
Tilnefning til viðurkenningar fræðslura ðs  

Hraunvallaskóli tilnefnir skólaþróun á unglingastigi til  viðurkenningar fræðsluráðs 
Hafnarfjarðar fyrir skólaárið 2014-2015. 
 
Skólaþróun á unglingastigi í Hraunvallaskóla 
 

Undanfarin ár hefur átt sér stað markviss skólaþróun á unglingastigi í Hraunvallaskóla með 

það að markmiði að nýta þá möguleika sem opinn skóli hefur upp á að bjóða. Lagt hefur verið 

upp með að efla eftirfarandi þætti: 

I. að gera nám nemenda sveigjanlegra, heildstæðara og einstaklingsmiðaðra 

II. að gera nemendur ábyrgari fyrir eigin námi og efla sjálfstæði þeirra.  

III. að bjóða upp á fjölbreytt og spennandi val í unglingadeild 

IV. að auka skilning kennara á þörfum nemenda og styrkja samband kennara og nemenda 

V. að stuðla að jákvæðu skólabrag  

 

Til að mæta þessum markmiðum hefur námi í unglingadeild Hraunvallaskóla verið skipt 

niður í 6 þrep, en hvert þrep samsvarar einni önn að umfangi. Kennarar hafa gert áætlun í 

hverju fagi fyrir sig og vinna nemendur eftir þeim. Þar hefur námsefni vetrarins verið skipt 

niður á vikurnar og námsmat dagsett. Viðhafðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta 

þörfum flestra nemenda og er ýmist unnið einstaklingslega, í hópum, í gegnum leiki, 

umræður, ritun o.s.frv. Kennsla fer fram á fagsvæðum og fara nemendur á milli svæða í 

umsjónarhópunum sínum. Lagt er upp með að mæta hverjum og einum nemenda á hans 

forsendum en á unglingastigi er námsver sem er ætlað þeim sem þurfa sérstakan stuðning í 

námi.  

Nám í samfélagsfræði, náttúrufræði og lífsleikni hefur verið samþætt og skipulagt í 

þemalotum sem heita Þema á stundatöflum nemenda. Áhersla er lögð á heildstæð 

viðfangsefni og fjölbreyttar kennsluaðferðir, samvinnunám og fjölbreytt námsmat. Hvert 

þema hefur ákveðið nafn líkt og Upp um fjöll og firnindi, Heimsreisa, Manndómsvígslur, 

Starfsframi o.fl. Þannig verður námið merkingabærara og viðráðanlegra fyrir nemendur.  

Allir nemendur í 8.-10. bekk fara í list- og verkgreinahringekju (smiðjur) þar sem þeir 

fá kennslu í hefðbundnum verkgreinum auk þess sem þeir fá kennslu í leiklist, kroppaklappi 

og leiðtogafærni. Í þessum tímum er aldursblandað og kynjaskipt sem hefur komið 

einstaklega vel út að mati nemenda og kennara.   

Boðið upp á fjölbreytt val í unglingadeild þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Skipulag valgreina er með þeim hætti að skólaárinu er skipt niður í fjögur valtímabil og 

á hverju tímabili eru 12-13 valnámskeið í boði. Yfir skólaárið hefur hver nemandi tækifæri til 

að fara í 12 valnámskeið en í heildina eru kennd um 50 valnámskeið á skólaárinu. Nemendur 

geta einnig valið sig út úr skóla og fengið metið tónlistarnám, íþróttaiðkun, nám í 

framhaldsskólum og fleira líkt og hefðbundið er (sjá nánar .  

Til að styrkja samband kennara og nemenda þá hafa umsjónarkennarar sérstakan 

umsjónartíma með nemendum sínum sem nefnist stundin okkar. Þar gefst nemendum tækifæri 



til að vinna áhugasviðsverkefni, fá aðstoð við verkefnavinnu, vinna upp heimanám og fleira í 

þeim dúr. Í stundin okkar taka kennarar nemendur sína í nemendasamtöl þar sem rætt er um 

líðan, vináttu, námið og starfið í skólanum. Niðurstöður nemendasamtala eru skráðar í mentor 

en að jafnaði fara nemendur í 3 nemendasamtöl á skólaárinu.   

Nemendum í unglingadeild  er boðið upp á hafragraut í morgunfrímínútum og hafa 

þeir tekið því tilboði vel. Það er einnig ánægjulegt að greina frá því að nemendum á 

unglingastigi í Hraunvallaskóla líður vel og þeir hafa jákvæð viðhorf til kennara sinna. Það 

höfum við fengið staðfest gegnum sjálfsmatsmælingar síðastliðin ár. Samband kennara og 

nemenda er því sterkt og jákvæður agi ríkir í unglingadeildinni.  

Kennsluskipulag á unglingastigi í Hraunvallaskóla hefur verið þróað með markvissum 

hætti og mikill árangur hefur náðst á skömmum tíma. Segja má að tekist hafi að nýta vel þá 

möguleika sem felast í opna skólanum og koma til móts við nemendur með fjölbreyttum og 

áhugaverðum hætti. 
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