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Inngangur 
 

Starfsáætlun Rimaskóla er upplýsingarit um skólann, auk þess sem hún er handbók og 

stefnumótandi rit fyrir skólastarfið. Ritið er gefið út árlega og er ætlunin að í því komi 

fram helstu upplýsingar um skólann, áherslur og markmið með skólastarfinu, skipulag 

og helstu verkefni skólaársins, fyrirkomulag kennslu, venjur og siðir í skólanum o.s.frv. 

Áætlunin byggir á starfsvenjum okkar ásamt þeim ábendingum sem fram koma í mati á 

skólastarfinu á hverjum tíma um hvað megi betur fara og til hvaða aðgerða þurfi að 

grípa til að bæta skólann. Starfsáætlun skólans er nánar útfærð í starfsáætlunum 

kennsluteyma á hverju stigi fyrir sig og eru öll ritin birt á heimasíðu skólans, en einnig 

er hægt að fá þau útprentuð ef þess er óskað. 

Starfsáætlunin er hluti af skólanámskrá skólans en segja má að skólanámskráin 

samanstandi í raun af þremur þáttum. 

Hins vegar er um að ræða hluta sem fjallar um inntak náms við skólann og er sá 

hluti í stöðugri vinnslu og endurskoðun með hliðsjón af ákvæðum nýrrar 

aðalnámskrár grunnskóla. Námshlutinn eða sameiginleg kennsluskrá skólanna í Grafarvogi 

og á Kjalanesi er í vinnslu og verður tilbúinn á vordögum 2015.  

Kennslu- og námsáætlanir má finna á heimasíðu skólans. 
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Ávarp skólastjóra 
 

Rimaskóli var formlega stofnaður á fundi Fræðsluráðs Reykjavíkur 

19. apríl 1993. Fyrstu íbúarnir fluttu í Rimahverfi árið 1991 og hröð 

uppbygging var í gangi fyrstu árin. Við stofnun skólans lágu fyrir 

teikningar að gríðarstóru skólahúsnæði og voru tveir fyrstu 

áfangarnir byggðir eftir þeim, þ.e. bláu og grænu kennsluálmurnar. 

Nefnd reyndra skólastjóra hafði áður gert rýmisáætlun að 

skólahúsnæði þar sem rúma þurfti alla þætti skólastarfsins svo sem 

sundlaug, heilsugæslu og félagsmiðstöð. Í fyrsta sinn var reiknað 

með að ný skólabygging miðaðist við einsettan skóla, nokkrum árum 

áður en einsetningin var lögfest. Á 1. ári Rimaskóla 1993 - 1994 voru nemendur í 1. - 7. 

bekk í skólanum og kennt í glænýju skólahúsnæði, níu lausum kennslustofum, svonefndum 

skeljaeiningum. Þrátt fyrir að hér væri um húsnæði til bráðabirgða að ræða þá eru fjórar 

þeirra ennþá við skólann á 22. starfsári og hýsa frístundaheimilið. Lokið var við byggingu 

Rimaskóla í fjórum áföngum í kringum síðustu aldamót og við lokafrágang í nóvember árið 

2001 var skólinn loks fullbúinn og formlega vígður. Nemendur Rimaskóla voru 280 á fyrsta 

starfsári skólans þrátt fyrir að reiknað væri með 150 nemendum í byrjun ársins. Rimaskóli 

þjónaði nemendum úr Engjahverfi og Borgahverfi fyrstu 10 árin og því varð skólinn 

fljótlega annar af tveimur fjölmennustu grunnskólum Reykjavíkur. Hæst varð 

nemendatalan um 780 en á síðustu árum hefur nemendum fækkað eftir því sem hverfið 

eldist og eru þeir um 560 að hausti 2014 og því að meðaltali rúmlega 50 í árgangi. 

Einkunnarorð Rimaskóla frá upphafi hafa verið "Regla - metnaður - sköpun" sem kalla á að 

nemendur fari eftir þeim fáu en skýru reglum sem skólinn setur, jákvæður metnaður svífi 

yfir vötnum þegar námsárangur og þátttaka í verkefnum og keppnum er annars vegar og 

að sköpunargáfa og listfengi nemenda fái útrás með öflugri og fjölbreyttri kennslu á 

viðkomandi sviðum. Rimaskóli þjónar Rimahverfi sem er eitt fjölmennasta íbúahverfi 

Reykjavíkur og er í miðju Grafarvogshverfi. Skólahúsnæðið er rúmgott og vel útbúið að 

flestu leiti. Allar skólastofur eru með ágætum tölvu-og upplýsingabúnaði og nú hyllir undir 

betri tíma þegar Reykjavíkurborg hefur að nýju hafið endurnýjun tölvubúnaðar auk þess 

sem skólinn hefur til viðbótar fjárfest eða fengið að gjöf um hundrað spjaldtölvur að auki 

eru skjávarpar í hverri kennslustofu.  

Íþróttahús og samkomusalir Rimaskóla hafa verið nýttir langt framyfir kennslutíma. 

Þá eru æfingar á vegum Umf. Fjölnis í gangi, starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Sigyn og  

aðstaða fyrir félagasamtök jafnt innan hverfis sem utan.  

Í Rimaskóla starfa um 50 kennarar og rúmlega 20 aðrir starfsmenn. Skólinn hefur verið 

heppinn með að halda góðu kennaraliði og starfsfólki sem hefur gert það að verkum að 
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meiri samskipti og samstaða er við foreldra-og grenndarsamfélagið. Auk þess að vinna í 

góðu samstarfi við Foreldrafélag Rimaskóla varðandi einstaka viðburði þá hefur svonefnt 

"föstudagsfjör" fest sig rækilega í sessi á síðustu árum en þar sér hver bekkur um eina 

morgunskemmtun á hverju skólaári. Foreldrum og ættingjum er boðið að koma og sjá 

sýninguna sem oftar en ekki byggir á þeirri hefð sem mótast hefur í skólanum í gengum 

kennslu í tónmennt, dansi og leiklist. Föstudagsfjörin eru tilhlökkunarefni allra sem koma 

að skipulagi og framkvæmd og metnaður nemenda í að bjóða upp á góða skemmtidagskrá 

er mikill. Gleðin yfir að standa á sviði og upplifa frábærar viðtökur áhorfenda eru 

nemendum mikilvæg og gefandi. 

Rimaskóli hefur hlotið margvísleg hvatningarverðlaun og viðurkenningar fyrir 

framúrskarandi skólaverkefni og þróunarstarf. Má þar nefna námsgreinar eins og vísindi, 

heimilisfræði, leiklist og skák en ótrúlegur árangur nemenda skólans í skáklistinni hefur 

vakið athygli og aukið á orðspor skólans. Skólinn hefur náð frábærum árangri á sviði 

íþrótta og hugaríþrótta. Auk árangurs skólans í skák þá hefur skólinn unnið til fjölda 

verðlauna í hlaupum og öðrum frjálsíþróttum, fótbolta, ræðu-og spurningakeppni. Um 

þetta vitna allir verðlaunagripirnir sem þekja veggi og ganga skólans.  

Í Rimaskóla er unnið að þróun kennsluaðferða í formi samhliða kennslu þar sem hver 

árgangur er ein bekkjarheild og nemendum skipt í ákveðna námshópa. Þessi aðferð kallar á 

stóraukið samstarf kennara og meira skipulag við undirbúning en gefur að sama skapi 

þeim sem koma að samstarfinu meiri starfsánægju, minnkar álag og streitu sem felst í því 

að vinna einn. Rimaskóli starfar samkvæmt Olweusar áætluninni sem beinist að 

viðbragðsmynstri í öllum eineltistilfellum. Eineltisteymi starfar við skólann og á hverju ári 

er lögð fram viðhorfskönnun meðal nemenda í 5. – 10. bekk varðandi einelti. Niðurstöður 

þeirrar könnunar hafa verið afar jákvæðar og eitt af megin verkefnum okkar í Rimaskóla er 

því að reyna að viðhalda þeim árangri.  

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Skólinn 
Rimaskóli er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10. bekk.  

Hann stendur í austurhluta borgarinnar við Rósarima 11 - 112 Reykjavík.  

Rimaskóli var stofnsettur á fundi í Fræðsluráði Reykjavíkur 19. apríl 1993 og tók til starfa 

þá um haustið og var  skólastarfið  fyrsta árið í 9  lausum kennslustofum á skólalóð. Árið 

2000 var lokið við byggingu skólahússins og telst það u.þ.b  7900 fermetrar og eru  nálægt 

50 kennslustofur í skólanum. 

  

Símanúmer Rimaskóla er 4117720 og netfangið er rimaskoli@reykjavik.is 

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 07.45-15.00 alla virka daga. Skólinn er opinn frá kl. 08.00 

til kl. 16.00 og lengur ef eitthvað er um að vera í félagsmiðstöðinni Sigyn. 

   

Vakt er við íþróttahús öll síðdegi og kvöld. 

Rimaskóli er einsetinn og hefja allir nemendur skólastarf að morgni. Almenn kennsla og 

íþróttakennsla fer fram í húsnæði skólans en sundkennsla í Sundlaug Grafarvogs. 

Frístundaheimilið Tígrisbær sem rekið er af ÍTR þjónustar 6 til 9 ára nemendur skólans.  

Félagsmiðstöðin Sigyn er starfrækt í skólanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stjórnun 

Skólastjórnendur hafa sameiginlega umsjón með samskiptamálum og stýra vinnu við 

faglega mótun og þróun skólastarfs.  

 

Helgi Árnason skólastjóri er forstöðumaður skólans og ber ábyrgð á allri starfsemi sem þar 

fer fram. 

  

Marta Karlsdóttir er aðstoðarskólastjóri og staðgengill skólastjóra.  
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Hrafnhildur Inga Halldórsdóttir starfar sem deildar- og verkefnastjóri í 100% starfi. 

 

Verkefnastjón sérkennslu er undir stjórn Jóhönnu Kristínar Snævarsdóttur. 

Verkefnastjórinn er faglegur umsjónarmaður sérkennslunnar, skipuleggur í samráði við 

aðstoðarskólastjóra og viðkomandi kennara ýmis sérúrræði fyrir nemendur, faglegt starf 

námsvera, kallar eftir greiningum og stýrir skila- og foreldrafundum vegna einstakra 

nemenda. 

 

Verkefnastjóri tölvumála í 50% starfi er Jóhann Þór Björgvinsson hann sér um 

tölvusamskipti og hefur umsjón og ábyrgð á faglegu starfi varðandi tölvu og-

upplýsingatækni innan skólans.  

 

Þrír kennarar sjá um stigsstjórn á  yngsta- mið og unglingastigi.   

Yngsta stig Katrín María Guðmundsdóttir 

Miðstig Helga Eygló Hilmarsdóttir 

Unglingastig Jónína Ómarsdóttir 

 

María Jensdóttir skrifstofustjóri hefur umsjón með almennu skrifstofuhaldi skólans ásamt 

ýmsum verkefnum sem tengjast rekstri og starfsmannahaldi. Skrifstofustjóra til aðstoðar 

er Ellen Elsa Sigurðardóttir ritari. 

 

Skipurit Rimaskóla 2015

 

Skólastjóri 

Deildarstjóri verkefna 

Aðstoðarskólastjóri 
staðgengill skólastjóra 

 

Verkefnastjóri 
sérkennslu 

Þroskaþjálfar - 
Talkennari - Námsver 

- Sérkennarar - 
Stuðningsfulltrúar 

Námsráðgjafi 

Stigstjórar - Kennarar - skólasafn 

Matráður 

Umsjónarmaðu
r 

Skrifstofustjóri 

Skólaliðar 
Ritari 
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Stefna  og markmið 

Rimaskóli er grunnskóli þar sem grundvöllur starfsins er fræðsla og uppeldi sem byggir á 

Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og þeirri stefnu sem mörkuð er af fræðsluyfirvöldum 

Reykjavíkur.  Helsti áhersluþáttur í skólastarfinu er að nemendur, kennarar og annað 

starfsfólk nái hámarksárangri.  

Góður grunnskóli er ein styrkasta stoðin í hverju samfélagi. Því er nauðsynlegt að 

gagnkvæmt traust ríki milli grenndarsamfélagsins og starfsmanna skólans og að 

skólastarfið miði að því að styrkja og efla hvern og einn til framfara og þroska.  Mikilvægt 

er að starfið mótist af metnaði og hvatningu til sjálfstæðra verka og aukinnar víðsýni, þar 

sem hver og einn fær notið sín á eigin forsendum.   

Í starfi Rimaskóla er nemandinn í öndvegi.  Samskipti eiga að grundvallast á gagnkvæmri 

virðingu, kurteisi og tillitssemi, sem er forsenda þess að hverjum og einum líði 

vel.  Gagnkvæmt traust og jákvæð og uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan 

starfsanda. Traust og vingjarnleg samskipti móta framar öðru góðan skólabrag.     

Árangursríkt skólastarf byggir á góðri samvinnu og gagnkvæmu trausti heimilis og 

skóla.  Forráðamenn nemenda þekkja börn sín, líðan þeirra og þarfir, og því er nauðsynlegt 

að þeir hafi samband við kennara og skólastjórnendur hvenær sem þeir telja þörf 

á.  Skólastjórnendur og umsjónarkennarar munu á hverjum tíma hafa samband við 

forráðamenn ef talin er nauðsyn á að efla og/eða styrkja náms- og félagsfærni nemenda.  

Rimaskóli starfar undir kjörorðunum: regla - metnaður – sköpun.  Grundvöllur starfsins 

er fræðsla og uppeldi. Á öllum sviðum skólastarfsins skal áhersla nemenda, kennara og 

annars starfsfólks vera á uppbyggilegan og góðan starfsanda. Með hlýlegu viðmóti og 

jákvæðu andrúmslofti er best tryggð vellíðan og metnaðarfullur árangur hvers og eins.  

Starfsfólk 

Kappkostað er að starfið í skólanum grundvallist á faglegum styrk starfsfólks sem tilbúið er 

að vinna í anda yfirmarkmiða skólans.  

Yfimarkmið í starfsmannastefnu skólans er að leitast skuli við að móta anda sterkrar 

liðsheildar. Mikilvægt er að allir starfsmenn taki virkan þátt í skólastarfinu og að styrkleiki 

hvers og eins fái notið sín. Öllum er nauðsynlegt að þeim sé veitt eftirtekt og að þeir finni 

að þeir skipti máli og séu metnir að verðleikum. Allir vinna saman að því markmiði að 

öllum líði vel í skólanum og metnaðarfullur árangur náist. 

Til þess að stuðla að því að ná fram því markmiði ásamt því að ýta undir metnað og 

starfsgleði mun skólinn kappkosta við; 

- að markmið skólans og leiðir séu skýrar; 
- að innra mat skóla sé sýnilegt og í stöðugri endurskoðun 
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- að ráðningarsamningar, starfsrammar og starfslýsingar séu ljósir; 
- að símenntunaráætlun sé sniðin að áherslum skólans og áhuga starfsfólks; 
- að grundvöllur að markvissu samstarfi og samráði sé treystur; 
- að húsnæði skólans sé hlýlegt, snyrtilegt og vinsamlegt öllum sem í skólann 

koma; 
- að búnaður, gögn og tæki séu tiltæk hverju sinni; 
- að leita ætíð leiða til að efla og viðhalda góðum starfsanda; 

 
Starfsmannalisti Rimaskóla skólaárið 2015 – 2016  

Ana Paula Rosa Rebelo skólaliði      Ana.Paula.Rosa.Rebelo@reykjavik.is 
 
Aneta Kamila Jelen  skólaliði      aneta.kamila.jelen@reykjavik.is 
 
Anna Hojka  skólaliði      anna.hojka@reykjavik.is 
 
Anna Kristín Jörundsdóttir  grunnskólakennari   anna.kristin.jorundsdottir@reykjavik.is 
 
Auður Guðmundsdóttir  grunnskólakennari   audur.gudmundsdottir1@reykjavik.is 
 
Auður Þórólfsdóttir  grunnskólakennari   audur.thorolfsdottir@reykjavik.is 
  
Ása Jóna Karlsdóttir  skólaliði    asa.jona.karlsdottir@reykjavik.is 
 
Ásdís Ýr Ólafsdóttir  grunnskólakennari   asdis.yr.olafsdottir@reykjavik.is 
 
Ásgerður Karlsdóttir skólaliði    asgerdur.karlsdottir@reykjavik.is 
 
Baldur A. Sigurvinsson grunnskólakennari  baldur.a.sigurvinsson@reykjavik.is 
 
Bjarney Bjarnadóttir grunnskólakennari   bjarney.bjarnadottir1@reykjavik.is 
 
Björn Ívar Karlsson stundakennari   bjorn.ivar.karlsson@reykjavik.is 
 
Davíð Hallsson  skólaliði     david.hallsson@reykjavik.is 
 
Eggert Arnar Kaaber grunnskólakennari   eggert.arnar.kaaber@reykjavik.is 
 
Ellen Elsa Sigurðardóttir ritari    ellen.elsa.sigurdardottir@reykjavik.is 
 
Erla Hrönn Snorradóttir Stuðningsfulltrúi  erla.hronn.snorradottir@reykjavik.is 
 
Ester Árnadóttir stuðningsfulltrúi   ester.arnadottir@reykjavik.is 
 
Eygló Hilmarsdóttir grunnskólakennari   helga.eyglo.hilmarsdottir@reykjavik.is 
 
Eyrún Ragnarsdóttir grunnskólakennari   eyrun.ragnarsdottir@reykjavik.is 
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Gerður Björnsdóttir grunnskólakennari   gerdur.bjornsdottir@reykjavik.is 
 
Guðbjörg  Íris Atladóttir grunnskólakennari  gudbjorg.iris.atladottir@reykjavik.is 
 
Guðmunda Ingibergsdóttir stuðningsfulltrúi  gudmunda.ingibergsdottir@reykjavik.is 
 
Guðrún Halldóra Guðmundsdóttir   Gudrun.Halldora.Gudmundsdottir@reykjavik.is 
 
Guðrún Svava Hjartardóttir grunnskólakennari  gudrun.svava.hjartardottir@reykjavik.is 
 
Gunnar Bollason matreiðslumeistari   gunnar.svanberg.bollason@reykjavik.is 
 
Hafliði Guðmann Samúelsson skólaliði   haflidi.gudmann.samuelsson@reykjavik.is 
 
Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir    hafrun.asta.hafsteinsdottir@reykjavik.is  
 
Halldór Leifsson      halldor.leifsson@reykjavik.is 
   
Hallgrímur Jónasson grunnskólakennari   hallgrimur.jonasson@reykjavik.is 
 
Haraldur Hrafnsson grunnskólakennari   haraldur.hrafnsson@reykjavik.is 
 
Heiðrún Björk Jónsdóttir grunnskólakennari  heidrun.bjork.jonsdottir@reykjavik.is 
 
Helena María Agnarsdóttir yfirþroskaþjálfari 1  helena.maria.agnarsdottir@reykjavik.is 
 
Helga Bogadóttir grunnskólakennari   helga.bogadottir@reykjavik.is 
 
Helgi Árnason skólastjóri    helgi.arnason@reykjavik.is 
 
Hildur Jóhannsdóttir grunnskólakennari   hildur.johannsdottir@reykjavik.is 
 
Hrafnhildur Inga Halldórsdóttir deildarstjóri  hrafnhildur.i.halldorsdottir@reykjavik.is 
 
Hrönn Sævarsdóttir grunnskólakennari   hronn.saevarsdottir@reykjavik.is 
   
Hulda Guðrún Hallsdóttir danskennari   hulda.gudrun.hallsdottir@reykjavik.is 
 
Iðunn Anna Valgarðsdóttir grunnskólakennari  idunn.anna.valgardsdottir@reykjavik.is 
 
Inga María Friðriksdóttir grunnskólakennari  inga.maria.fridriksdottir@reykjavik.is 
 
