.  Herdís og Margrét fóru á námskeið hjá Rósu Eggertsdóttur; Lestur er línudans. 
7. Sátum fyrirlestur hjá Ingvari Sigurgeirssyni um námsmat og annan um læsi. 
8. Sátum fræðslufund Sjónstöðvar. 
9. Sátum kynningarfund um námsmöppur. 
10.  Verkefnisstjórar hafa tekið þátt í námskeiði/fræðslufundum um SMT. 
11. sátum fyrirlestur um vinnuvernd á óvissutímum. 
  

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. bekk.  

2. Rósa Eggertsdóttir hélt fyrirlestur fyrir allt starfsfólk skólans; Lestur er línudans. 
 

C. Ráðgjöf og kynningar um verkefnið: 
1. Í upphafi átaks um aukinn leshraða var öllum foreldrum í 9. bekk sent bréf þar sem 

átakið var kynnt fyrir þeim. 
2. Verkefnið kynnt fyrir öðrum forystuskólum í Hafnarfirði. 
3. Nokkrum skólum gefnar upplýsingar um verkefnið gegnum tölvupóst. 
4. Kynning á vegum skólaskrifstofu; Aukinn leshraði í unglingadeild (Lækjarskóli). 

Fyrirlesarar Herdís Snorradóttir og Sigríður Ólöf Gunnlaugsdóttir. 
5. Texti saminn um verkefnið í Setbergsannál. 
6. Kynningar á forystuskólaverkefninu á heimasíðu skólans: 

http://www.hafnarfjordur.is/grunnskolar/setbergsskoli/forystuskoli/ 
 
 
 
 



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 að öðru leyti en því að við verðum enn að færa 
námskrárvinnu unglingadeildarinnar til næsta vetrar vegna fyrirhugaðra breytinga frá 
Ráðuneyti og vegna anna. Samvinna verkefnisstjóra og læsisteymis tókst með ágætum 
og einnig tókst vel að virkja nemendur og og kennara til samstarfs, betur en fyrr.  

 
Matsþáttur 2: Upplýsingamiðlun/kynningarstarf 
 
 
 

Vel  tókst til, að okkar mati, með öll þau atriði sem nefnd eru í lið 3 c. 

  
 
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. Einnig vorum við og aðrir kennarar mjög 
ánægðir með framlag Rósu Eggertsdóttur. Hér má einnig nefna að allar 
forystuskólaheimsóknir sem okkur tókst að komast á voru mjög skemmtilegar og 
fræðandi. Þá voru öll námskeið sem við sóttum okkur til gagns og gleði. Ekki má 
heldur sleppa hér að nefna Akureyrarheimsókn okkar sem tókst með miklum ágætum 
og var mjög lærdómsrík. 

 
Matsþáttur 4: Skólaþróun með forystuskólaverkefni 
 
 
 

Við teljum að með þessu forystuskólaverkefni séum við að festa í sessi hjá nemendum 
og kennurum vinnubrögð sem nýtast munu nemendum okkar í bættum lestri og 
námsvitund. 

 
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 stjórnenda, kennara og nemenda 
skólans í  verkefnum vetrarins. 

 

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. Þar sem við vorum að ganga í 
gegnum annað árið okkar í verkefnisstjórnun vorum við orðnar nokkuð sjóaðar og 
reyndist þetta ár okkur því auðveldara en hið fyrra.  

 
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 

• Fyrirhugaðar eru nokkrar breytingar á verkefninu næsta skólaár. Verkefnisstjórar fá nú 
greidda 2 tíma á viku í stað 3 áður en vegna kennsluafsláttar er hugmyndin sú að þeir 
muni nota meiri tíma til stuðnings kennurum tengdum læsi. 

• Þá mun Rósa Eggertsdóttir koma meira að verkefninu, hún mun leiða stýrihóp og 
áætlað er að hún koma 3 sinnum yfir veturinn. 

• Guðmundur Engilbertsson mun koma á haustdögum og kynna fyrir starfsfólki 
verkefnið Orð af orði sem hann mun stýra og halda utan um. 

• Meiri áhersla lögð á að kynna forystuskólaverkefnið á heimasíðu skólans. 
• Haldið verður áfram að vinna með lestur á sem fjölbreyttastan hátt í skólanum (t.d. 

lestrarsprettir, lestrarvinir, sögustundir, bókmenntakynningar, gagnvirkur lestur, 
hugtakakort, leshringir og aukinn leshraði). 