Ingibjörg Kristinsdóttir grunnskólakennari  ingibjorg.kristinsdottir@reykjavik.is 
 
Írena Lilja Kristjánsdóttir grunnskólakennari  irena.lilja.kristjansdottir@reykjavik.is 
 
Íris Sigurbjörnsdóttir     iris.sigurbjornsdottir@reykjavik.is  
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Jenný Björk Olsen grunnskólakennari   jenny.bjork.olsen@reykjavik.is 
 
Joanna Danuta  Krupa skólaliði    joanna.danuta.zynda@reykjavik.is 
 
Jóhann Þór Björgvinsson verkefnastjóri   johann.thor.bjorgvinsson@reykjavik.is 
 
Jóhanna Kristín Snævarsdóttir verkefnastjóri sérkennslu johanna.kristin.snaevarsdottir@reykjavik.is 
 
Jóhanna Reynisdóttir grunnskólakennari   johanna.reynisdottir@reykjavik.is 
 
Jóna Gunnarsdóttir grunnskólakennari   jona.gunnarsdottir@reykjavik.is 
 
Jónas Örn Helgason leiðbeinandi   jonas.orn.helgason@reykjavik.is 
 
Jónína Íris Guðlaugsdóttir grunnskólakennari  jonina.iris.gudlaugsdottir@reykjavik.is 
   
Jónina M. Sævarsdóttir grunn- og framhaldssk.kennari jonina.margret.saevarsdottir@reykjavik.is 
 
Jónína Ómarsdóttir grunn- og framhaldsskólakennari jonina.omarsdottir@reykjavik.is 
 
Katrín María Guðmundsdóttir grunnskólakennari katrin.maria.gudmundsdottir@reykjavik.is 
 
Katrín Þorvaldsdóttir grunnskólakennari   katrin.thorvaldsdottir@reykjavik.is 
 
Maja Bielecka skólaliði     maja.bielecka@reykjavik.is 
 
Malgorzata Lis skólaliði     malgorzata.lis@reykjavik.is 
           
María Jensdóttir skrifstofustjóri    maria.jensdottir@reykjavik.is 
     
Marta Karlsdóttir aðstoðarskólaskólastjóri  marta.karlsdottir@reykjavik.is 
 
Milos Milojevic Íþróttakennari    milos.milojevic@reykjavik.is 
 
Petra Björg Kjartansdóttir yfirþroskaþjálfi  petra.bjorg.kjartansdottir@reykjavik.is 
 
Rakel María Axelsdóttir Tónmenntakennari  rakel.maria.axelsdottir@reykjavik.is 
 
Rósa Ingvarsdóttir grunnskólakennari   Rosa.Ingvarsdottir@reykjavik.is 
 
Selma Dröfn Birgisdóttir Stuðningsfulltrúi  Selma.Drofn.Birgisdottir@reykjavik.is 
 
Sesselja Kristín Pálsdóttir skólaliði   sesselja.kristin.palsdottir@reykjavik.is 
 
Sigríður Hafdís Baldursdóttir leiðbeinandi  sigridur.hafdis.baldursdottir@reykjavik.is 
 
Sigríður María Pétursdóttir  grunnskólakennari  sigridur.maria.petursdottir@reykjavik.is 
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Sigríður Ósk Einarsdóttir hjúkrunarfræðingur  rimaskoli@skoli.hg.is 
 
Sigríður Traustadóttir stuðningsfulltrúi   sigridur.traustadottir@reykjavik.is 
    
Sigrún Blomsterberg  yfirþroskaþjálfi   sigrun.blomsterberg@reykjavik.is 
 
Sigrún Garcia Thorarensen  námsráðgjafi  sigrun.garcia.thorarensen@reykjavik.is 
 
Sigurbjörg Jakobsdóttir  grunnskólakennari  sigurbjorg.jakobsdottir@reykjavik.is 
 
Siv Heiða Franksdóttir   grunnskólakennari   siv.heida.franksdottir@reykjavik.is 
 
Skarphéðinn Jóhannsson  umsjónarmaður skóla  skarphedinn.johannsson@reykjavik.is 
 
Sólveig Jóna Aðalsteinsdóttir  skólaliði   solveig.jona.adalsteinsdottir@reykjavik.is 
         
Stefanía Guðmundsdóttir  grunnskólakennari  stefania.gudmundsdottir1@reykjavik.is 
   
Steinunn María Jónsdóttir  stuðningsfulltrúi bókasafn Steinunn.Maria.Jonsdottir@reykjavik.is 
 
Valdimar Stefánsson  grunnskólakennari   valdimar.sveinbjorn.stefansson@reykjavik.is 

Starfsmannastefna 
Markmiðið með starfsmannastefnunni er að Reykjavíkurborg hafi alltaf á að skipa 

hæfum og áhugasömum starfsmönnum sem geta tryggt nauðsynlegt frumkvæði í 

störfum og veitt góða þjónustu og brugðist við síbreytilegum þörfum 

Reykjavíkurborgar.  

Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum ákveðin starfsskilyrði og möguleika á 

að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að 

samræma starf og fjölskyldulíf. 

 

Leiðarljós 

 

 Virðing fyrir fólki 

 Samvinna og sveigjanleiki 

 Jafnræði 

 Þekking og frumkvæði 

 Þjónustulund 

 

Í þessu felst að stofnanir og fyrirtæki Reykjavíkurborgar: 

· Virða alla starfsmenn sína og viðhorf þeirra mikils. 

· Virkja starfsmenn til að móta og bæta starfsemina. 
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· Starfa í anda jafnræðis og jafnréttis. 

· Bjóða upp á verkefni þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín. 

· Stuðla að því að starfsmenn geti aukið þekkingu sína og starfshæfni. 

· Leggja áherslu á gæði starfs og hátt þjónustustig. 

· Upplýsa starfsmenn um hlutverk þeirra og ábyrgð. 

 

Þetta gerir þær kröfur til starfsmanna að þeir: 

· Virði samstarfsmenn sína. 

· Séu viðbúnir þróun og breytingum og taki þátt í þeim. 

· Viðhaldi þekkingu sinni og auki við hana. 

· Sinni starfi sínu af trúmennsku og metnaði. 

· Sýni ábyrgð. 

Starfsmannastefna Rimaskóla 

Fjárfesting í fólki er lykillinn að velgengni hvers fyrirtækis.  Mikilvægt er að byggja upp 

mannauð sem býr yfir ólíkri reynslu og þekkingu. 

Markmiðið með starfsmannastefnu Rimaskóla er að skólinn hafi ætíð á að skipa hæfum og 

áhugasömum starfsmönnum og veitt góða þjónustu og brugðist við síbreytilegum þörfum 

skjólstæðinga sinna.  Hver og einn á rétt á góðum starfsskilyrðum og möguleika á að vaxa 

og dafna í starfi sínu.   

Mikilvægt er að hver og einn leggi sitt af mörkum til að móta jákvæðan og góðan starfsanda 

og þannig skapa sterka liðsheild þar sem hreinskiptni og hreinskilin skoðanaskipti eru 

viðhöfð við í lausnarferli.   

Helstu áhersluatriði starfsmannastefnu skólans eru: 

 Að laða að skólanum hæft starfsfólk  
 Að tyggja starfsfólki góð starfsskilyrði og gefa kost á fræðslu og endurmenntun til 

frekari þróunar í starfi.  
 Að hver og einn fái verkefni við hæfi og geti á þann hátt notið sín.  
 Að starfsmenn séu virkir þátttakendur í stefnumótun skólans.  
 Að starfsmenn séu vel upplýstir um hlutverk þeirra og ábyrgð.  
 Að gagnkvæmt traust og gott samstarf ríki innan skólans.  
 Að starfið í skólanum grundvallist á gagnkvæmri virðingu, umburðarlyndi og 

trausti. 
 

Ábyrgð og skyldur stjórnenda, starfsmanna, nemenda og foreldra 
Stjórnendur og starfsfólk Rimaskóla bera sameiginlega ábyrgð á því að sú  þjónusta sem 

veitt er sé sem best á hverjum tíma og tryggt sé að langtímamarkmiðum sé náð. 
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Stjórnendur 

Stjórnendum ber að tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti.  Þeir skulu hafa að 

leiðarljósi jákvætt viðhorf til starfsmanna sinna, virkt upplýsingastreymi og dreifingu á 

valdi og ábyrgð.  

 Þeir bera ábyrgð á störfum starfsmanna sinna og eiga að vinna með þeim að þeim 

markmiðum sem sett hafa verið.  Einnig eiga þeir að gera starfsmönnum kleift að taka 

framförum bæði faglega og sem einstaklingar.   

Stjórnendur skulu leitast við að hafa samráð við starfsmenn sína um málefni 

vinnustaðarins og beita sér fyrir sem víðtækastri sátt um þau.  Stjórnendur eiga að vinna að 

þeim markmiðum sem sett eru hverju sinni.  

Starfsmenn 

Starfsmenn eiga að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi og gæta kurteisi, lipurðar og 

réttsýni í starfi sínu.  Þeir eiga að vinna með öðrum starfsmönnum af heilindum að 

markmiðum Rimaskóla.  

Þeim ber að virða trúnað um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og gæta ber 

trúnaðar um.  Þessi þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.  Starfsmenn eiga að gæta þess 

að framkoma þeirra og athafnir samrýmist því starfi sem þeir gegna og forðast að hafast 

nokkuð það að, sem er þeim til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf 

eða starfsgrein er þeir vinna við.   

Nemendur 

Sérhver nemandi hefur sína sérstöðu, þarfir og væntingar. Ber að styðja við þessa þætti.  

Laða þarf fram og styðja við sjálfstæði í hugsun og vinnubrögðum og markvissa 

fróðleiksleit. Þroska ber með nemendum ábyrgð á sjálfum sér, námi sínu, orðum og 

athöfnum.  Leita skal leiða til efla einstaklingsmiðað nám, sveigjanlega kennsluhætti, 

blöndun innan og milli árganga, samstarf kennara, sérfræðinga og annars starfsfólks, 

sérúrræði og hvers konar ráðgjöf. 

Sýnt hefur verið fram á að bein tengsl eru á milli vellíðunar nemenda í skóla og 

námsárangurs.  Því er rík áhersla lögð á að efla samskiptafærni nemenda í Rimaskóla frá 

upphafi skólagöngu. Nýjar hugmyndir um kennslufræði, m.a. kenning Vygotsky um nám 

sem félagslega hugsmíði ásamt kenningum um hlutverk vitrænnar togstreitu (cognitive 

conflict) í námi gera ráð fyrir að samvinna barna innbyrðis gegni ekki síður mikilvægu 

hlutverki í námi en samvinna barna og fullorðinna. Samkvæmt þessum kenningum er litið á 

http://www.edfac.unimelb.edu.au/DSME/staff/Kaye_Stacey/publications/1998/GoodingStaceylearngroupcogconfl.pdf
http://www.edfac.unimelb.edu.au/DSME/staff/Kaye_Stacey/publications/1998/GoodingStaceylearngroupcogconfl.pdf


17 
 

nám sem félagslega athöfn þar sem samvinna og samspil við aðra einstaklinga gegnir 

lykilhlutverki 1 

Til þess að efla góðan og árangursríkan skólaanda, í þágu allra nemenda, mun skólinn 

kappkosta: 

- að allar samskiptareglur (skólareglur) séu nemendum ljósar og þær virtar 
- að móta og styðja við félagslega ábyrgð og frumkvæði nemenda 
- að móta og kynna upplýsandi skólanámskrá sem hefur að geyma námsvísa, leiðir 

og markmið í skólastarfinu 
- að kynna og veita upplýsingar um náms- og félagslegar stoðir innan skólans 
- að efla samfélagsvitund nemenda með áherslu á þeir að læra að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu 
- að leita allra leiða til að skapa góðan skólabrag 

 
 

 

 

 

 

Foreldrar 

Traust og vinsamlegt samstarf heimilis og skóla er undirstaða árangurs, ábyrgðar og 

samkenndar sem eftirsóknarlegt er að einkenni hvert skólasamfélag. Góð þekking foreldra 

af daglegu starfi skólans auka líkur á vellíðan, metnaði og árangri nemenda. Samvinna, 

vinátta, umburðarlyndi og ábyrgð eru því grundvallar leiðarljós í daglegum samskiptum 

innan skólans og milli heimilis og skóla.  Hafa skal í huga að „frumábyrgð á uppeldi og 

menntun hvílir á foreldri” 2( úr almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla).    

Mikilvægt er að foreldrar geti fylgst með starfi barna sinna í skólanum, námsárangri, 

framförum, félags- og samskiptafærni.  Reglulegar og góðar upplýsingar um starf skólans 

og áætlanir eru því þýðingarmiklar.  

Til þess að móta og viðhalda góðum og árangursríkum samskiptum heimila og skóla, í þágu 

allra nemenda, mun skólinn kappkosta við; 

- að efla svo sem kostur er upplýsingastreymi þar sem markmið og leiðir í 

skólastarfinu eru kynnt 
                                                           
1
 Hartman, 1990 

2
 Aðalnámskrá grunnskóla 



18 
 

- að skipuleggja í samráði við bekkjarfulltrúa, foreldra, skólaráð og stjórn 

foreldrafélags aðkomu foreldra að mótun skólanámskrár þ.m.t. skóladagatali 

hverju sinni 

- að vinna í samráði við foreldra að auknum og markvissum  heimsóknum þeirra í 

skólann til að kynnast og styrkja náms- og félagslegt starf skólans 

- að virkja á jákvæðan og framsækinn hátt samstarf heimla og skóla með farsæld 

nemenda að leiðarljósi 

 

Rannsóknir hafa sýnt með svo ekki sé um villst að það eru hinir fullorðnu í lífi barnsins sem 
best geta tryggt velferð þess og þar með talinn námsárangur. Þar skipta höfuðmáli 
foreldrar og kennarar. Fræðimenn hafa einnig bent á það að til þess að samstarf foreldra og 
kennara skili tilætluðum árangri megi það ekki vera háð tilviljunum heldur þarf að vinna 
eftir markvissri samstarfsáætlun 3. Samstarfsáætlunina þarf að byggja upp á faglegan hátt, 
hún þarf að hafa ákeðinn tímaramma og markmiðin þurfa að vera skýr,hlutverkin ljós 
ásamt björgum. Niðurstöður rannsókna sýna að auk hefðbundinna þekkingar- og 
færniþátta sem unnið er með í skólum er mikilvægt að ákveðið jafnvægi ríki milli þeirra og 
ýmissa persónulegra og félagslegra þátta í lífi og umhverfi nemandans. Til þess að 
nemendur nái sem mestum árangri í námi þarf því ekki síst að stuðla að alhliða vellíðan 
þeirra, draga úr kvíða, stuðla að sjálfstjórn, þrautseygju, seiglu og ástundun, efla 
sköpunargleði og framkvæmdavilja og siðferðileg gildi. Nauðsynlegt er að rækta með 
nemendum félagsþroska, færni til að vinna með öðrum og þátttöku í lýðræðislegum 
ákvörðunum4.  

Rannsóknir sýna ennfremur að þessum árangri verði ekki náð nema með markvissri 
aðkomu foreldra að námi og starfi barna þeirra í skólanum. Þess vegna er það talið eitt 
mikilvægasta viðfangsefni grunnskólans á okkar dögum að þróa aðferðir til að virkja 
foreldra til samstarfs um skólastarfið5. Árangur þarf að meta reglulega til þess að hægt sé 
að bregðast við niðurstöðum með umbótaáætlun. Aukin krafa um skólakerfi þar sem öll 
börn skipta máli og að öll börn eiga að fá þann besta stuðning og aðstöðu sem völ er á til að 
ná árngri og líða vel6 kallar á aukið samstarf milli foreldra og skóla.  
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Desforges og Abuchaat,2003,bls.55 

4
 National center on education and economy,2007, bls.8  

5
 Desforges og Abouchaat,2003  

6 McKinsey & Company,2007, bls. 34-38  
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Skólastarfið - innra mat skóla 
 

Skólaráð 

Samkvæmt  8. gr. Laga  nr. 91/2008 um grunnskóla 

Við Rimaskóla starfar skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags 

um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans.  

Skólaráðið fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun og aðrar áætlanir um 

skólastarfið. 

Skólaráð er skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara 

ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og 

tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á 

stofnun þess. 

Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða 

viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. 

Í skólaráði 2014 -2015 sitja: 

 

Baldvin Örn Berndsen foreldri  baldvin@digital.is 
Bjarney Bjarnadóttir kennari  Bjarney.Bjarnadottir1@reykjavik.is 
Ester Árnadóttir starfsmaður Rimaskóla  ester.arnadottir@reykjavik.is 
Haraldur Hrafnsson kennari haraldur.hrafnsson@reykjavik.is 
Helgi Árnason skólastjóri helgi.arnason@reykjavik.is 
Njörður Njarðarson forstöðumaður Sigynjar njordur.njardarson@reykjavik.is 
Stella Norðfjörð  foreldri stella.nordfjord@gmail.com 
Ísak Ólafsson nemandi í 10. bekk 
Tinna Björk Rögnvaldsdóttir nemandi í 9. bekk  

 

Nýskipað skólaráð verður uppfært á heimasíðu skólans haustið 2015 

Skólanámskrá 

http://www.rimaskoli.is/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=

37  

Þrátt fyrir sameiginlega kennsluskrá skólanna í hverfi 4 þá hefur Rimaskóli sína eigin 

skólanámskrá þar sem sérstaða skólans fær notið sín. Samkvæmt grunnskólalögum er 

ætlast til að sérhver grunnskóli vinni sína eigin  skólanámskrá.  Skólanámskrá Rimaskóla 

er í stöðugri endurskoðun.  

mailto:baldvin@digital.is
mailto:Bjarney.Bjarnadottir1@reykjavik.is
mailto:ester.arnadottir@reykjavik.is
mailto:haraldur.hrafnsson@reykjavik.is
mailto:helgi.arnason@reykjavik.is
mailto:njordur.njardarson@reykjavik.is
mailto:stella.nordfjord@gmail.com
http://www.rimaskoli.is/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=37
http://www.rimaskoli.is/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=37
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Í skólanámskránni er að finna hagnýtar upplýsingar um skólastarfið,  fagnámskrá sem 

greinir frá markmiðum kennslunnar, námsefni sem kennt er í hverjum árgangi, 

kennsluháttum og námsmati. Skólanámskrá er birt á heimasíðu skólans undir skólinn – 

námsáætlanir 

Innra mat skóla 

Í 36.gr.laga um grunnskóla nr. 91/2008 er kveðið á um að hver grunnskóli skuli meta með 

kefrisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Sveitafélög eiga að fylgja matinu eftir þannig 

að það leiði til umbóta í skólastarfi skv. 37.gr.laganna. Grundvallaratriði í innra mati er að það 

stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skólaþróun. Mat gefur upplýsingar um hverju 

þarf að breyta eða bæta til að ná þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér í stefnu skólans. 

Sú vitneskja nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og skipuleggja aðgerðir til að koma á 

umbótum.  

Innra mat á að vera samofið öllu skólastarfi. Það þýðir meðal annars að það þarf að ná til allra 
helstu þátta í skólastarfinu. Ekki er raunhæft að skoða alla þætti skólastarfsins á einu skólaári 
og því er mikilvægt að skólar forgangsraði verkefnum og geri sér tímaáætlun þar sem fram 
kemur áætlun þeirra um dreifingu matsþátta yfir 3-5 ára tímabil. Slík áætlun þjónar annars 
vegar þeim tilgangi að skipuleggja matsvinnuna og dreifa verkefnum svo að matið verði 
viðráðanlegt og hins vegar að hafa yfirsýn yfir að enginn matsþáttur verði útundan þegar til 
lengri tíma er litið. Tímaáætlun er birt á heimasíðu skólans. 

Þeir stefnuþættir sem unnið er með skólaárið 2014 – 2016 eru; 

 Kennsla, kennsluhættir, starfsþróun og fagmennska:  

 Mannauður: Líðan,handleiðsla,gagnkvæm virðing,starfsandi og samstarf 

 Skólabragur: Viðmót og menning skóla: Nemendur, starfsfólk og foreldrar 

 Samstarf heimila og skóla: Foreldrar, nemendur og starfsfólk 

Áætlun um innra mat skóla 2014 - 2015 er aðgengileg á heimasíðu Rimaskóla (umbótaáætlun). 
Stefnuþættir fyrir skólaárið 2016 – 2018 verða settir fram í áætlun haustið 2015. 

Skólastarf - námsmat 

Skólaári Rimaskóla er skipt í tvær annir, haust -og vorönn.   

Vitnisburður nemenda byggir á símati, verkefnaskilum, könnunum og prófum.   

Gefið er í heilum og hálfum tölum á einkunnakvarðanum 1–10. Gefinn er skriflegur 

vitnisburður í 1. bekk.  

Námsáætlunum og námsmati eru gerð frekari skil á heimaíðu skólans. 

 

Læsi skimunarpróf fyrir 1. bekk samanstendur af þremur prófum. Fyrsta prófið var lagt 
fyrir nemendur í nóvember 2014, annað prófið var lagt fyrir í febrúar 2015 og það þriðja 
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verður lagt fyrir í apríl 2015. Niðurstöður nóvember og febrúarprófanna má sjá síðar í 
kaflanum. 

Niðurstöður prófsins eru kynntar á eftirfarandi hátt:  

1. Árangur tiltekins skóla í samanburði við aðra skóla sem kenna eftir Byrjendaæsi,  
myndir 1 og 2. 

2. Árangur stelpna og stráka tiltekins skóla í samanburði við aðra skóla sem kenna eftir 
Byrjendalæsi, myndir 3 og 4. 
 

Nemendafjöldi í 1. bekk í nóvember var 1372 og þar af tóku 1318  nemendur prófið.  

Almenn viðmið um viðunandi árangur er 61% og þar yfir. Nemendur sem eru undir þeim 

árangri þurfa á að halda öflugu leiðsagnarmati og kennslu, ekki síst þeir sem raðast í neðsta 

hópinn, þ.e. ná undir 30% árangri.  

Niðurstöður úr læsiskönnun sem framkvæmd var í nóvember 2014 í samanburði við aðra 

skóla má sjá hér. 
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Niðurstöður úr prófum sem framkvæmd voru í febrúar 2015. 
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Sérstaða skóla 

Ný aðalnámskrá 

Rimaskóli hóf innleiðingu á nýrri aðalnámskrá haustið 2012 og hefur unnið ötullega að 

innleiðingunni síðan þá. Veturinn 2013 hósft samstarf um innleiðingu meðal skólanna í 

Grafarvogi og Kjalanesi (hvefi 4). Haustið 2014 var stofnaður starfshópur eða stýrihópur 

um innleiðinguna og er markmið þess hóps að vinna að sameiginlegri kennsluskrá 

skólanna í hverfi 4. Skólaárið 2014 fólst vinna samstarfshopsins á því að raða 

hæfniviðmiðum nýrrar aðalnámskrár niður á árganga í hverju fagi fyrir sig. Línur voru 

lagðar á sameiginlegum starfsdegi skólanna í hverfi 4 þar sem fyrirhuguð samavinna var 

kynnt. Kennarar allra skólanna sameinast síðan við þá vinnu. Áætluð verklok eru í febrúar 

2015. Verður þá kennsluskráin sameiginleg fyrir grunnskólanna í hverfi 4 (Grafarvogur og 

Kjalanes). Sjá skjal um áætlun á innleiðingu á heimasíðu Rimaskóla. 

Byrjendalæsi 

Á yngsta stigi er unnið skv. lestrarstefnu byrjendalæsis og hefur gefið góð raun bæði hvað 

varðar kennarar og nemendur 

Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í læsi sem allra fyrst á 

skólagöngu sinni. Þegar börn hefja nám í 1. bekk eru þau misjafnlega á vegi stödd. Sum 

þekkja stafi, önnur eru farin að lesa og svo er hópur sem þarf að læra alla stafina og hvernig 

á að vinna með þá. Byrjendalæsi gerir ráð fyrir því að hægt sé að kenna börnum sem hafa 

ólíka færni í lestri hlið við hlið og því er lögð áhersla á hópvinnu um leið og 

einstaklingsþörfum er mætt. 

Byrjendalæsi hefur verið þróað á vegum Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri í samvinnu við sex skóla á Norðurlandi skólaárin 2004 til 2006 undir forystu 

Rósu Eggertsdóttur.  

Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð ætluð til læsiskennslu barna 1. og 2. bekk. Við 

mótun aðferðarinnar var einkum sótt til Frost (1983a, 1983b, 1984), Gudschinsky (1965, 

1970; Lee, 1982), Solity (1999, 2003), Leimar (sjá Bryndís Gunnarsdóttir 1988), NRP 

(2000), Rumelhart (1985) og Zakaluk (1982/1996), auk NRP2000 rannsóknarinnar en þar 

sem kemur fram mikilvægi þess að kennsluaðferðir í læsi feli í sér nálgun sem ná til allra 

þátta móðurmálsins. Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild undir 

hatti læsis. Ennfremur eru sértækir þættir móðurmálsins, svo sem hljóðvitund, réttritun, 

skrift, orðaforði, setningabygging og málfræði tengd inn í ferlið7. 

                                                           
7 Nýsköpunarvefur Háskóla Íslands 
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Byrjendalæsi er samvirk kennsluaðferð eða nálgun í íslenskukennslu í fyrstu bekkjum 

grunnskóla. Aðferðin byggir á heildstæðri nálgun viðafangsins sem nær til allra þátta 

móðurmálsins. Unnið er með tal, hlustun, lestur, framsögn og ritun á heildstæðan máta.  

Meginmarkmið Byrjendalæsis er að börnin nái góðum árangri í lestri sem allra fyrst og 

námið verði skemmtilegt og fjölbreytt. Áhersla er lögð á að börnin vinni með  lesefni sem 

vekur áhuga þeirra, ýti undir ímyndunaraflið, hvetji þau til gagnrýnnar hugsunar og gefi 

þeim færi á að mynda merkingarbærar tengingar við eigið líf. Fjölbreyttur gæðatexti er 

lagður til grundvallar lestrarkennslunni og nýttur sem efniviður í vinnu með stafi og hljóð, 

vinnu með orðaforða, skilning og ritun af ýmsu tagi. Þessi lestrarkennsluaðferð skapar 

lifandi og litríkt námsumhverfi þar sem sköpun og vinna nemendanna er sýnileg og skipar 

stóran sess í námsumhverfinu8. 

Kennsluáætlun: 

Við gerð kennsluáætlanna er lögð áhersla á; 

 Markmið;  

Ákveða hvers konar orðaforða skal efla og hvaða orð og hugtök á að kenna.  

Markmiðin skal miða að námsþörfum nemanda. 

 Námsmat;  

Matið er tengt markmiðum. 

 Hver metur – kennari, nemandinn sjálfur eða samnemandi? 

 Ólíkar þarfir og áhugasvið nemenda;  

Meðvitund um hvernig skuli koma til móts við alla nemendur. Fjölbreytni skiptir þar 

sköpum, m.a. kennarastýrð stöð, sjálfstæð vinna nemenda, val um verkefni eða 

vinnuaðferðir. 

 Námsumhverfi; 

Hér er haft í huga hvaða umhverfi og aðstæður sköpum við nemendum okkar 

samkvæmt þessari áætlun?  

Svæði, stöðvar, spil og leikir. 

 Lestur, hlustun, tal og ritun; 

Eru fjórir meginþættir móðurmálsins. 

 Þrepin þrjú; 

1. Inntak texta, heildartexti lesinn, upprifjun þátttökulestur, skoðun á prenti, 

lestur nemenda. 

2. Sundurgreinandi vinna, unnið með lykilorð, hljóðkerfisvitund, 

sundurgreiningu, samtengingu, skoðun á ritmáli,orðum, orðhlutum og 

stöfum. 

                                                           
8 sama heimild 
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3. Enduruppbygging texta, sjálfstæður lestur, ritun stafa, orða og málsgreina, 

samning texta, samræður og leikræn tjánig. 

Pals 

Nemendur á yngsta stigi fá lestrarkennslu samkvæmt Pals lestrarkennsluaðferðinni. Þessi 

leið til lestrarkennslu er aðferð sem byggir á snemmtækri íhlutun. Aðferðin byggir á 

samvinnu nemenda þar sem þeir vinna í smærri hópum eða í pörum. Hópavinna hentar vel 

í þessari einstaklingsmiðuðu kennslu en paravinna hefur gefið bestan árangur. Nemendur 

eru þá paraðir saman saman og hjálpa hver öðrum í 30 mínútur,þrisvar til fimm sinnum í 

viku. Sterkari nemandinn í samvinnunni leiðbeinir þeim veikari og báðir njóta góðs af. 

Rannsóknir sýna að Pals auki lesfimi, lesskilning og sjónrænan orðalestur9. Á meðfylgjandi 

vefslóð má finna gagnlegar upplýsingar og fróðleik um PALS lestrarkennsluaðferðina. 

http://lesvefurinn.hi.is/node/237 

Kynfræðsla 

Undanfarin ár hafa allir nemendur í 8.og 9.bekk fengið einn tíma í stundatöflu kynfræðslu 

og þannig verður það einnig skólaárið 2015 – 2016.  

Markmið kennslunnar er að auka sjálfstraust nemenda og sjálfsvirðingu til þess að þeir láti 

ekki undan kynferðislegum þrýstingi og fá þá til að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum óháð kyni, kynþáttum, eða kynhneigðum og kenna þeim umburðarlyndi fyrir 

margbreytileika mannkynsins. 

 

Reynt er að auka skilning nemenda á sjálfu sér og þeim tilfinningum sem bærast með þeim, 

hvernig koma skal fram við aðra og hvað þau samskipti hafa að segja fyrir það og aðra. 

Nemendur fá fræðslu um sjálfsímynd og mikilvægi hennar fyrir manninn og kynheilbrigði 

hans og þeim sýnt fram á að sjálfsvirðing er forsenda þess að við getum borið virðingu fyrir 

öðrum og gerir mönnum kleift að mynda sambönd sem einkennast af heiðarleika, 

hreinskilni og óeigingjörnu atferli.  Þeir fá fræðslu um líkamlegar og andlegar breytingar á 

kynþroskaskeiðinu. Einnig er fjallað um líkamsímynd og útlistdýrkun, rætt um klám og 

klámvæðingu, vændi og mansal.   

 

Nemendur fá auk þess fræðslu um mismunandi kynhneigðir og mikilvægi þess að fólk sé 

alls konar og bera eigi virðingu fyrir því. 

Barnið heim 

Öllum nemendum í unglingadeild er boðið að taka þátt í heilbrigðis- og 

félagsforvarnarverkefni sem heitir ,,Hugsað um barn".  Er þetta fyrsta forvarnarverkefnið 

hér á landi sem gefur nemendum tækifæri til að læra um forvarnir í gegnum 

upplifun.  Verkefnið felst í því að nemendur eru ,,foreldrar" með öllu því sem tilheyrir að 

                                                           
9 http://lesvefurinn.hi.is/node/237 

http://lesvefurinn.hi.is/node/237
http://lesvefurinn.hi.is/node/237
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leggja til hliðar sínar þarfir og sinna ,,barni" yfir eina helgi. Nemendur fá ungbarnshermi 

með sér heim og fá tækifæri til að læra, gera mistök og leiðrétta þau, án þess að það hafi 

áhrif á raunverulegt ungbarn. Misjafnt er hve mikinn undirbúning nemendur fá að heiman 

fyrir lífið. Verkefnið er leið sem skólakerfið hefur til að jafna stöðu þessara nemenda 

 

Ungbarnahermirinn  er dúkka sem er hönnuð eins og ungabarn í útliti og hegðar sér sem 

slíkt. Vandað er til útlitsgerðar með mikilli nákvæmni og fer dúkkan eins nálægt 

raunveruleikanum eins og hægt er að komast. ,,Barnið" er sambærilegt ungabarni hvað 

varðar stærð, þyngd og höfuðhreyfingar. ,,Barnið" er keyrt á tölvuforriti sem fylgist með 

hversu vel er hugsað um það. ,,Barnið" vaknar til lífsins á föstudagskvöldi og er svo stillt 

þannig að umönnunartíma lýkur á sunnudagseftirmiðdegi. Þegar umönnunartímanum er 

lokið og ,,börnunum" komið til skila á mánudagsmorgni í skólanum er prentuð út skýrsla af 

umhugsun hvers ,,barns" fyrir sig. Á skýrslunni sést síðan hvernig hefur verið hugsað um 

,,barnið" yfir helgina.  

Nemendur hafa staðið sig mjög vel í þessu verkefni og lært um leið að halda sem lengst í 

barnið í sjálfu sér og bíða með barneignir.  Betri forvörn er vart hægt að hugsa sér. 

Kynjafræði 

Árið 2013 – 14 hlaut Rimskóli styrk úr Sprotasjóði fyrir verkefnið kynjafræði , 

jafnréttisfræðsla í grunnskóla undir stjórn og handleiðslu Hönnu Bjargar Vilhjálmsdóttur 

og Unnar Gísladóttur. Sprotasjóður er sameiginlegur fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla 

og er hlutverk sjóðsins aðstyðja við þróun og nýjungar í skólastarfi. Með markvissri 

fræðslu og umræðu í skóla og heima er hægt að gefa ungu fólki tækifæri til að taka 

ákvarðanir varðandi framtíð sína óháð kyni. Kennsla er að mestu leyti með innlögn 

kennara, ýmsu myndefni, í umræðuformi, bæði í litlum hópum og stórum. Einnig eru 

álitamál send sem heimavinna og sendir kennari þá foreldrum innlögn sína og umræðuefni 

sem þeir eru beðnir að ræða við barnið sitt. Lögð er á það áhersla að allir hafi rétt á sinni 

skoðun. 

Samkennsla 1. og 4. bekk 

Breyting sú er átti sér stað í kennslu yngri barna skólaárið 2013 – 2014 hefur verið 

viðhaldið en þá var hefðbundinni bekkjarkennslu í 3.bekk breytt á þann hátt að í stað 

þriggja bekkja með þrem umsjónakennurum var einn bekkur með þrem kennurum. Þetta 

fyrirkomulag hélt síðan áfram í fjórða bekk. Ákveðið var sökum þess hve vel gekk að 

innleiða þessa breytingu einnig í 1.bekk. Kennarar árgangsins hafa sameiginlega ábyrgð 

með nemendunum og allir eiga í samskiptum við foreldra nemendanna. Kennurum fækkar 

ekki þótt einn eða tveir hópar fari í sérgreinar eins og leikfimi, textíl eða annað, heldur sjá 

þeir allir um kennsluna. Með þessu móti er auðveldara að sinna hverjum og einum 

nemanda á hans forsendum og einstaklingsmiðun námsins er einfaldari í framkvæmd.  
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Við upphaf vorannar voru lagðar spurningar fyrir kennara og stuðningsfulltrúa sem kenna 

og eru til stuðnings í 1. og 4.bekk. Spurt var um viðhorf til fyrirkomulagsins og í samantekt 

á svörum hópanna má lesa að fyrirkomulagið eykur starfsáænægju, dreifir ábyrgð og ýtir 

undir starfsþróun og samvinnu í hvívetna.   

Á haustönn 2014 voru  foreldrar nemenda í fjórða bekk beðnir um að taka þatt í könnun 

sem átti að varpa ljósi á afstöðu þeirra gagnvart kennslufyrirkomulaginu. Viðbrögðin voru 

jákvæð og ljóst er að flestir foreldrar eru ánægðir. Eitt foreldri hafði meðal annars þetta að 

segja varðandi kennslufyrirkomulagið “fjölbreytni alltaf skemmtileg og hópastarfið hefur 

verið bæði fjölbreytt og vel skipulagt”. 
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Í ljósi þess hve vel nýbreytnin í 3. bekk í fyrra og 4.bekk í ár reyndist var ákveðið að hrinda 

þeirri framkvæmd af stað í fyrsta bekk með það að markmiði  að kennslufyrirkomulagið 

verði með þessu sniði á öllu yngsta stiginu. 

Starfendarannsóknir þema- og lotukennsla í 5.bekk  

Unnið hefur verið í anda þema- og lotukennslu í 5.bekk í vetur og líta má á þá vinnu sem 

framhald af starfendarannsókn sem  varð til í framhaldi af kennsluháttum sem voru 

prófaðir í 6.bekk vorið 2013.  

Með þemanámi er hægt að skipta verkefnum betur upp og gera kröfur í samræmi við getu. 

Nemendur læra sjálfstæð vinnubrögð þar sem það er í þeirra höndum að útdeila 

verkefnum innan hópsins út frá styrkleikum hvers og eins. Þar kemur fjölgreindarkenning 

Gardners við sögu. Gardner leggur mikla áherlsu á að mikilvægt sé að finna styrkleika 

nemenda, styðja þá og efla veikleikana. Í þemanámi er mjög auðvelt að gera það. Nemendur 

hafa meira val um hvernig þeir vinna verkefnin sín og framsetning er í þeirra höndum. 

Barn sem á erfitt með að skrifa um hluti reynir eftir fremsta megni að komast hjá því. En ef 

þetta barn hefur góða hæfileika í teikningu getur það sett verkefnið sitt fram á myndrænan 

hátt í staðinn, því oft segir góð mynd meira en mörg orð.  

Grunnskólalögin krefja skólana til að styrkja einstaklinga í að lifa og vinna í 

lýðræðissamfélagi. Þemavinna gerir nemendur kleift að æfa sig í því. Hópvinna krefst þess 

að einstaklingar geti unnið með öðrum ásamt því að geta unnið sjálfstætt að sínum  hluta 

verkefnisins. Þemanám býður upp á fjölbreyttni í vinnubrögðum og kennsluháttum. Krefur 

kennara til að hugsa út fyrir kassann og fá eins mikið út úr vinnu nemenda sinna og hann 

getur. Í þemanámi breytist hlutverk kennarans út því að vera predikari í að vera 

leiðbeinandi. Í þemanámi getur kennari frekar átt samtöl við nemendur sína um efnið en að 

vera með fyrirlestur um það. Það krefur kennara þó um að vera viðbúinn hinu óvænta því 

þegar vinnan er ekki alveg innan ákveðins ramma þá geta óvæntir atburðir sett strik í 

reikninginn.  

Þemanám býður uppá samþættingu námsgreina. Slíkt eykur yfirleitt gleði nemenda og 

hæfni þeirra til að horfa á viðfangsefnin með opnari huga. Þemanám útrýmir að mestu 

eyðufyllingum í vinnubókum þar sem sköpun og innsæi nemenda nýtur sín frekar. 

Nemendur fá tækifæri á því að vinna efnið á sínum eigin forsendum út frá fyrirfram 

ákveðnum grunngildum frá kennara. Þetta gefur nemendum aukið svigrúmk og frelsi til við 

að tjá sig. 

Við þessa vinnu í þessum anda er stuðst við; 

 Dagbókarskrif 

 Myndbandsupptökur og myndir teknar í tímum.  
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 Rannsóknarvinur fenginn í heimsókn. 

 Verkefni nemenda 

 Viðhorfskönnun 

 Rýniviðtöl 

 

Er það markmið okkar í Rimaskóla að áfram verði unnið í þessum anda á miðstigi næsta 

vetur og þegar fram líði stundir megi þema-og lotukennsla verða aðalsmerki kennslu á 

miðstigi við skólann. 