 
 

B. Framkvæmdaáætlun  
 
Mánuður  Framkvæmdaáætlun næsta vetrar 

Ágúst ‘09 Hittum stýrihóp og kynnum verkefnið fyrir þeim, skiptst á skoðunum og hugmyndir 
ræddar. Fundað með stjórnendum skólans um forystuskólaverkefnið. Guðmundur 
Engilbertsson heldur fyrirlestur.   

September ´09 Rósa Eggertsdóttir kemur og fundar með verkefnisstjórum, stýrihópi og 
stjórnendum. Starf vetrarins undirbúið. Byrjað að undirbúa nóvember sem er 
mánuður læsis hér í Setbergsskóla. Fyrirhugað að byrja með verkefnið Orð af orði. 

Október ´09 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 ´09 *  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 ´09 • Undirbúningur fyrir uppskeruhátíð læsisátaks 
• Uppskeruhátíð á sal. 

Janúar ‘10 • Skipulagning vorannar unnin 
• Rósa Eggertsdóttir kemur í heimsókn. 
 

Febrúar ´10 • Aukinn leshraði í 9. bekk; verkefni komið af stað og upprifjun í 10. bekk. 
• Kennarar segja frá hvernig gengur hefur með verkefni vetrarins á 

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

Mars ´10 Skólaheimsóknir fyrirhugaðar; t.d. í Víkurskóla 



Apríl ´10 Könnun meðal starfsfólks skólans um hvernig hefur gengið. 

Maí ´10  Litið yfir veturinn og skýrsla unnin.  

Júní ´10 Skýrlsugerð lokið. 

 
 C. Endurmenntunaráætlun verkefnisins og skólans 
  
Áætlað er að Guðmundur Engilbertsson komi inn með verkefnið Orð af orði. Rósa 
Eggertsdóttir mun verða faglegur ráðgjafi verkefnisins og verða okkur til halds og trausts. 
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 fleiri heimsóknir í skóla sem hafa unnið markvisst með læsi.  
 
7. Matsþættir komandi starfsárs 
 
Matsþáttur 1: Verkefnisstjórnun 
 
 
 

Verkefnisstjórar halda áfram starfi sínu, halda utan um verkefnið og hvetja starfsfólk til dáða með 
samvinnu stýrihóps og stjórnenda skólans undir handleiðslu Rósu Eggertsdóttur. Þetta skólaár fá 
verkefnisstjórar 2 tíma greidda í stað 3 áður og mun starf vetrarins taka mið af því. 

 
Matsþáttur 2: Upplýsingamiðlun/kynningarstarf 
 
 
 

 Kennurum kynnt starf vetrarins og þeir aðstoðaðir eftir þörfum og hafa verkefnisstjórar nú 2 tíma á viku 
í þetta starf. Áætlað að auka upplýsingar á heimasíðu skólans og gera þær aðgengilegri. 
Forystuskólaverkefnið kynnt eftir þörfum.   

 
Matsþáttur 3: Endur- og símenntun 
 
 
 

Guðmundur Engilbertsson mun stýra verkefninu Orð af orði. Rósa Eggertsdóttir mun mun aðstoða  
verkefnisstjóra, stýrihóp og stjórnendur skólans.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. Því munum 
við reyna að fremsta megni að kynna okkur nýjungar, fá leiðsögn og fyrirlestra og þannig efla starfsfólk 
skólans í þessu verkefni. 

 
Matsþáttur 5: Fagþróun 

 
 
 

Vonumst til að þegar  þessu verkefni lýkur 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 ´09-´10 getum við sagt að markmið 4. árs forystuskólaverkefnis hafi 
náðst. 

 

Lokaorð 
 
Mat okkar er að vel hafi tekist til með verkefni vetrarins. Verkefni hvers árgangs tókust vel og 
voru kennarar og nemendur ánægðir með þau verkefni sem í boði voru. Sérstaklega tókst vel 
til með nóvember, mánuð læsis, og uppskeruhátíðir tengdar honum. Við erum mjög ánægðar 
með hve þátttaka unglinganna okkar var góð í lestrarátaki skólans. Allar skólaheimsóknir 
vetrarins voru lærdómríkar og ánægjulegar. Þá viljum við taka það fram að við erum mjög 
ánægðar með áhuga og stuðning stjórnenda skólans á þessu verkefni. 
Það sem við erum hins vegar óánægðar með er að verkefnisstjórar fá færri tíma vikulega í 
þetta viðamikla þróunarstarf og erum við hræddar um að það bitni á verkefninu. 
 
 
 
 
 