Útikennsla – samstarf við Gufunesbæ 

Útikennsla hefur verið að riðja sér til rúms á síðustu árum á Íslandi, bæði í formlegu námi 

sem óformlegu. Í Gufunesbæ hefur verið að byggjast upp þekking og aðstaða til að taka á 

móti hópum sem vilja nýta sér svæðið í útikennslu. Á þessu skólaári er markvisst samstarf  

Gufunesbæjar við Rimaskóla í útikennslu. Allir bekkir í öllum árgöngum hafa heimsótt 

Gufunesbæ a.m.k. einu sinni í vetur og nýtt sér þá góðu og skemmtilegu aðstöðu sem þar er 

að finna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenndarskógur – leikrit í skóginum 

Vorið 2004 gerðu Rimaskóli og Umhverfisstofa Reykjavíkur-borgar með sér samkomulag 

um grenndarskóg Rimaskóla. Grenndarskógurinn er gömul sumarbústaðalóð og liggur fyrir 

botni Grafarvogs þar sem áður stóð sumar-bústaður sem bar nafnið Brekka.  

Skólaskógurinn var vígður formlega á Vísindadegi Rimaskóla 14. September 2006. Í 

samkomulaginu kemur m.a. fram að skólanum er heimilt að nota grenndarskóginn í 

tengslum við skipulagða skólafræðslu í verkefninu “Lesið í skóginn”   og vegna annarra 

þátta og viðburða sem tengjast skólastarfi. 

Árið 2011 fékk skólinn þróunarstyrk vegna leikuppfærslu í grenndarskógi. 11 ára 

nemendur skólans undir stjórn leiklistarkennara sjá hvert vor um uppfærslu leikrits. Vorið 
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2010 sýndu þeir leikritið Ronja ræningjadóttir, 2011 var sýnd útgáfa af leikriti um Hróa 

hött sem var svo endursýnt í ár á sama stað við mikinn fögnuð. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fimmtudagsfjör/föstudagsfjör 

Föstudagsfjör er vikulegt uppbrot  í skólastarfi þar sem nemendur í 1. – 7. bekk sjá um 

skemmtunina.  Sú nýbreytni verður á næsta vetur (2015 – 2016) að í stað þess að vera með 

föstudagsfjör á yngsta stigi verður fimmtudagsfjör. Nemendur, undir stjórn 

umsjónarkennara sýna þá frumsamið efni, lesa, leika og syngja í u.þ.b. 25 – 30 mínútur. 

Foreldrar eru velkomnir á föstudagfjörið/fimmtudagsfjörið sem fer fram á sal skólans. 

Kennarar og nemendur njóta stuðnings tónmennta- og leiklistakennarar einnig er auðsótt 

aðstoð frá myndmennta – smíða og textilkennurum.  

Verkefnið hefur notið vinsælda í nokkur ár og hefur sífellt aukið umsvif sín. Í upphafi voru 

sýningar smærri í sniðum en nú er föstudagsfjör/fimmtudagsfjör orðið að þekktum og ekki 

síst viðurkenndum þætti í skólastafi Rimaskóla.   

Ný aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu að hlúa þarf sérstaklega að 

einstaklingsframtaki, samvinnu og þróunarstarfi  þar sem sköpun og opin nálgun eru í 

brennidepli. 

“Sterkasta aflið sem virkja þarf í námi eða vinnu er líklega sköpunargleðin. Sú er 

í það minnsta skoðun Herdísar Egilsdóttur kennara og höfundar. Fái sköpunargleðin 

notið sín er líklegt að árangur náist. Hún bendir á hve áhugi barna er miklu 

meiri á því sem þau eiga uppástunguna að sjálf og mega líta á sem sitt eigið verk.”10 

 

                                                           
10 Aðalnámskrá grunnskóla 2011 
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Spjaldtölvur 

Kennarar og nemendur Rimaskóla hafa ákveðið að vera með puttana á púlsinum og láta 

tækni og nýjungar í þróun tölvumála ekki verða okkur fjötur um fót. Með því að vera 

vakandi fyrir þeim tækifærum sem ör þróun í tölvumálum gefur okkur sjáum við tækifæri 

til að auka fjölbreytni í kennsluháttum sem vonandi skilar sér til nemenda okkar þannig að 

það glæði áhuga þeirra á námi, hvetji þá til frekari þekkingaleitar og gefi kennurum tóninn í 

vinnu samkvæmt nýrri aðalnámskrá grunnskóla. Rimaskóli er svo heppinn að eiga um 30 

spjaldtölvur sem allar eru í stöðugri notkun í skólanum.  

Í upphafi skólaárs 2012 voru 3 spjaldtölvur keyptar í námsver skólans þar sem þeim var 

strax tekið af miklum áhuga. Spjöldin hafa vakið mikla lukku og verið mörgum 

nemandanum hvatnig í námi. Draumurinn um að færa út kvíarnar og fjölga spjaldtölvnum 

er að verða að veruleika og nú eigum við eitt bekkjarsett og markhópurinn í notkun þeirra 

eru 7.bekkir. Til viðbótar við bekkjarsettið eigum við fimm stykki sem foreldrafélag skólans 

gaf í tilefni 20 ára afmælisins. Þessi tæki eru til útláns og hafa allir kennarar aðgang að 

þeim.   

Eins og gefur að skilja gerist það ekki á einni nóttu að kennari tileinki sér ný vinnubrögð en 

vinna með  spjaldtölvurnar hefur farið vel af stað og má þar sérstaklega nefna þemavinnu í 

einum 7.bekknum Í þeim bekk er sú nýbreytni í skólastarfi að lotuskipta náminu í þemu. 

Nemendurnir nota spjaldtölvurnar mikið við vinnu sína hvort heldur er við efnis-og 

þekkingarleit eða til að festa á filmu afrakstur vinnu sinnar. Spjöldin eru vinsæl og mikið 

notuð í þessari þemavinnu. Kennarar í 7.bekk gerðu tilraun með spjöldin á foreldradegi í 

haust og létu nemendur framkvæma frammistöðumat í spjöldunum á foreldradegi. 

Enskukennsla á yngsta stigi (3.bekkur)með spaldtölvum hefur notið mikilla vinsælda. 
Kennt er í 7 skipti tvær kennslustundir í senn.  Nemendur nota spjaldtölvur í náminu.  Hver 
nemandi fær til afnota  spjaldtölvu og heyrnartól.  Notast er við forrit (app) sem heitir Fun 
English.Teknir eru fyrir ákveðnir þættir í tungumálinu og þeir þjálfaðir með leikjum á 
mismunandi hátt.  Sem dæmi má nefna  liti, líkamshluta,  mat, dýr, tölur, farartæki o.fl.  
Kaflarnir eru byggðir upp á margskonar leikjum t.d. minnisspili, stafsetningaræfingum, 
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velja mynd við orð, tengja saman pör. Nemendur hlusta og þurfa að fylgja fyrirmælum. 
Mikið er um endurtekningar sem er mikilvægt  fyrir byrjendur í ensku.  

Nemendur fá einnig í hendurnar  fjölbreytt  skrifleg verkefni  með hverjum kafla sem eru 
útbúin af kennara. Sem dæmi má nefna  krossgátur, tengja saman orð og mynd, orðarugl og 
þýða léttar málsgreinar úr ensku á íslensku.  Einnig eru þeir þjálfaðir í taka þátt í 
umræðum, svara einföldum spurningum um efnið og hlusta á fyrirmæli á ensku.  Ýmsir 
þættir eru þjálfaðir enn frekar með því að horfa og hlusta á kennslumyndbönd á YouTube.  
Með notkun spjaldtölvunnar leitast við að  innleiða fjölbreyttari kennsluaðferðir og stuðla 
að jákvæðri upplifun nemenda sem eru að byrja að læra ensku.  

Í námsverum skólans kemur spjaldtölvan að afar góðum notum með alls kyns smáforritum 

sem gefa nemendum kost á því að vinna vinnu sína á sínum forsendum og á sínum hraða. 

Nemendur læra í gegnum leik og má með sanni segja að það sé leikur að læra þar sem 

spjaldtölvan er notuð við námið.  

Í unglingadeildinni hefur náttúrufræðikennari töluvert nýtt sér spjaldtölvuviðbótina. Þrátt 

fyrir fá tæki hefur hún getað nýtt sér þau sem viðbót við annað námsefni og þá sérstaklega í 

stöðvavinnu nemenda þar sem nokkrar námsstöðvar bjóða upp á mismunandi nálgun 

námsefnisins með alls kyns vinnu á nokkrum stöðvum.  

Við bjóðum uppá tölvuval í unglingadeildinni þar sem spaldtölvur eru partur af þeirri 

kennslu. Nemendur í þessu vali kynna sér allt það sem tölvan og spjaldtölvan hafa upp á að 

bjóða og læra að nýta sér þessi tæki við leik og starf. Í þeirri kennslu er leitast við að gera 

nemendur sjálfstæða í vinnubrögðum og hjálpa þeim að koma auga á tækifærin og 

margbreytileikann sem felst í notkun tölva og spjaldtölva í námi og leik. Verkefni sem hafa 

verið unnin í tölvuvali eru m.a ljósmyndaverkefni ýmis konar - hreyfimyndaverkefni - 

glósutækni - heimildaleit - notkun tölvupósts - fingrasetning og vinna með word og power 

point svo eitthvað sé nefnt.  

Þroskaþjálfi hefur nýtt sér vinsældir spjaldtölvunnar í vinnu með nemendum í að efla 

samskiptafærni þeirra og leikni í mannlegum samskiptum.  Nemendur hafa farið í 

hlutverkaleiki og samið stuttmyndir, hreyfimyndir og sögur á spjaldtölvurnar sem þeir 

síðan hafa kynnt fyrir hverjum öðrum með skemmtilegum og góðum árangri.   

Vinna með þessa nýjung hefur farið rólega af stað en samt með góðum árangri og er það 

von okkar sem hafa nýtt sér þessa nýju nálgun í skólastarfi að þetta sé aðeins byrjunin á 

skemmtilegri og farsælli skólaþróun með nýja námskrá að leiðarljósi. Draumurinn er að 

geta nýtt sér þessa tækni til handa nemendum sem einhverra hluta vegna komast ekki í 

skólann, auðvelt er að koma á fjarkennslu og miðla verkefnum og prófum til nemenda 

hvort heldur þeir eru í skóla eða ekki. 
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Snillinganámskeið – þroskaþjálfar 

Snillinganámskeið gengur út á þjálfun í samskiptum, tilfinningum, athygli og sjálfsstjórn. 

Höfundur námsefnisins er Dagmar Kr. Hannesdóttir sálfræðingur hjá Þroska- og 

hegðunarstöð. Þar hefur námskeiðið verið kennt í nokkur ár og gefið góða raun. 

Námskeiðið er fyrir börn á aldrinum 8-10 ára og eru 6 börn í hverjum hópi. Hópurinn 

hittist tvisvar í viku 2 tíma í senn, í 5 vikur (10 skipti alls) með tveimur þjálfurum. 

 Á námskeiðinu verður farið yfir eftirfarandi þætti:  

Tilfinninga-og reiðistjórnun: Börnunum eru kenndar ýmsar aðferðir við að stilla 

tilfinningar sínar þegar það er ekki viðeigandi að sýna þær, m.a. reiðistjórnun í 

samskiptum. Þar að auki læra þau um tilfinningar, svipbrigði og áhrif aðstæðna á líðan 

þeirra og annarra. Sú þekking mun nýtast þeim í samskiptum við aðra.   

Félagsfærni : Farið er yfir atriði eins og hvernig og hvenær er viðeigandi að hefja samskipti 

við aðra, samskiptareglur og aukna færni í að setja sig í spor annarra.  

Einnig verður farið yfir sjálfstjórn: Kenndar eru aðferðir sem nýtast við að hamla hvatvísi 

og auka stjórn á eigin hegðun. 

 Þrautalausnir: Farið er yfir aðferðir við að leysa ýmis vandamál sem upp koma á 

skynsamlegan hátt. Í því felst að finna valmöguleika í stöðunni, hugsa um mögulega 

útkomu hvers valmöguleika og velja bestu lausnina til að ná ákveðnu markmiði. 

Athyglisþjálfun: Sem æfð er í tölvu og á hún að efla vinnsluminni og vinnsluhraða.  

Námskeiðið er byggt upp með stöðvaþjálfun og umbunarkerfi. Á hverri stöð framkvæmir 

barnið ákveðið verkefni og fær umbun fyrir í formi spilapeninga og stiga. Peningana getur 

það síðar nýtt í Snillingabúðinni þar sem hægt er að versla ýmsa smáhluti. Í lok 

námskeiðsins teljum við saman öll stigin sem börnin hafa náð að safna sér inn í sameiningu 

og ef þau hafa náð ákveðnum stigafjölda förum við í heimilisfræðistofuna og bökum og 

borðum pizzu. 

Fjársjóðsleitin – þroskaþjálfar 

Fjársjóðsleitin er námskeið sem ætlað er að bæta sjálfsmynd og líðan barna. Þema 

námskeiðsins er sjóræningjaþema og hefur efni þess og verkefni náð einstaklega vel til 

drengja á aldrinum 8-10 ára. 

Námskeiði er kennt einu sinni í viku í fjórar vikur og er farið yfir margt sem tengst 

sjálfsmynd og líðan. Börnin læra að þekkja styrkleika sína, leita að gleðistundum í eigin lífi, 

setja sér markmið, stíga út fyrir þægindarammann og prufa að gera hluti sem þeir höfðu 

áður fyrr ekki trú á að þeir gætu. 
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Námskeiðið byggir á hugrænni atferlisfræði og eru verkefni og annað sem gert er á 

námskeiðinu tekið úr þeim fræðum. Tilgangur verkefnanna er að styrkja sjálfsmynd 

barnanna og bæta sjálfstjórn og færni þeirra á mismunandi sviðum. Börnin vinna með 

fyrirmyndir í lífinu, markmið, félagsfærni, fjársjóði og fleira skemmtilegt. 

Hönnun námskeiðsins hefur hlotið styrk frá Lýðheilsusjóði og er markmiðið að útbúa 

handbók  fyrir fólk sem vinnur með börnum. Foreldrar gætu þó einnig nýtt sér efni 

handbókarinnar. Höfundur námskeiðsins er Elva Björk Ágústsdóttir. 

Skák 

Nemendur sem hafa átt erfitt með einbeitingu og ekki notið sín í námi, hafa fundið sig við 

skákborðið, bæði náð þar árangri og ekki síður haft ánægju af því að tefla. Þessir nemendur 

verða hinir meðfærilegustu á skákæfingum eða kennslustundum í skák og taka framförum. 

Þeir njóta þess að eiga áhugamál þar sem þeir eru jafningjar annarra.  Það fylgir skák agi, 

skýrar reglur og það þarf að vera hljóð, þar sem teflt er hverju sinni. Þegar krakkar finna 

tilganginn og ánægjuna við skákiðkun þarf nánast aldrei að sussa á þá, það verður bara 

ósjálfrátt hljóð. Það er yndislegt í heimi hraða og hávaða að kynnast þögninni, þar sem þó 

er næg spenna til staðar við skákborðið, en eftir henni sækjast krakkar í öllum leik. 

Nemendur vita til hvers er ætlast til af þeim við skákborðið og þau vita líka nákvæmlega 

hvað þau þurfa að leggja á sig til að ná árangri.”(Helgi Árnason, skólastjóri, Rimaskóla) 

 

Allt frá stofnun Rimaskóla árið 1993 hefur verið lögð rækt við skákkennslu og skákiðkun. 

Fyrstu árin fólst kennslan í þátttöku á tómstundanámskeiðum sem skólinn bauð uppá í 

samstarfi við ÍTR. Frá árinu 2008 hefur Skákakademía Reykjavíkur séð um skákkennsluna í 

Rimaskóla og Skákskóli Íslands haldið námskeið fyrir þá nemendur sem vilja æfa skák. 

Útskrifaðir nemendur og fyrrum afreksskákmenn skólans hafa einnig komið að þjálfun 

skákliða skólans og sérstökum skákæfingum fyrir stúlkur. 

Skák er á stundaskrá í hringekjuformi í 4. og 5. bekk Rimaskóla. Einning er boðið upp á 

einstaka námskeiðstíma í 1. og 2. bekk. Markmið skólans er að allir nemendur skólans læri 

mannganginn í skák og geti teflt sér til ánægju. 

Undirritaður hefur alltaf verið sannfærður um að skák og skólastarf eigi mjög vel saman, 

rökhugsunin hjálpi og auðveldi skilning nemenda á öðrum og ólíkum sviðum námsins. 

Hvort sem það eru foreldrar, samstarfsfólk eða pólitíkusar bera allir mikla virðingu fyrir 

skákinni og auðvelt er að sannfæra fólk um að skák og skóli eigi saman. Nemendur sem 

hafa átt erfitt með einbeitingu og ekki notið sín í námi, hafa fundið sig við skákborðið, bæði 

náð þar árangri og ekki síður haft ánægju af því að tefla. Þessir nemendur verða hinir 

meðfærilegustu á skákæfingum eða kennslustundum í skák og taka framförum. Þeir njóta 

þess að eiga áhugamál þar sem þeir eru jafningjar annarra. Það fylgir skák agi, skýrar reglur 

og það þarf að vera hljóð, þar sem teflt er hverju sinni. Þegar krakkar finna tilganginn og 

ánægjuna við skákiðkun þarf nánast aldrei að sussa á þá, það verður bara ósjálfrátt hljóð. 
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Það er yndislegt í heimi hraða og hávaða að kynnast þögninni, þar sem þó er næg spenna til 

staðar við skákborðið, en eftir henni sækjast krakkar í öllum leik. Nemendur vita til hvers 

er ætlast til af þeim við skákborðið og þau vita líka nákvæmlega hvað þau þurfa að leggja á 

sig til að ná árangri. Æfingin skapar meistarann. Hvergi á það eins vel við eins og í 

skákíþróttinni. 

Það þarf að halda vel utan um skákstarf, því um er að ræða jaðaríþrótt sem hægt er að ná 

árangri í en auðveldara að missa niður. 

Rimaskóli hlaut þróunarstyrk Menntaráðs Reykjavíkur skólaárið 2011 - 2012 til að halda 

námskeið fyrir nemendur og foreldra í 1. og 2. bekk. Rimaskóli hlaut hvatningarverðlaun 

menntaráðs Reykjavíkur fyrir skákstarfið í skólanum árið 2005 en hvatningarverðlaun eru 

veitt þeim skólum sem eru fyrirmynd annarra skóla í þróunar- og nýbreytnistarfi. 

Heilsueflandi skóli 

Rimaskóli er þátttakandi  í verkefninu „Heilsueflandi Grunnskóli“ Veturinn 2013 – 2014 

var lögð áhersla á starfsfólk skólans og líðan þess. Rökin fyrir því að sá þáttur verkefnisins 

varð fyrir valinu eru að almenn góð líðan starfsmanna skóla séu forsenda góðs skólastarfs. 

Að starfsfólki skóla líði vel í vinnunni er jafn mikilvægt og að nemendum líði vel í 

skólanum. Heilsuefling á vinnustöðum getur þar skilað góðum árangri. Ef vel er að staðið er 

líklegt að hún skili ávinningi fyrir bæði starfsfólk og nemendur og allt skólastarfið í heild 

sinni. Veturinn 2014 – 2015 var áherslan lögð á mataræði og tannheilsu. Starfsfók skólans 

kýs um áhersluþætti sem leggja skal áherslu á við upphaf skóla að hausti. 

Með þátttöku í heilsueflingu grunnskóla er litið svo á að með þátttökuni stuðli skólinn að 

góðri ímynd sinni og að litið sé á hann sem eftirsóknarverðan vinnustað. 

Ávinningur starfsmanna getur verið m.a. 

 Færri slys og sjúkdómar  

 Bætt almenn heilsa 

 Vellíðan og starfsánægja 

 færri fjarvistir 

Næsta vetur verður  áframhald á vinnu við „Heilsueflandi skóla“ Ekki er búið 

að ákveða viðfangsefni en það verður ákveðið á haustdögum sem og hverjir 

verða leiðandi í verkefninu. Við í Rimaskóla fögnum því ef samstarf skóla í 

Grafarvogi verður að veruleika og hlökkum til samvinnunnar. 
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Starfsþróun – símenntun 
Starfsmenn skulu leitast við að laga sig að þeim kröfum sem starfið gerir til þeirra og skulu 

reiðubúnir að þjálfa sig til nýrra og breyttra verkefna.  Stafsþróun er á ábyrgð starfsmanns 

og yfirmanns og skal m.a. sinnt með starfsmannasamtölum, símenntun og 

samvinnu.  Starfsþróun og starfsöryggi tengist með beinum hætti.  Stefnt skal að því að 

starfsmenn eigi kost á símenntun innan sem utan stofnunar til að auka þekkingu sína og 

faglega hæfni sem nýtist í starfi.  Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og yfirmanns að 

viðhalda og bæta fagþekkingu og aðra þá sérþekkingu sem nauðsynleg er í 

starfi.  Starfsmenn skóla sjá um að halda skrá yfir námskeið og endurmenntun sem þeir 

sækja og skrásetja í þar til gerða skrá (sjá sýnishorn). 

Námskeið/fræðslufundir og endurmenntun sem voru sótt skólaárið 20xx – 20xx 

 

Starfsþróunarsamtöl 

Yfirmaður skal hlutast til um að starfsþróunarsamtöl séu tekin að minnsta kosti einu sinni 

á ári.  Í starfsþróunarsamtali skal leitast við að fá fram hugmyndir viðmælenda um það 

hvernig hann geti eflt starfshæfni sína og auðgað starf sitt.  Tilgangur starfsþróunarsamtala 

er að tryggja að kröfur og væntingar yfirmanna og starfsmanna séu ljósar og að samráð sé 

haft um umbætur þar sem þeirra er þörf.  Ræða skal einnig fræðsluþörf og leiðir til 

úrbóta.  Einnig á starfsmaðurinn í starfsþróunarsamtali að geta rætt líðan sína á vinnustað, 

frammistöðu og óskir um starfsþróun. 

Samskipti á vinnustað 

Samskipti í Rimaskóla skulu grundvallast á gagnkvæmri virðingu, umburðar-lyndi og 

jákvæðu viðmóti.  Umburðarlyndi og virðing fyrir nemendum og samstarfsfólki eru 

grundvallarviðmið sem framar öðru eru til þess gerð að skapa traust í öllum 

samskiptum.  Hafa skal í heiðri allar almennar siðareglur milli einstaklinga.  Ummæli 

tjáning eða annað atferli starfsmanns sem ógnar, truflar eða ögrar og veldur óþægindum 

verður ekki liðið.  Litið verður á slíka hegðun, svo og á kynferðislega áreitni og einelti sem 

alvarleg brot í starfi.  Slík hegðun getur leitt til áminningar og starfsmissis.  Vellíðan á 

vinnustað eru sjálfsögð réttindi hvers og eins. 

Námskeið – 

fræðslufundir – 

kynningar á 

haustönn 20xx 

Þátttakendur Umsjón Tímamagn dagsetning 
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Vinnuumhverfi – vinnuvernd 

Stefnt skal að því að vinnuumhverfi sé eins þægilegt og aðlaðandi og aðstæður 

leyfa.  Stjórnendum ber að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi.  Vinnuumhverfi 

starfsmanna skal vera laust við hættuleg efni og aðra vá eins og kostur er.  Stafsmönnum 

ber að fylgja þeim kröfum, sem gerðar eru til þeirra um öryggi og gætni í starfi.  Rimaskóli 

er reyklaus vinnustaður og notkun vímuefna starfsmanna við störf er óheimil.   

Siðareglur og starfsagi 

Áhersla er lögð á að starfsmenn séu stundvísir og ber stjórnanda að fylgjast með 

mætingum, fjarveru á vinnutíma og brotthvarfi af vinnustað áður en reglulegum vinnudegi 

lýkur.  Starfsmenn skulu hafa í heiðri virðingu og trúnað í samskiptum bæði innan skóla og 

utan er varða málefni þeirra er tengjast starfsemi Rimaskóla. Þá ber starfsmönnum að fara 

að stjórnsýslulögum, upplýsingalögum og sérstökum siðareglum borgarinnar eins og þær 

kunna að vera hverju sinni.  Starfsmönnum ber að hlíta lögmætum fyrirmælum yfirmanna 

sinna, sýna heiðarleika, trúmennsku og vandvirkni og gæta þagmælsku um atriði sem þeir 

verða áskynja í starfi.  Þagnarskylda helst þó látið sé af störfum. 

Jafnréttisáætlun Rimaskóla 

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/ 2008 ber öllum 

fyrirtækjum og stofnunum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. 

Markmiðið með lögunum er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna 

og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir eiga að hafa 

jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 er lögð áhersla á að allir fái að þroskast á eigin 

forsendum, geti ræktað hæfileika sína og lifað ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna 

skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í þeim tilgangi að kenna 

nemendum að greina þær aðstæður sem leiða til mismununar og forréttinda. 

Stefna Rimaskóla í jafnréttismálum  fjallar jafnt um nemendur sem starfsmenn.  Í 

Rimaskóla er lögð áhersla á að vinna markvisst að jafnréttisfræðslu og vinni gegn 

neikvæðum staðalímyndum kynjanna. 

Samskipti einstaklinga eiga að grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi, 

sem er forsenda þess að hverjum og einum líði vel. Gagnkvæmt traust og jákvæð og 

uppbyggileg samskipti móta framar öðru góðan starfsanda. 

Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks. Því er haft að 

leiðarljósi í skólastarfi Rimaskóla að tækifæri nemenda og starfsfólks byggi fyrst og fremst 

á hæfileikum og færni hvers og eins.  
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Mikilvægt er að nemendur og þeir sem starfa við skólann hafi jafnan rétt til að hafa áhrif á 

skólastarfið, stefnumótun og ákvarðanatöku og skal reynt að tryggja það með sem bestum 

hætti. 

Skólastjóri ber ábyrgð á jafnréttis sé gætt í hvívetna og sér til þess að jafnréttisáætlun 

skólans sé til staðar og endurskoðuð með reglulegu millibili. 

Í stjórnarskrá lýðveldisins stendur að „allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu 

njóta jafns réttar í hvívetna“. Allir starfsmenn eiga að geta komið skoðunum sínum á 

framfæri og virðing skal borin fyrir ólíkum skoðunum. 

Konur og karlar skulu fá greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Allir skulu eiga 

sömu möguleika á endurmenntun og starfsþjálfun. Einnig eiga allir að hafa sömu möguleika 

á stöðuhækkunum og stöðubreytingum. 

Jafnréttissjónarmið skulu vera höfð að leiðarljósi til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið 

þegar ráðið er í störf. Reynt skal að halda fjölda starfsmanna af hvoru kyni sem jöfnustu að 

því gefnu að umsækjendur séu jafn hæfir. 

Í reglugerð nr. 1000/2004 um aðgerðir gegn einelti á vinnustað stendur (3. gr) að einelti sé 

„ámælisverð eða síendurtekin ótilhlýðileg háttsemi, þ.e. athöfn eða 

hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og 

valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða 

líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða 

hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns, eða 

tveggja eða fleiri starfsmanna, enda leiði slíkur skoðanaágreiningur eða 

hagsmunaárekstrar ekki til þeirrar háttsemi sem lýst er hér að framan.”  

Í Rimaskóla ber skólastjóri ábyrgð á því að kynferðisleg áreitni viðgangist ekki í skólanum 

og meðferð slíkra mála er í hans höndum. 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru skýr ákvæði um að á öllum 

skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. sé lögð áhersla á 

að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. 

Áherslu ber að leggja á að drengir og stúlkur eigi sem víðtækasta og jafnasta möguleika.  

Haft er að leiðarljósi að kynin taki sem jafnastan þátt í öllu skólastarfi. Í skólanum á að fara 

fram menntun til jafnréttis þar sem fjallað er um hvernig ýmsir þættir geta skapað 

mismunun eða forréttindi í lífi fólks. Sem dæmi má nefna aldur, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarhátt, menningu, skoðanir, trúarbrögð, tungumál, fjölskylduaðstæður og uppruna. 
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Lögð er áhersla á að nemendur læri að þekkja og tjá tilfinningar sínar. Öll vinna nemenda 

skal vera í anda jafnréttis þar sem lögð er sérstök áhersla á að nemendur rækti með sér 

samkennd, samhygð og virðingu fyrir skoðunum, tilfinningum og lífsgildum annarra. 

Nemendur eiga að hafa jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum. 

Jafnréttisáætlun sem og aðgerðaráætlun eru sýnilegar á heimasíðu skólans. 

Starfslýsingar          

Skólastjóri Rimaskóla 

 Sér um að starfið í skólanum sé í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og 

kjarasamninga.  

 Stýrir endurmenntunarstefnu skólans 

 Ber ábyrgð á að skólanámskrá sé samin sbr. lög um grunnskóla 

 Ber ábyrgð á gerð starfsáætlana, fjárhagsáætlana og rekstraráætlana fyrir skólann 

og að allur rekstur hans sé í samræmi við lög og reglur 

 Ber ábyrgð á setningu skólareglna og skýringum við þær og sér til þess að þær séu 

öllum kunnar. Skólastjóri ber einnig ábyrgð á gerð ferla vegna brota á skólareglum. 

 Hefur yfirumsjón með faglegu starfi skólans og felur stjórn ákveðinna faglegra þátta 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum í umboði sínu.  

 Ber ábyrgð á móttöku nýrra starfsmanna í samvinnu við aðstoðarskóla-stjóra, 

deildarstjóra og skrifstofustjóra. 

 Hefur yfirumsjón með skólamannvirkjum úti og inni sem og kennslutækjum, 

innanstokksmunum og öðrum gögnum en dagleg umsjón er í höndum 

umsjónarmanns. 

 Ber ábyrgð á að skjalavarsla sé í góðu lagi sem og að öll gögn um skólahaldið séu 

aðgengileg. Ber ábyrgð á varðveislu og meðferð trúnaðargagna. Hefur yfirumsjón 

með sérfræðiþjónustu í skólanum í samstarfi við viðkomandi fagaðila innan skólans 

og Miðgarð. 

 Gengur frá vinnuskýrslum kennara og annarra starfsmanna við upphaf skólaárs í 

samráði við aðstoðarskólastjóra og umsjónarmann. 

 Fundar með skólaráði. 

 Annast samskipti við foreldrafélagið eða felur öðrum eftir því sem við á. 

 Ræður kennara og annað starfsfólk að skólanum eða felur aðstoðar-skólastjóra 

og/eða skrifstofustjóra það hlutverk. 

 Veitir starfsmanni áminningu, fyrst munnlega og síðan skriflega gerist viðkomandi 

brotlegur í starfi og getur í kjölfarið veitt starfsmanni tímabundna lausn frá starfi 

meðan mál hans er rannsakað. 
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 Sinnir samskiptum við foreldra/forráðamenn í samstarfi við aðstoðar-skólastjóra, 

deildarstjóra, námsráðgjafa og umsjónarkennara vegna ýmissa mála sem upp kunna 

að koma. 

 Ber ábyrgð á skýrslugerð til fræðsluyfirvalda. 

 Sinnir ásamt aðstoðarskólastjóra samskiptum við hina ýmsu aðila. 

Aðstoðarskólastjóri 

 Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og ber í umboði skólastjóra ábyrgð á 

því skólastarfi sem viðkomandi er aðstoðarskólastjóri yfir. 

 Aðstoðarskólastjóri hefur eftirlit með því að umsjónarkennarar sinni skyldum 

sínum gagnvart nemendum og  tengslum heimilis og skóla 

 Fylgist með því að skólareglum sé framfylgt og ferlar vegna brota á skólareglum séu 

haldnir. 

 Kemur að undirbúningi komandi skólaárs og semur stundaskrár skólans í samráði 

við skólastjóra og deildarstjóra. 

 Hefur yfirsýn yfir skipulag kennslu. 

 Stjórnar og situr fundi í umboði skólastjóra s.s. kennarafundi ef skólastjóri fer fram 

á það. Hefur dagleg samskipti við starfsmenn skólans varðandi skipulag hinna ýmsu 

þátta skólastarfsins 

 Skipuleggur utanaðkomandi kannanir sem leggja þarf fyrir á viðkomandi skólastigi 

og sér um samskipti við þá aðila sem nauðsyn krefur vegna þeirra. 

 Mætir á stigsfundi eftir því sem við verður komið og sinnir ráðgjöf og hvetur til 

kennslufræðilegra umræðna. 

 Sinnir öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela honum og samræmist 

starfinu. 

Deildarstjórar 

Næsti yfirmaður deildarstjóra er skólastjóri eða staðgengill hans. 
 

Ábyrgðarsvið 

 Deildarstjóri annast faglega stjórnun og hefur forystu um markviss vinnubrögð og 

stefnumótun. Jafnframt sinnir hann kennsluskyldu í samræmi við ráðningarhlutfall 

(75:25). 

 Deildarstjóri ber ábyrgð á samhæfingu skólastarfs á tilteknum aldursstigum og að 

það sé í samræmi skólanámskrá og samþykktir skólans. 

 Deildarstjóri er tengiliður kennara viðkomandi stigs og skólastjórnar. 

 Deildarstjóra ber að stuðla að velferð og vellíðan nemenda auk þess að skipuleggja 

skólastarf, vera faglegur ráðgjafi, ásamt því að sinna aga- og umgengnismálum. 
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 Deildarstjóri skilar skýrslu um starfið um áramót og að vori þar sem fram kemur 

hvernig verkefnið hafi gengið, hvað vel er gert og hvað má betur fara. 

 Deildarstjóri hefur yfirsýn yfir kennsluhætti og hvetur til samræmingar í 

skólastarfinu. Hann kynnir í samráði við stjórnendur nýtt námsefni og nýjungar í 

kennslu sem nýst geta viðkomandi árgöngum. 

 Deildarstjóri fylgist með gerð kennsluáætlana og leitast við að tryggja að þær séu í 

samræmi við skólanámskrá, aldur, þroska og þarfir nemenda. 

 Fylgist með daglegu starfi í skólanum og sér til þess að kennslustundir nýtist sem 

best.  

 Telji deildarstjóri að kennari sinni ekki starfi sínu skal hann þegar gera skólastjóra 

viðvart. 

 Deildarstjóri kemur upp skipulögðum prófa-, verkefna,- og gagnabanka og hefur 

eftirlit með honum. Hann skipuleggur framkvæmd samræmdra prófa í samráði við 

skólastjóra og verkefnastjóra sérkennslu. 

 Deildarstjóri tekur þátt í vinnu skólanámskrár í samvinnu við skólastjórnendur og 

kennara. 

 Deildarstjóri tekur þátt í árlegri endurskoðun skólareglna og beitir sér fyrir 

markvissum aðgerðum til að bæta skólabraginn.  

 Deildarstjóri boðar til vikulegra, samráðsfunda kennara í deildinni, leggur fyrir 

dagskrá, stjórnar fundum, heldur fundargerðir og vinnur úr ákvörðunum fundanna. 

 Deildarstjóri situr í samráðshópi sem undirbýr formlegt mat á skólastarfinu undir 

stjórn skólastjóra. 

 Deildarstjóri situr fundi skólastjórnenda með skrifstofu- og deildarstjórum a.m.k. 

einu sinni í mánuði. 

 Deildarstjóri situr nemendaverndarráðsfundi og einnig skilafundi vegna nemenda 

eftir þörfum. 

 Deildarstjóri situr í áfallateymi skólans. 

 Deildarstjórinn er hvetjandi og metnaðarfullur í samskiptum við kennara, 

nemendur og foreldra og forráðamenn þeirra. 

 Deildarstjóri fylgist með, í samstarfi við skólastjórnendur, líðan og félagslegri stöðu 

nemenda í samvinnu við kennara og foreldra. Hann fylgist með skólasókn nemenda 

og að Mentor sé reglulega notaður fyrir fjarvistarskrán-ingu, nemendabókhald og 

foreldrasamskipti. 

 Deildarstjóri leitast við að jafna ágreining milli nemenda og kennara.  

 Deildarstjóri skipuleggur kynningar- og fræðslufundi fyrir foreldra/forráðamenn í 

samráði við skólastjórnendur og kennara.  

 Deildarstjóri yngstu nemenda er tengiliður skólans við leikskólana og hefur umsjón 

með móttöku 6 ára barna og heimsóknum þeirra í skólann í samráði við 

leikskólastjóra og skólastjórnendur.  
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 Deildarstjóri sinni öðrum þeim störfum sem skólastjórnendur kunna að fela honum 

og samræmast starfi hans og stöðu innan skólans. 

Verkefnastjóri sérkennslu 

Verkefnastjóri sérkennslu er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í skólanum. Næsti 

yfirmaður er aðstoðarskólastjóri 

 Ber ábyrgð á gerð sérkennsluáætlunar og skipuleggur sérkennsluúrræði fyrir 

einstaklinga og hópa 

 Skipuleggur og stýrir fundum nemendaverndarráðs. Ritar fundargerð 

 Skipuleggur störf stuðningsfulltrúa í samráði við aðstoðarskólastjóra og 

umsjónarmenn námsvera  

 Fylgir eftir að sérkennarar og kennarar sem koma að sérkennslunemendum skili 

einstaklingsnámskrá  

 Ber ábyrgð á gerð sérkennsluáætlunar og skipuleggur sérkennsluúrræði fyrir 

einstaklinga og hópa 

 Hefur umsjón með frávikum og undanþágum vegna samræmdra prófa í 4., 7. og 10. 

Bekk 

 Hefur umsjón með pöntun á námsefni í sérkennslu í samráði við 

aðstoðarskólastjóra 

 Stýrir lausnateymi um ráðgjöf til kennara varðandi einstaka nemendur eða bekki 

 Hefur samráð og samskipti við starfsfólk Menntasviðs varðandi einstaka 

sérkennslunemendur 

 Fer yfir niðurstöður samræmdra prófa með kennurum 4., 7. og 10. bekkjar ásamt 

aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum verkefna 

 Situr skilafundi greiningaraðila vegna einstakra nemenda ásamt umsjónarkennara, 

aðstoðarskólastjóra eða deildarstjóra verkefna 

 Skipuleggur stundaskrá sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa 

 Heldur utan um trúnaðarupplýsingar er varða nemendur skólans 

 Kynnir  viðkomandi  kennurum eða stuðningsaðilum  læknabréf og skýrslur 

 Ber ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun milli/fyrir skóla um þá nemendur 

sem þarfnast sérkennslu 

 Skipuleggur kennslu nýbúaFundar mánaðarlega með aðstoðarskólastjóra og 

umsjónarmönnum námsvera. 

Deildarstjóri tölvu- og tæknimála 

Deildarstjóri tölvumála starfar undir stjórn skólastjóra  

Helstu verkefni: 

 Umsjón með öllum tölvum skólans og netstjórn. 

 Kynning fyrir kennara á hugbúnaði skólans.  
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 Fagleg ráðgjöf til kennara varðandi verkefni í tölvuveri.  

 Aðstoð við kennara vegna tölvunotkunar bæði varðandi hugbúnað og tæknileg mál.  

 Athugun á virkni kennslubúnaðar á staðarneti.  

 Kynning á nýjungum fyrir starfsfólk skólans. 

 Skipuleggja ásamt skólastjóra endurmenntun kennara í upplýsinga- og tölvumennt.  

 Umsjón með heimasíðu skólans.  

 Sækja námskeið og kynningarfundi tengda upplýsinga- og tæknimennt. 

 Umsjón með upplýsingaskjám skólans. 

Skrifstofustjóri 

Hann starfar undir stjórn skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í umboði skólastjóra . 

Starf skrifstofustjóra miðar fyrst og fremst að því að sinna þjónustu við nemendur, 

stjórnendur, starfsmenn, foreldra og aðra viðskiptavini skólans. 

Sér um daglega afgreiðslu, símaþjónustu, upplýsingagjöf, póstafgreiðslu á skrifstofu 

skólans. 

 Tekur á móti þeim sem eiga erindi við skólann 

 Pantar ýmis efni og áhöld s.s pappír, ritföng og o.fl og afgreiðir til starfsmanna. 

 Annast nemenda- og starfsmannaskráningu í samráði við yfirmann. 

 Heldur utan um Vinnustund – vinnu- og viðveruskráningu starfsmanna. 

 Tekur á móti greiðslum og sér um peningauppgjör fyrir hina ýmsu þætti 

skólastarfsins sem skólastjóri felur honum 

 Sinnir bréfaskriftum, ljósritun, bókhaldi  og fleiri skrifstofstörfum skamkvæmt 

ákvörðun skólastjóra. 

 Annast bókhald og fjármál skólans í samráði við skólastjóra. 

 Afgreiðir hin ýmsu erindi nemenda eða vísar nemendum til réttra aðila. 

 Fyllir út fylgiskjöl vegna kvótaliða skólans. 

 Mannar forföll kennara og annarra starfsmanna eins og kostur er í samráði við 

skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. 

 Annast mótttöku þeirra sem erindi eiga við skólann.. 

 Tekur þátt í vinnuhópum og teymisvinnu skv. ákvörðun stjórnenda hverju sinni. 

 Sinnir öðrum störfum og verkefnum sem honum kunna að verða falin af yfirmanni 

og falla innan eðlilegs starfssviðs hans. 

Ritari 

Ritari lýtur daglegri verkstjórn skrifstofustjóra í umboði skólastjóra. 

Helstu verkefni ritara eru að : 
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 sinna daglegri afgreiðslu á skrifstofu skólans; 

 annast símsvörun á skrifstofu skólans; 

 afgreiða hin ýmsu erindi nemenda eða vísa nemendum til þeirra aðila sem nauðsyn 

ber tilhverju sinni; 

 sjá til þess að skilaboð komist til kennara og annarra starfsmanna; 

 taka á móti pósti og koma honum í réttar hendur; 

 annast móttöku þeirra sem erindi eiga við starfsfólk skólans; 

 panta efni og áhöld s.s. pappír og ritföng að ósk stjórnenda eða skrifstofustjóra; 

 afgreiða hin ýmsu gögn til kennara og annarra starfsmanna skólans; 

 annast ljósritun og annað sem til fellur fyrir skólastjóra og aðstoðarskólastjóra sem 

og kennara; 

 sinna öðrum þeim störfum sem skólastjóri og aðstoðarskólastjórar kunna að fela 

viðkomandi. 

Umsjónakennarar 

Umsjónarkennari er tengiliður skólans við forráðamenn nemenda.  Það er  

hans hlutverk að hafa gott samband milli heimilis og skóla. 

Í skólastarfinu er umsjónarkennarinn lykilpersóna.  Hann er sá aðili innan skólans sem 

veitir nemendum sínum þann stuðning og aðhald sem þurfa þykir.  Hlutverk 

umsjónarkennarans er meðal annars að hlutast til um andlega og líkamlega velferð 

nemenda sinna í samvinnu við forráðamenn eftir þörfum.  Umsjónarkennarar hafa ákveðna 

viðtalstíma en sinna samskiptum að öðru leiti í samvinnu við forráðamenn nemenda. 

Einu sinni í viku er sérstakur umsjónartími á stundaskrám nemenda en þar mæta 

nemendur hjá umsjónarkennara sínum.  Þar gefst gott tækifæri til að efla bekkjarandann, 

styrkja samband umsjónarkennara við nemendur sína og fjalla almennt um þau mál sem 

snúa að vinnu, umgengnisvenjum, punktastöðu nemenda og þeim málum sem upp kunna 

að koma í einstökum bekkjardeildum.   

Komi upp vandamál hjá einstökum kennurum þá eiga mál að fara í eftirfarandi farveg: 

 Fyrst ræðir kennarinn einslega við viðkomandi nemanda. 

 Beri það ekki árangur ræðir umsjónarkennari við forráðamann nemanda og 

nemandann sjálfan. 

 Komi enn upp vandamál vísar umsjónarkennari málinu til aðstoðarskólastjóra sem 

ræðir við nemanda og forráðamann hans. 

 Verði enn um vandamál að ræða tekur skólastjóri við málinu og ræðir við nemanda 

og forráðamann hans. 
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 Ef ekki tekst að leiða mál til farsællar niðurstöðu er því vísað til 

barnaverndaryfirvalda og Menntasviðs Reykjavíkurborgar til frekari úrlausna. 

Tekið skal skýrt fram að þó þetta sé hin almenna vinnuregla sem fara á eftir er sjálfsagt að 

viðkomandi kennari ræði málið við skólastjórn og leiti ráða og aðstoðar.  Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjórar eru bakhjarlar kennara og eru alltaf reiðubúnir að aðstoða faglega eða 

þegar vandamál koma upp. 

Skólastjóri leggur mikla áherslu á gott og traust samband við kennara.  Vandi kennara er 

líka vandi skólastjóra.   

Þroskaþjálfar 

Í skólanum starfa þroskaþjálfar. 

Helsta hlutverk: 

 gera einstaklingsáætlun í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, foreldra og 

aðra eftir því sem við á.  

 gerir færni- og þroskamat  

 skipuleggja  þjálfunaraðstæður,  

 velja/útbúa þjálfunar- og námsgögn,  

 fylgja eftir settum markmiðum og meta árangur og endurskoða markmið í samstarfi 

við samstarfsaðila.  

 skila niðurstöðum til næsta yfirmanns og foreldra 

 taka þátt í kennara- og starfsmannafundum 

 veita foreldrum nemanda síns ráðgjöf og leiðbeiningar 

 bera ábyrgð á upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemanda síns 

 sitja í nemendaverndarráði þegar fjallað er um skjólstæðinga þeirra 

 miðla sérþekkingu til kennara, annarra starfsmanna skólans og foreldra, sinna 

öðrum þeim störfum sem stjórnendur skólans kunna að fela viðkomandi. 

Stuðningsfulltrúar 

Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa er aðstoðarskólastjóri en hann felur kennara/kennurum 

daglega verkstjórn.  

Starfsvettvangur stuðningsfulltrúa getur verið innan almannra bekkja, sérdeilda eða 

sérskóla. Stuðningsfulltrúi er kennara til aðstoðar við að sinna einum aða fleiri nemendum 

sem þurfa sérstaka aðstoð. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði 

þessara nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum. Starfið tekur mið af þar til 

gerðri áætlun sem hefur það að markmiði að draga smám saman úr þörf 

nemanda/nemenda á stuðningi í þeim tilvikum þar sem það er hægt. 

Verkefni stuðningsfulltrúa; 
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 aðstoðar nemanda/nemendur við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfi, 

vinnur eftir áætlun sem bekkjarkennari hefur útbúið í samráði við kennara, 

sérkennara, sálfræðing eða annan ráðgjafa; 

 aðlagar verkefni að getu nemandans samkvæmt leiðbeiningum kennara, ýtir undir 

færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum athöfnum t.d. með því að hvetja þá 

til að gera sem mest sjálfa og hrósa þeim fyrir viðleitni í þá átt; 

 aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og 

vinnubrögð, styrkir jákvæða hegðun nemenda. Fylgist með og leiðbeinir um rétta 

líkamsbeitingu nemenda, notkun skriffæra og s.frv. 

 aðstoðar nemanda/nemendur við að klæðast, matast og aðrar athafnir daglegs lífs 

ef þeir eru ófærir um það sjálfir og leitast við að styðja nemendur í félagslegum 

samskiptum innan og utan kennslustofu; 

 veitir nemendum félagslegan stuðning með því að hlusta á frásagnir og reynslu 

þeirra og spjalla við þá þegar aðstæður leyfa; 

 fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum og 

vettvangsferðum og aðstoðar þá eftir þörfum; 

 situr árgangafundi/stigsfundi  og foreldrafundi eftir því sem við á; 

 sinnir einnig  öðrum nemendum í bekknum, m.a. til að kennari geti aðstoðað 

nemanda sem þarf séraðstoð og til að draga úr sérstöðu nemenda með sérþarfir. 

 Annast önnur þau störf sem honum kunna að verða falin af yfirmanni og falla innan 

eðlilegs starfssviðs hans (Félag stuðningsfulltrúa í leik-og grunnskólum á Íslandi 

Umsjónamaður skóla 

Umsjónarmaður sér um og hefur umsjón með skólahúsnæði Rimaskóla og tekur þátt í því 

uppeldisstarfi sem fram fer í skólanum. Hann starfar undir stjórn skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra í umboði skólastjóra og honum ber að mæta utan reglulegs vinnutíma 

ef skólastjóri óskar þess m.a. vegna funda, skólaslita eða annarra atburða. 

Helstu verkefni umsjónarmanns eru að; 

 Stjórna skólaliðum í samráði við fyrirliða í umboði skólastjóra. 

 Fara með umsjón öryggismála skólans og koma á skipulagi neyðaráætlana t.d. vegna 

eldvarna 

 Sjá um að húsnæði, allur búnaður og lóð skólans sé ávallt í fullnægjandi ástandi og 

aðgengilegt fyrir starfsfólk og nemendur. 

 Sjá um að húsnæðið sé opið við upphaf skóladags og ábyrgjast frágang þess við lok 

skóladags.  

 Hafa umsjón með lyklamálum, úthlutar og innkallar lykla.  

 Sjá um að lýsing og hiti skólahúsnæðis sé fullnægjandi ásamt því að loftræsti- og 

hitakerfi sé í lagi. 
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 Sinna almennu viðhaldi húsa og húsbúnaðar.   

 Kallar iðnaðarmenn til stærri verka skv. samstarfsferlum og að hafa eftirlit með 

starfi þeirra .  

 Hafa faglega umsjón með ræstingu skólahúsnæðis ásamt því að sjá um skipulag 

ræstinga.  

 Skipuleggja árlega hreingerningu skólans og hafa umsjón með bónun og öðrum 

þeim framkvæmdum sem boðnar eru út. 

 Sjá um að klútar, stykki og tuskur séu þvegnar í skólanum eða sendar í þvottahús. 

 Sinna öðrum þeim störfum sem skólastjóri kann að fela honum. 

Yfirmaður mötuneytis 

Hann starfar undir stjórn skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í umboði skólastjóra.  

Hann tekur þátt í því uppeldisstarfi sem fram fer í skólanum þar sem áhersla er lögð á 

vellíðan nemenda. Hann ber á byrgð á og annast daglegan rekstur mötuneytis skólans sem 

er fyrir starfsfólk og nemendur skólans og hefur gæði matar og næringargildi að leiðarljósi 

ásamt hagkvæmni í rekstri. 

Hann hefur með hendi verkstjórn í mötuneyti skv. nánari ákvörðun skólastjóra. Hann ber 

ábyrgð á að kostnaður við rekstur mötuneytisins sé í samræmi við fjárhagsáætlun. 

Helstu starfsþættir; 

 ber ábyrgð á að innra eftirlit sé skv. verklagsreglum Umhverfissviðs 

Reykjavíkurborgar og tekur þátt í framkvæmd þess; 

 ber ábyrgð á að umgengni og daglegum þrifum umráðasvæðis mötuneytisins; 

 ber ábyrgð á öryggi í mötuneytiseldhúsinu sé í samræmi við lög og reglur; 

 ber ábyrgð á næringargildi fæðunnar sé í samræmi við manneldismarkmið; 

 útbýr matseðla og sér um kynningu á þeim; 

 sér um innkaup á matvælum og annarri rekstrarvöru fyrir mötuneytið; 

 sér um matreiðslu – undirbúning, umgengni og frágang matvæla í 

mötuneytiseldhúsinu; 

 ber ábyrgð á framreiðslu máltíða; 

 hefur eftirlit með tækjum og lausum búnaði í mötuneytiseldhúsinu og kallar til 

eftirlits og viðhalds í samráði við skólastjóra.  

Yfirmaður mötuneytis situr reglulega fundi stjórnenda skv nánari ákvörðun skólastjóra. 

Hann tekur tillit til þarfa skólans í skipulagi sínu hverju sinni og vinnur önnur störf sem 

skólastjóri kann að fela honum og falla að verksviði hans. 
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Skólaliðar 

Yfirmaður: Skólastjóri/umsjónarmaður skóla. Skólaliði lýtur daglegri verkstjórn 

umsjónarmanns skóla sem starfar í umboði skólastjóra. Skólastjóri ræður skólaliða til 

starfa í umboði Menntasviðs Reykjavíkur. 

Skólaliði tekur þátt í uppeldisstarfi og öðrum störfum sem fram fara innan skólans. Megin 

áhersla er lögð á velferð og vellíðan nemanda. 

 

Helstu verkefni skólaliða; 

 Aðstoðar nemendur í leik og starfi og leiðbeinir þeim í samskiptum þeirra við aðra 

nemendur og starfsfólk skólans. 

 Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp ber að höndum. 

 Hefur umsjón með nemendum; í frímínútum úti og inni, á göngum, í búningsklefum 

og í lengdri viðveru nemenda. 

 Aðstoðar nemendur ef með þarf, t.d. við að ganga frá fatnaði sínum og hefur eftirlit 

með munum þeirra, fötum og skófatnaði. 

 Sér um daglega ræstingu, heldur húsnæði og lóð skólans hreinni og snyrtilegri 

samkv. vinnuskipulagi/starfsáætlun skólans. 

 Fer í sendiferðir og sér um innkaup þegar það á við. 

 Aðstoðar á bókasafni, á skrifstofu skólans, við uppröðun og tilfærslu á húsgögnum, 

tækjum o.fl. 

 Sér um minniháttar eldun og framreiðslu á mat þar sem það á við. Sér um afgreiðslu 

á mjólkurvörum, aðstoðar í eldhúsi skólans o.s.frv. 

 Fylgir nemendum á milli kennslusvæða þar sem það á við. 

 Skólaliði sinnir einnig öðrum þeim verkefnum sem skólastjóri eða aðrir stjórnendur 

skólans fela honum og fallið geta að ofangreindum markmiðum.Stoðkerfi 

Sérkennslustefna Rimaskóla 

Markmið með sérkennslu við Rimaskóla er að stuðla að því að skólanum takist að vinna í 

anda nýrrar aðalnámskrár þ.e. að gera öllum börnum kleift að stunda skyldunám við sinn 

heimaskóla.  

Í sérkennslunni skal stefnt að sem minnstri aðgreiningu og þar með auknum sveigjanleika 

milli sérkennslu og almennrar kennslu, einkum fyrstu ár skólagöngunnar.  Í því skyni er 

lögð áhersla á samstarf kennara á yngra stigi auk þess sem vægi ráðgjafar er aukið til 

muna, ekki síst varðandi börn sem fyrst og fremst eiga við hegðunarvanda að stríða.   

Aukinn sveigjanleiki innan sérkennslunnar hefur þó ekki áhrif á ábyrgð umsjónakennara.  

Eftir sem áður ber umsjónarkennari ábyrgð á sínum umsjónarnemendum.  
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Börn með sértæka og almenna námsörðugleika fá sérkennslu í námsveri skólans.  Greining 

á námsvanda er lögð til grundvallar kennslu í námsveri auk þess sem tekið er mið af 

niðurstöðum samræmdra prófa í stærðfræði og íslensku.  

Sérstakt úrræði, atferlisver, er starfrækt innan sérkennslunnar fyrir nemendur með 

alvarlega hegðunarörðugleika.  Úrræðið er að hluta til “ opið” úrræði. Í atferlisveri er 

þeimnemendum sem vegna frávika í hegðun en ekki einungis vegna námserfiðleika boðið 

upp á tímabundið úrræði í verinu.  

Varðandi börn með hegðunar- og atferlisvanda er lögð áhersla á að greina rót vandans  og 

veita kennara/foreldrum ráðgjöf og stuðning í kjölfarið.  Lögð er áhersla á að styðja 

kennara til sjálfshjálpar varðandi nemendur sem sýna frávik í hegðun án námserfiðleika 

fremur en að vísa þeim í sérkennsluver. 

Börnum með sértæka námserfiðleika er kennt samkvæmt einstaklingsnámskrá.  Foreldrar 

eru ávallt hafðir með í ráðum stundi barn þeirra nám í námsveri skólans.  

Námsver skólans er undir faglegri stjórn aðstoðarskólastjóra í samráði við verkefnastjóra 

sérkennslu og kennara.  

Undir námsver heyrir almenn sérkennsla í 1. – 10.bekk, sérúrræði, tímabundið athvarf fyrir 

börn í vanda og ráðgjöf og stuðningur við kennara.   

Alvarlega fötluð börn, nemendur með miklar og sértækar fatlanir, fá nauðsynlega aðstoð til 

að gera þeim kleift að fylgja sínum bekk að eins miklu leyti og mögulegt er, einkum fyrstu 

ár skólagöngunnar.  Stefnt er að því að barn fari ekki í sérúrræði fyrr en í 3. bekk nema 

brýna nauðsyn beri til.  

Greiningar 

Stefnt er að því að skólinn verði sem mest sjálfbjarga varðandi greiningar á námsvanda.  

Nemendur með frávik. Verkefnastjóri sérkennslu hefur umsjón með frávikum og 

undanþágum vegna samræmdra prófa í 4, 7, og 10. bekk.  Komið er til móts við nemendur 

með frávik ( lestrarörðugleika, hreyfihömlun o.fl. ) við prófatöku eins og unnt er. Greining 

lestrar- og stærðfræðivanda er unnin innan skólans. 

Verkefnastjóri sérkennslu hefur umsjón með prófum, skimunum og athugunum sem gerðar 

eru reglulega í bekkjardeildum, til að reyna að finna ef einhverjir þurfa frekari athugunar 

við ( greiningar) eða fylgja ekki árganginum.  

Miðgarður þjónustumiðstöð Grafarvogs 

Í Grafarvogi er starfrækt þjónustumiðstöðin Miðgarður sem sér um alhliða 

upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Rimaskóli er í öflugu samstarfi við starfsfólk 

Miðgarðs og hefur notið góðrar þjónustu þaðan. 
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Sjúkrakennsla 

Samkvæmt 17.gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008, eiga nemendur sem að mati læknis geta 

ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda rétt til sjúkrakennslu annaðhvort á 

heimili sínu eða á sjúkrastofnun. 

Um einstaklingskennslu er að ræða sem fer eftir þörfum nemenda hverju sinni. 

Skólastjórn ákveður hverju sinni hver fær notið sjúkrakennslu í samráði við fagaðila.  

Hagnýt eyðublöð 

Hjá verkefnastjóra sérkennslu eru eftirfarandi eyðublöð:  

 Tilvísun til nemendaverndarráðs. 

 Umsókn umsjónarkennara um sérkennslu fyrir einstaka nemendur á barnastigi. 

 Beiðni um athugun sálfræðings í bekk. 

 Umsókn um greiningu sálfræðings á Miðgarði. 

 Beiðni um lestrargreiningu. 

 Beiðni um stærðfræðigreiningu. 

 Umsókn um þjónustu fardeildar. 

Nemendaverndarráð 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að fylgjast með nemendum sem eiga í erfiðleikum í 

skólanum eða líður illa af einhverjum ástæðum. 

Nemendaverndarráð samræmir störf þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda 

varðandi námsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og heilsugæslu. Ráðið fær til umfjöllunar tilvísanir 

um sérkennslu, greiningar eða önnur sérúrræði. Allar tilvísanir eru undirritaðar af 

foreldrum eða umsjónarkennurum. Nemendaverndarráð fer með allar persónulegar 

upplýsingar sem trúnaðarmál.  

Í nemendaverndarráði, sem kemur saman alla þriðjudag á starfstíma skólans, sitja 

skólastjóri, aðstoðarskólastjórar, verkefnastjóri sérkennslu sem annast fundaritun,  

námsráðgjafi, skólasálfræðingur, hjúkrunarfræðingur auk þeirra kennarar og 

stuðningsfulltrúar eftir því sem tilvik krefja.  

Fræðsla, heilbrigðishvatning og forvarnir 
 

Skólaheilsugæsla 

Heilsugæsla  Rimaskóla  heyrir undir Heilsugæsluna í Grafarvogi. Sigríður Ósk Einarsdóttir 

var ráðin hjúkrunarfræðingur við Rimaskóla á vorönn 2015. 

Skólalæknir er Guðbrandur Þorkelsson.                  
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Meginmarkmið skólaheilsugæslu er að stuðla að börn fái að vaxa, þroskast og stunda nám 

sitt við bestu andlegu, líkamlegu og félagslegu skilyrði sem völ er á.  

Heilsugæsla skólabarna er framhald af ung- og smábarnavernd.  Skóla-heilsugæslan leitast 

við að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra.  

Starfsfólk skólaheilsugæslu vinnur í náinni samvinnu við foreldra / forráðamenn, 

skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda. 

Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar 

1. bekkur Sjónpróf, heyrnarpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling   

4. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling  

7. bekkur Sjónpróf, hæðarmæling, þyngdmæling og athugun á litaskyni. 

Bólusett gegn mislingum, rauðum hundum og hettusótt (ein sprauta) 

9. bekkur Sjónpróf, heyrnarpróf, hæðarmæling og þyngdarmæling  

Mældur blóðþrýstingur.  Bólusett gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa  

(tvær sprautur). Stúlkur fá bólusetningu gegn leghálskrabbameini. 

Nemendur í öðrum árgöngum eru skoðaðir ef ástæða þykir til. 

Vímuvarnir 

Í vímuvarnarstefnu Rimaskóla er lögð áhersla á vímuefnalausan grunnskóla til þess að 

koma í veg fyrir neyslu nemenda á tóbaki, áfengi og öðrum vímuefnum. Notkun á 

ofangreindum efnum er bönnuð í skólanum sem og á öðrum uppá-komum á vegum 

skólans.  

Maritafræðsla  

Maritafræðslan kemur í sína árlegu heimsókn í Rimaskóla. Fræðslan er einn lykilþáttur í 

forvarnastarfi Rimaskóla og vekur bæði nemendur, kennara og foreldra til umhugsunar um 

mikilvægar ákvarðanir í lífinu. Magnús Stefánsson hittir nemendur á mið- og unglingastigi ásamt 

því að veita foreldrum fræðslu. Tilgangur fræðslunnar er að fá nemendur til að taka afstöðu 

gegn fíkniefnum og leiða þeim fyrir sjónir hverjar afleiðingarnar eru. Á miðstigi er markmið 

fræðslunnar einnig að fræða nemendur um mikilvægi góðra samskipta og fjallað er um einelti 

út frá geranda og þolanda 

Hugarafl 

Skólinn hefur notið fræðslu fyrir nemendur í 10.bekk. Fræðslan er góð kynning á 

geðrænum vandamálum og hvernig má takast á við þau. Ungt fólk með geðraskanir kemur í 

heimsókn og segir frá lífi sínu. 
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Áhættuhegðun 

Berent Karl Hafsteinsson heimsækir nemendur í 10. Bekk. Fyrirlesturinn sem hann flytur er góð 

forvörn varðandi slysahættur í umferðinni og þá einkum í tengslum við bifhjól. Hann segir 

nemendum frá alvarlegu mótorhjólaslysi sem hann lenti í vegna ofsaaksturs og afleiðingum 

þess. 

Slys og veikindi 

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt.  Þurfi nemandi að fara á 

heilsugæslustöð eða slysadeild skulu foreldrar/forrráðamenn fara með barninu.  Mikilvægt 

er  að skólinn hafi öll símanúmer sem hægt er að ná í foreldra á skólatíma barnsins.   

Ekki er ætlast til að óhöppum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum. 

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu / lífi þess í bráða 

hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæsla viti af því. Hér er átt við sjúkdóma eins og t.d. 

sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma. 

Viðbragðsáætlun Rimaskóla vegna slysa í skóla 

Minniháttar slys 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.  Stjórn felst í því að 

sjá til þess:  

að þeim slasaða sé sinnt. 

að kallað sé á hjálp. 

að tekin sé stjórn á vettvangi. 

1. Hjúkrunarfræðingur látinn vita og hann fyllir út slysaskráningarblað.  

2. Skólastjórnendur eru látnir vita, þeir virkja áfallaráð ef með þarf.  

3. Skólastjórnendur/umsjónarkennari láta forráðamenn viðkomandi nemenda vita.  

4. Farið er yfir staðreyndir málsins með kennurum og starfsfólki skólans.  

5. Umsjónarkennarar ræða við nemendur um slysið, áfallaráð virkjað ef með þarf.  

Alvarleg slys 

Sá starfsmaður skóla sem kemur fyrstur á vettvang tekur að sér stjórn.  Stjórn felst í því að 

sjá til þess:  

að hringt sé í 112. 

að þeim slasaða sé sinnt. 

að kallað sé á fleiri til aðstoðar.   

að tekin sé stjórn á vettvangi. 

1. Slys tilkynnt (112).  
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2. Skólastjórnendur safna staðreyndum um slysið.  Ef slys verður í skólaferð sjá 

umsjónarmenn ferðarinnar um þann þátt og upplýsa skólastjórnendur jafnóðum um 

gang mála.  

3. Skólastjórnendur virkja áfallaráð.  

4. Skólastjórnendur eða aðrir aðilar úr áfallaráði tilkynna forráðamönnum viðkomandi 

nemenda um atburðinn.  

5. Farið yfir staðreyndir málsins með kennurum og starfsfólki skólans.  

6. Skólastjórnendur í samráði við áfallaráð ákveða hvernig tilkynningu til forráðamanna 

bekkjar- eða skólafélaga skal háttað. 

7. Áfallaráð ásamt umsjónarkennara ræðir við og vinnur með nemendum í einstaka 

bekkjum sem tengjast málinu. 

Öryggisfulltrúaráð 

Í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 eru ákvæði um 

öryggistrúnaðarmenn. Þar segir í 5. gr. að í fyrirtækjum, þar sem eru 50 starfsmenn eða 

fleiri, skuli atvinnurekandi tilnefna tvo aðila af sinni hálfu öryggisverði og starfsmenn skulu 

tilnefna tvo úr sínum hópi sem öryggistrúnaðarmenn.  Þeir skulu í samvinnu mynda nefnd 

Öryggistrúnaðarráðs og fylgjast með því að aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á 

vinnustað séu í samræmi við lög nr. 46/1980.  

Þessari nefnd er ætlað að skipuleggja aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 

innan fyrirtækisins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit á 

vinnustöðum með því að ráðstafanir komi að tilætluðum árangri. 

Helgi Árnason skólastjóri og Skarphéðinn Jóhannsson umsjónarmaður eru öryggisverðir 

Rimaskóla en öryggistrúnaðarmenn skólans eru Haraldur Hrafnsson smíðakennari og 

Valdimar Stefánsson íþróttakennari. Með þeim starfar Baldur A. Aðalsteinsson 

umsjónarkennari sem varamaður. 

Lyfjagjafir 

Samkvæmt fyrirmælum Landlæknisembættisins eru sérstakar vinnureglur varðandi 

lyfjagjafir til nemenda á skólatíma.  Þar kemur meðal annars fram að skólabörn skulu ekki 

fá önnur lyf í skólanum en þau sem hafa verið ávísuð af lækni.  Í engum tilvikum getur barn 

borið ábyrgð á lyfjatökunni, ábyrgðin er foreldra.  Börn skulu ekki hafa nein lyf undir 

höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum.  Slíkar lyfjagjafir geta t.d. 

verið insulíngjafir sem barnið sér sjálft alfarið um. 

Foreldrar/forráðamenn þeirra barna sem þurfa að taka lyf á skólatíma skulu hafa samband 

við skólaheilsugæslu sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma. 
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Náms- og starfsráðgjöf 

Aðalhlutverk námsráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda, styðja þá og 

liðsinna þeim í málum er snerta núverandi nám, framhaldsnám og starfsval.  

Námsráðgjöfin er fyrir alla nemendur skólans.  Jafnframt geta foreldrar, kennarar og 

stjórnendur skólans leitað til námsráðgjafa.  Námsráðgjafinn er talsmaður nemenda og 

forráðamanna þeirra innan skólans og geta nemendur jafnt sem forráðamenn leitað til 

hans að eigin frumkvæði.  

Námsráðgjafi Rimaskóla er  Sigrún Garcia Thorarensen   

Starfssvið náms- og starfsráðgjafa í grunnskóla er m.a. að:  

 Stuðla að því að öllum nemendum líði sem best í skólanum og þeir nái sem bestum 

námsárangri  

 Aðstoða nemendur við að tileinka sér árangursríkar námsvenjur og námsaðferðir  

 Aðstoða nemendur við persónuleg vandamál sem raska námi þeirra og valda þeim 

vanlíðan  

 Stuðla að félagslegum þroska og samstarfshæfni nemenda  

 Aðstoða nemendur við að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd, sjálfsskilning, sjálfstæði 

og færni við lausn vandamála og ákvarðanatöku  

 Samráð og samstarf við foreldra  

 Veita nemendum og foreldrum greiðan aðgang að upplýsingum um námsleiðir að 

loknum grunnskóla auk þess að undirbúa þá fyrir framhaldsskólann  

 Aðstoða nemendur við að átta sig á áhugasviðum sínum og hæfileikum  

 Viðtalstími er eftir samkomulagi.  

Hægt er að hringja og panta tíma í síma 411 7720 eða senda tölvupóst á netfangið: 

sigrunth@rimaskoli.is  

Móttökuáætlanir 

Nemendur af erlendum uppruna eða sem búið hafa um lengri tíma erlendis. 

Skráning fer fram á skrifstofu skólans á sérstöku eyðublaði þar sem innritunar-og  

flutningstilkynning er fyllt út og tilkynning send Menntasviði 

Ef nemendi hefur búið um lengri tíma erlendis eða er að flytja til landsins verður boðað til 

fundar með verkefnastjóra sérkennslu, umsjónarkennara, skólahjúkrunarfræðingi og 

móttökukennara nýbúa.  Boðið er upp á túlkaþjónustu. 

Gögn sem þurfa að liggja fyrir á fundi eru ónæmisskírteini, vottorð um að nemandi hafi 

farið í læknisskoðun, ef nemendi kemur utan evrópska efnahagssvæðissins. Kennitala 

nemanda þarf að berast skólanum sem fyrst. 

mailto:sigrunth@rimaskoli.is


58 
 

Á fundinum fá forráðamenn afhentar stundartöflur, innkaupalista, farið er yfir nestismál, 

mötuneyti og kostnað.  Heimasíða skólans kynnt og þær sem sem þar er að finna. 

Foreldrar fá símanúmer og viðtalstíma umsjónarkennara, aðgang að upplýsingakerfi 

mentors. 

Foreldrum kynnt kennsla og aðlögun nemandans að skólasamfélaginu. Tengiliður skóla og 

forráðamanna er umsjónarkennari. 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar má finna ítarlegri flutningstilkynningu sem finna má á 

nokkrum tungumálum slóðin er http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabed-1496 þar 

er að finna upplýsingabækling fyrir erlenda foreldra grunnskólabarna á ýmsum 

tungumálum. Sjá frekari lýsingu í nýbúaáætlun Rimaskóla. 

Er nemandi kemur í skólann er mikilvægt að meta kunnáttu hans í íslensku eins fljótt og 

hægt er  og ákvarða tímamagn í íslenskukennslu. Nemandi fylgir sínum umsjónarbekk að 

öðru leyti. 

Senda þarf staðfestingu á að nemandinn sé innritaður í skólann til heimalands ef þess er 

óskað. 

Nemandi metinn að vori og ný áætlun unnnin að hausti samkæmt þeim niðurstöðum. 

Nýbúakennsla 

Markmið með nýbúakennslu eru; 

 að nemandinn öðlist færni í íslensku sem öðru tungumáli. 

 að nemandinn kynnist íslensku skólakerfi og samfélagi. 

 að tryggja félagslögu stöðu þeirra innan bekkjarins. 

 

Forvinna skólans fyrir móttökuviðtal 

Umsjónarkennari, bekkurinn og foreldrar 

Þegar ákveðið hefur verið hver verður umsjónarkennari nemandans fær kennarinn þær 

upplýsingar um nemandann sem fyrir liggja. Á grundvelli þeirra leggur hann drög að því 

hvernig unnið verður með nemandann fyrst um sinn.  

Umsjónarkennari ber höfuðábyrgð á því að aðrir starfsmenn viti af og búi sig undir komu 

nýja nemandans. 

Umsjónarkennarinn þarf að undirbúa bekkinn undir komu nýja nemandans með því að 

kynna nafn hans og í einhverjum mæli upprunamenningu hans og móðurmál. Slíkt stuðlar 

að virðingu og áhuga og auðveldar nýja nemandanum að aðlagast nýju umhverfi og 

aðstæðum.  

http://www.rvk.is/desktopdefault.aspx/tabed-1496
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Umsjónarkennari heldur utan um nám nemandans og fylgist með framförum hans. Hann 

annast samskipti við foreldra.  

Aðrir kennarar miðla reglulega upplýsingum um gengi nýja nemandans til 

umsjónarkennara.  

Viðmið vegna móttöku nemenda sem koma úr öðrum grunnskólum.  

Þegar nýr nemandi hefur skólagöngu í Rimaskóla er fylgt eftirfarandi ferli: 

 

1. Forráðamaður nemandans innritar hann í gegnum Rafræna Reykjavík. Ef nemandi á 

lögheimili í Rimahverfi samþykkir skrifstofustjóri hann inn í skólann og kemur 

upplýsingum til skólastjóra/aðstoðarskólastjóra. Skólastjóri boðar til fundar með 

forráðamönnum, nemanda og væntanlegum umsjónarkennara nemandans. 

2. Ef nemandi á ekki lögheimili í Rimahverfi þá óskar skólastjóri eftir upplýsingum frá fyrri 

skóla nemandans m.a. um ástæður beiðni um flutning.  Áður en afstaða til beiðni um 

skólavist er tekin fer skólastjóri yfir fyrirliggjandi upplýsingar. Verði beiðnin samþykkt þá 

kemur skólastjóri upplýsingum um nemandann til aðstoðarskólastjóra, námsráðgjafa og 

hjúkrunarfræðings. Ef umsókn er hafnað er það gert með rökstuddu erindi til 

forráðamanna. 

3. Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri ákvarðar bekk fyrir nýja nemendur í samráði við 

umsjónarkennara viðkomandi árgangs. Hann boðar síðan til fundar með nemandanum, 

forráðamönnum og umsjónarkennara. 

4. Á fundinum er nemandanum og forráðamanni afhent stundaskrá, skóladagatal og 

skólareglur ásamt innkaupalista. Á fundinum er einnig er farið yfir eftirfarandi þætti er 

varða skólastarfið:     

 Skólareglur og mætingarskyldu nemenda  

 Hvað þarf að kaupa og hvað sér skólinn um að útvega. Farið yfir innkaupalista  

 Matur. Hvað er hægt að kaupa í skólanum og hvað má koma með í nesti. Verð á mat 

og fyrirkomulag greiðslu.  

 Íþróttir og sund. Kennslustaðir, fatnaður, reglur varðandi sturtu og mætingar  

 Frístundaheimili á vegum ÍTR kynnt (ef um ungan nemanda er að ræða).  

 Aðgangur forráðamanna að Mentor.  

 Farin kynnisferð um skólann þar sem helstu svæði eru kynnt. Farið er með nemanda í 

verðandi heimastofu og honum sýnt nærumhverfi bekkjarins.  

Næstu skref:  

a) Umsjónarkennari undirbýr bekkinn fyrir komu og kynningu á nýjum nemanda. 

b) Í fyrstu viku skólans boðar námsráðgjafi nemandann í og ræðir eftirfarandi: 

 Námið  

 Líðan  

 Félagslífið  
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 Stoðþjónustu skólans 

c) Umsjónarkennari sér um að koma nauðsynlegum upplýsingum um nemandann til þeirra 

sem koma að kennslu og umsjón hans. 

d) Hjúkrunarfræðingur aflar heilsufarsskýrslna. 

Olweusaráætlun – Einelti 
Dan Olweus, sem áætlunin er kennd við, er professor við háskólann í Björgvin. Áætlunin 

byggir á kenningum hans og hefur hún víða verið tekin upp. Norska ríkisstjórnin býður t.d. 

öllum skólum í Noregi að ganga inn í kerfið. Sýnt hefur verið fram á að einelti minnki um 

allt að helming í þeim skólum sem taka upp áætlunina í Noregi. Jafnframt fækkar hvers 

kyns skemmdarverkum og börnunum líður betur. Frekari upplýsingar um Dan Olweus og 

kerfi hans er að finna á vefslóð Háskólans í Björgvin: forebygging.no. 

Ein leið til innra mats skóla er þátttaka í Olweusarátakinu og hefur Rimaskóli verið leiðandi 

í vinnu samkvæmt þeirri áætlun um árabil. Þess má geta að árangurinn hefur verið mjög 

góður og getum við státað af glæsilegri útkomu á árunum 2012 og 2013 þegar einelti var 

vart mælanlegt í unglingadeild skólans. Að sjálfsögðu setjum við markið enn hærra og 

vinnum að því að gera Rimaskóla að eineltislausum skóla. 

 

Samanburður á niðurstöðum eineltiskannanna frá árinu 2009 til ársins 2014 
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Ferillýsing í eineltismálum 

Ef grunur um einelti berst til skólans, mun starfsfólk skólans vinna samkvæmt 

eftirfarandi ferillýsingu: 

 Málið tilkynnist til umsjónarkennara, námsráðgjafa eða skólastjórnenda. 

 Umsjónarkennara er gerð grein fyrir málinu ef tilkynning berst til annarra. 

 Umsjónarkennari skráir málið á þar til gert eyðublað og greinir málið samkvæmt 

skilgreiningu skólans á einelti. Til að kanna málið betur getur umsjónarkennari: 

 Leitað upplýsinga frá nemendum, öðrum kennurum, starfsfólki skólans, foreldrum 

o.s.frv. 

 Tengslakönnun lögð fyrir bekkinn 

 Umsjónarkennari ákveður framvindu málsins og getur ráðfært sig við og leitað 

aðstoðar hjá námsráðgjafa og/eða skólastjórnendum. 

 

Umsjónarkennari sér um að: 

 Reyna að uppræta eineltismál sem upp koma í bekknum hans 

 Vísa eineltismálum sem tengjast út fyrir bekk eða milli árganga til skólastjórnenda 

og/eða námsráðgjafa 

 

Upplýsingaskylda skólans til forráðamanna: 

 Umsjónarkennari sér um að upplýsa foreldra/forráðamenn þolenda og gerenda í 

sínum bekk ef hann metur að um einelti sé að ræða 

 Skólastjórnendur, námsráðgjafi og/eða tilheyrandi umsjónarkennari sér um að 

upplýsa foreldra/forráðamenn ef málið er utan bekkjar eða árgangs 

Foreldrum/forráðamönnum er gert grein fyrir: 

 Þeirri aðstoð sem skólinn getur veitt nemandanum 

 Hvað foreldrar/forráðamenn geta gert sjálfir til að aðstoða barn sitt 

 Mikilvægi samstarfs varðandi eftirfylgni málsins 

 Mikilvægi þess að skrá málsatvik hjá sér 

 Að foreldrum/forráðamönnum standi til boða að ræða við námsráðgjafa og/eða 

skólasálfræðing 

Umsjónarkennari vinnur markvisst að því að reyna að uppræta eineltið í bekknum út frá 

þeim reglum sem skólinn hefur sett um einelti og ofbeldi. Einnig getur umsjónarkennari 

notað viðtalsaðferð í samvinnu við námsráðgjafa/skólasálfræðing. Ef málið er í höndum 

skólastjórnenda og/eða námsráðgjafa er málið leyst í samvinnu við umsjónarkennara. 

Málið er skráð á sérstakt skráningarblað af þeim sem vinnur í málinu 
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Skráningarblað um eineltismál er sett í möppu sem geymd er undir eftirliti námsráðgjafa. 

Gæta verður fyllsta trúnaðar við meðferð gagna. 

Eftirfylgni, mikilvægt er að umsjónarkennari og/eða námsráðgjafi hitti þolanda og geranda 

reglulega og hafi reglulegt samband við foreldra. 

Ef ekki tekst að leysa málið er því vísað til nemendaverndarráðs ásamt skráningu á 

málsatvikum.  

Við skólann er starfrækt eineltisteymi sem tekur að sér úrvinnslu þeirra mála er falla undir 

skilgreininguna einelti. Í teyminu eru Matra Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri, Sigrún Garcia 

námsráðgjafi, Hrafnhildur inga Halldórsdóttir deildarstjóri og Sigríður Ósk Einarsdóttir 

hjúkrunarfræðingur. Einnig er starfandi í teyminu sá kennari sem hefur umsjón með þeim 

nemanda sem er verið að aðstoða. 

Félags- og tómstundastörf 

Nemendafélög Rimaskóla 

Unglingastig 

Hver bekkjardeild í 8.- 10 bekk  kýs 2 fulltrúa til starfa í nemendaráði og bekkjarráði. Sá 

sem fær flest atkvæði, verður fulltrúi bekkjardeildarinnar í nemendaráði skólans. 

Skipaður skal umsjónarkennari nemendaráðs, þ.e. kennari sem aðstoðar nemendaráð við 

störf sín, skipuleggur og leiðbeinir nemendum í þeirra starfi. 

Markmið félagsins: 

 sjá um og skipuleggja félagslíf nemenda í Rimaskóla. 

 gæta hagsmuna nemenda skólans með því m.a. að fjalla um áætlanir 

um skólastarf sbr. grunnskólalög. 

 

Miðstig  

Hver bekkjardeild í 6. og 7. bekk  kýs 2 fulltrúa til starfa í miðstigsráði og bekkjarráði. 

Njörður Njarðarson verkefnastjóri Sigynjar starfa með ráðinu og hlutverk þeirra er að 

aðstoða  miðstigsráð við störf sín og leiðbeina  nemendum í þeirra starfi. 

Hlutverk miðstigsráðs er: 

a. að hjálpa nemendum og skólastjórn og starfsfólki Sigyn að gera skóla og félagsstarf 

nemenda skemmtilegt. 

b. Skipuleggja skemmtanir og félagstarf yngri nemenda skólans. 

c. Aðstoða starfsmenn Syginar og stjórnendur skólans við að bæta skólastarfið 
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Skyldur miðstigsráðs: 

Fulltrúar í miðstigsráði fara eftir skólareglum, leggja sitt af mörkum til að koma í veg fyrir 

einelti og eru vingjarnlegir. 

 

Sigyn 

Félagsmiðstöðin Sigyn var vígð 2. desember 1997. Hún var fyrst útibú frá Fjörgyn í 

Foldaskóla en féll síðan undir hatt Gufunesbæjar þegar hann var stofnaður. Nafnið Sigyn er 

úr goðafræðinni og er nafn á eiginkonu Loka samkvæmt Snorra-Eddu. Sigyn er staðsett í 

Rimaskóla og þjónustar því mjög stóran hópa af unglingum og börnum á miðstigi. 

Starfsfólki Sigynar hlakkar til að sjá ykkur og að eiga með ykkur ánægjulegar stundir. 

Félagsmiðstöðvar í Reykjavík starfa samkvæmt Starfsskrá skrifstofu tómstundamála (ÍTR) 

sem kom út vorið 2007 og er megináherslan lögð á starf fyrir unglinga á aldrinum 13-16 

ára. Starf fyrir börn á aldrinum 10-12 ára hefur þó verið að aukast í félagsmiðstöðvunum í 

Grafarvogi undanfarin ár. Í starfi félagsmiðstöðva er lögð áhersla á að þjálfa 

samskiptafærni, auka félagsfærni, styrkja sjálfsmynd og efla samfélagslega virkni og 

þátttöku. Barna- og unglingalýðræði er hugmyndafræðin sem starfið byggir á og tryggir 

áhrif barna og unglinga á starfið. Kosningar í miðstigs- og unglingaráð eru í anda þessarar 

hugmyndafræði en mikilvægasta hlutverk ráðanna er að virkja sem flesta til þátttöku í 

starfinu ásamt því að standa fyrir og skipuleggja dagskrána. 

Ýmis atriði 

Heimanám 

Lögð er áhersla á að forráðamenn fylgist með heimanámi barna sinna og Mentor sé nýttur 

sem upplýsinga- og skráningartæki í því tilliti.  Rimaskóli leggur áherslu á að heimanámi sé 

stillt í hóf og sé miðað að færni og kunnáttu nemenda þannig að þeir ráði við það sem til er 

ætlast í verkefnum hverju sinni. 

Heimasíða Rimaskóla 

Nýrri heimasíðu Rimaskóla (rimaskoli.is ) var hleypt af stokkunum í nóvember 2014. 

Áheimasíðunni er að finna allar upplýsingar um skólastarfið, hvað er á döfinni og fréttir af 

skólalífinu. Heimasíðan verður í stöðugri endurskoðun og leitast verður við að hafa hana 

eins aðgengilega og kostur er. 

Mentor 

Mentor er skólaforrit sem heldur utan um gagnagrunn skólans.  Þar eru nemendur og 

starfsmenn skráðir í spjaldskrá.  Notendur  Mentors eru skólastjórnendur, ritarar, 
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kennarar og foreldrar. Aðstoðarskólastjóri hefur umsjón með stundatöflugerð í Mentor og 

þar eru vinnuskýrslur einnig útbúnar. 

Þá hafa kennarar sína eigin verkefnabók í forritinu til að halda utan um nemenda- og 

námsbókhald yfir veturinn. Allar einkunnir eru skráðar í Mentor að undanskyldum 

einkunnum samræmdra prófa. Þar eru einnig  skráðar fjarvistir kennara, starfsmanna og 

nemenda og einnig er skráð í dagbækur nemenda. Netsamskipti á milli skóla og heimila eru 

töluverð í tengslum við forritið. 

Stöðug þróun á sér stað í þessu samskiptaformi skóla og heimila. Má í því sambandi nefna 

námsmat þ.m.t. leiðir til sjálfsmats, áætlanagerð o.fl. Ný kynslóð af mentor lítur dagsins ljós 

í upphafi árs 2015 og með þeirri uppfærslu hafa verið gerðar margar gagnlegar breytingar 

til hins betra. Rimaskóli mun vætnanlega innleiða nýja kynslóð af mentor á árinu en 

innleiðngin mun fara rólega af stað. Í upphafi verður notendaviðmót til nemenda með 

breyttu sniði en gamli vefurinn verður samt sem áður aðgengilegur fyrst um sinn. 

Nesti – mötuneyti 

Í 1.-7. bekk er sérstakur nestistími í skólastofum nemenda. Nauðsynlegt er að börnin fái 

hollt og gott nesti.  Rimaskóli er þátttakandi í átaki Embættis landlæknis, Heilsueflandi 

grunnskóli og er því sérstök áhersla á að allir innan skólans hugi vel að hollustu og 

heilbrigði 

Öllum nemendum er boðið að kaupa heitan mat í hádeginu í áskrift. 

Nemendur í 8.-10. bekk hafa aðstöðu til að borða nesti í mötuneyti skólans.  Í mötuneyti er 

aðstaða fyrir nemendur til að grilla samlokur sem þeir taka með að heiman. 

Óveðursdagar 

Sú regla gildir að skólahald fellur ekki niður vegna veðurs. Forráðamenn skulu þó meta ef 

um óveður er að ræða hvort þeir senda börn sín til skóla eða ekki.  Undantekningarlaust 

skal þó hringja á skrifstofu skólans og tilkynna eða skrá á Mentor ef forráðamenn ákveða 

að hafa börn sín heima. Sjá nánar á heimasíðu Rimaskóla viðbrögð við óveðri 

Samræmd próf 

Samræmd próf eru haldin í þremur árgöngum, 4.,7. og 10. Bekk. Í 4. og 7. bekk eru lögð fyrir 

samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði. Þeim er ætlað að meta 

grundvallarkunnáttu og færni sem frekara nám byggist á. Í 10. bekk taka nemendur 

samræmd lokapróf í 3 greinum; íslensku,  ensku og stærðfræði og í 4. og 7. bekk eru lögð 

fyrir samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði. Þeim er ætlað að meta 

grundvallarkunnáttu og færni sem frekara nám byggist á.  
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Skólabúðir 

Nemendur í 6. bekk Rimaskóla fara í tveggja daga skólabúðir að Úlfljótsvatni í samvinnu 

við Reykjavíkurborg.  

Nemendur í 7. bekk sækja skólabúðir að Reykjum í Hrútafirði. Helstu viðfangsefni 

barnanna eru fjöruferðir, íþróttir, útivera og verkefni í  tengslum við byggðasafnið á 

staðnum.  

Nemendur í 8. bekk Rimaskóla fara í einnar náttar ferð í september. Dvalið er í 

sumarbúðum KFUM í Vatnaskógi.   

Nemendur 9. bekkjar fara í tveggja daga skíðaferðalag í febrúar Bláfjöll, gist er í skála eina 

nótt. 

Nemendur í 10.bekk hafa undanfarin ár farið í útskriftarferð. Foreldrafélagið er með 

umsjón með þessum ferðum. 
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Skóladagatal Rimaskóla 

Skóladagatal Rimaskóla fyrir skólaárið 2015 – 2016. Bent skal á að betri myndgæði 

skóladagatals fást með því að skoða það á heimasíðu skólans undir flipanum hagnýtar 

upplýsingar. http://www.rimaskoli.is/index.php/skolinn 

 

 

 

Að taka við bekk 

Mikilvægt er fyrir kennara sem er að taka við nýjum bekk að lesa skýrslur frá síðasta ári ef 

um er að ræða nemendur sem hafa verið í skólanum.  Allar skriflegar upplýsingar fyrri 

kennara er varða nemendur eru mikilvægar og einnig er mikilvægt að fá munnlegar 

upplýsingar frá fyrri kennara ef hægt er.   Greiningarskýrslur og aðrar trúnaðarskýrslur 

vegna nemenda sem hafa  sérþarfir af einhverju tagi eru geymdar hjá deildarstjóra 

sérkennslu og skulu kennarar kynnna sér gögn hjá honum eða leita upplýsinga.  

http://www.rimaskoli.is/index.php/skolinn
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Fyrsti skóladagur 

Umsjónarkennari fer yfir bekkjarlista og kannar hvort nöfn, heimilisföng og símanúmer 

nemenda eru rétt skráð.  Upplýsingar um breytingar skal koma til ritara. Kynna helstu 

umgengnis,- mætinga- og hegðunarreglur. Nemendur fá 

innkaupalista og stundatöflu. 

 

 

 

 

 

Gott að hafa í huga í skólabyrjun 

 Samræma og skipuleggja störf innan árganga. 
 Útbúa innkaupalista. 
 Stundatöflur og kennaratöflur eru hjá ritara.  færa  námsgreinar inn á stundatöflur.   
 Ljósrita stundatöflur fyrir nemendur. 
 Sækja kennslubækur/námsgögn í geymslur. 
 Telja nýjar bækur og merkja við pantanir.   
 Fara yfir uppröðun stóla og borða í kennslustofum. 
 Skipta nemendum í hópa fyrir sérgreinar. 
 Ljósrita nafnalista. 

Kennara-/starfsmannafundur 

Tvisvar sinnum í mánuði, á þriðjudögum kl. 15.00 – 16.00 eru kennarafundir.  Á fundinum, 

sem skólastjórnendur stýra, er m.a. komið á framfæri bréfum og tilkynningum.  Einnig eru 

kennarafundir kjörinn vettvangur til þess að koma á framfæri skoðunum sínum á málum er 

varða skólastarf í Rimaskóla og þar er vettvangur umræðna og skoðanaskipta um fagleg 

mál. 

Starfsmannafundir og/eða fræðslufundir eru haldnir annan hvern þriðjudag á móti 

kennarafundum. 

Kennslubækur 

Flestar kennslubækur eru eign skólans og þurfa nemendur að skila þeim í lok skólaárs.  

Mikilvægt er að brýna fyrir nemendum að fara vel með bækurnar. Bókapöntun til 

almennrar kennslu er í höndum aðstoðarskólastjóra en vegna sérkennslu í höndum 

deildarstjóra sérkennslu.  Öðrum er óheimilt að panta bækur fyrir skólann.  Á efri gangi í 
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bláu álmunni og efri gangi í grænu álmunni eru bókageymslur.  Á bókasafni skólans eru 

einnig geymdar kennslubækur, fræðslubókaflokkar og kennsluleiðbeiningar. 

Ljósritun 

Í vinnuherbergi eru tvær ljósritunarvélar og í vinnuherbergi kennara er ein vél. 

Starfsmaður sér um ljósritun fyrir kennara og mikilvægt er að kennarar  afhendi verkefni 

til ljósritunar með góðum fyrirvara, tveimur dögum hið minnsta. 

Netpóstur 

Hver starfsmaður skólans hefur sitt eigið netfang sem hann fær úthlutað hjá 

skrifstofustjóra.  

Sameiginlegt netfang allra starfsmanna skólans er rima@rimaskoli.is.  Sameiginlegt 

netfang kennara er rimkenn@rimaskoli.is.  Skólinn á sitt eigið lén, 

http://www.rimaskoli.is. 

Rýmingaráætlun 

Skólinn vinnur að nýrri rýmingaráætlun í öflugu samstarfi með fulltrúum Slökkviliðs 

Reykjavíkur. Í vinnslu er uppfærsla á rýmingaráætlun, fræðsluefni og upplýsingum til 

starfsmanna. Stefnt er að tveimur rýmingaræfingum á skólaári þar sem áhersla er lögð á 

flótta-leiðir og söfnunarsvæði. 

Starfsmannafélag 

Starfandi er starfsmannafélag í skólanum sem hefur það meginhlutverk að stuðla að 

skemmtunum starfsfólks og skipuleggja viðburði í skemmtanalífi starfsfólks.  Fastir liðir 

eru haustferð, jólamatur á síðasta degi fyrir jól og óvissuferð að vori.  Starfsmannafélagið 

sér einnig um að færa starfsfólki sem á stórafmæli gjafir svo og þeim sem eignast börn og 

ganga í hjónaband.  

Stundatöflur 

Allar stundaskrár nemenda eru aðgengilegar foreldrum og nemendum á Mentor. Auk þess 

er skólaritari með eintök af öllum hvort sem það eru stundaskrár bekkja eða kennara. 

Trúnaðarmenn og starfsmanna 

Á kennarafundi í upphafi skólaárs kjósa kennarar sér tvo trúnaðarmenn.  Þá er á   fyrsta 

fundi starfsmanna annarra en kennara einnig kosnir trúnaðarmenn.  

Skólaárið 2014 – 2015 eru Guðbjörg Íris Atladóttir og Jónína Íris Guðlaugsdóttir 

trúnaðarmenn fyrir hönd starfsmanna í KÍ. Haustið 2015 verður kosnið um nýjan 

trúnaðarmann. 

Trúnaðarmaður starfsmanna er Sesselía Krístín Pálsdóttir. 

mailto:rima@rimaskoli.is
mailto:rimkenn@rimaskoli.is
http://www.rimaskoli.is/
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Til trúnaðarmanna geta starfsmenn snúið sér með þau mál er varða kjör þeirra og réttindi. 

Trúnaðarmenn skulu gæta þess að kjarasamningar séu haldnir og réttur starfsfólks í 

hvívetna virtur. 

Viðtalstímar 

Kennarar hafa fasta viðtalstíma á stundaskrá í hverri viku og er hann 40 mínútur.  

Kennarar eru hvattir til að nýta viðtalstímann sem best með því að hafa samband við 

foreldra/forráðamenn umsjónarnemenda sinna að fyrra bragði og hafa þar með frumkvæði 

að góðum og markvissum samskiptum skóla og heimila.    

Foreldrar í skóla 

Foreldraviðtöl  

Tveir foreldradagar eru á skólaárinu (2014-2015) 28. október og 3. mars.  Þá fá 

umsjónarkennarar  foreldra og nemendur til viðtals og mats á framvindu náms og 

skólastarfs almennt.   

Lögð er áhersla á að sérgreinakennarar boði jafnframt foreldra og nemendur til sín á 

foreldradegi.   

Foreldradagar fyrir næstkomandi skólaár(2015 – 2016) eru ekki ákveðnir en skóladagatal 

er í vinnslu. 

Heimsóknir í skólann  

Forráðamenn nemenda eru velkomnir í heimsókn í skólann á hefðbundnum skóladögum. 

Hins vegar er æskilegt að haft sé samband við kennara viðkomandi barna daginn áður.  

Vikulega heimsækir stór hópur foreldra skólann í tengslum við 

föstudagsfjör/fimmtudagsfjör nemenda sem fer fram á sal skólans. Nemendur, undir stjórn 

umsjónarkennara sýna þá frumsamið efni, lesa, leika og syngja í u.þ.b. 25 – 30 mínútur.  

Mikilvægir tenglar 

Menntasvið Reykjavíkurborgar  

Meginhlutverk Menntasviðs er að hafa með höndum yfirstjórn skólamála í Reykjavík; vera 

faglegt forystuafl í skólamálum borgarinnar og undirbúa stefnumótun menntaráðs um 

starfsemi og uppbyggingu grunnskóla; sjá til þess að lögum og reglugerðum um grunnskóla 

svo og ákvörðunum borgaryfirvalda í fræðslumálum sé framfylgt í borginni;skipta 

fjármunum milli grunnskóla borgarinnar og hafa eftirlit með nýtingu fjármagns; veita 

grunnskólum Reykjavíkur og öðrum menntastofnunum sem styrktar eru af borginni 

faglega og fjárhagslega ráðgjöf og þjónustu; hafa yfirsýn yfir skólastarf í Reykjavík og þær 
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hugmyndir sem eru á döfinni um þróun þess; veita stofnunum borgarinnar og öðrum 

opinberum aðilum upplýsingar um fræðslumál og taka þátt í verkefnum á vegum 

borgarinnar, sem tengjast fræðslumálum. 

Á heimasíðu Menntasviðs er hægt að nálgast margvíslegar upplýsingar um þjónustu 

sviðsins, skólana, menntaráð og margt fleira. Síðan á einnig að vera vettvangur 

skoðanaskipta um skólamál og þar eru nýjustu fréttir og tilkynningar um almenn málefni 

grunnskóla. Síðan er uppfærð nokkrum sinnum í hverri viku. Sjá nánar á slóðinni 

www.grunnskolar.is 

Kennarasamband Íslands 

Allir kennarar og skólastjórnendur Rimaskóla eru í Kennarasambandi Íslands.  Heimasíða 

kennarasambandsins er á slóðinni www.ki.is og þar má finna svör við flestum spurningum 

er varða réttindi og kjör kennara.  Allir kennarar skólans eru í Kennarafélagi Reykjavíkur 

en félagið heldur úti heimasíðunni www.kennarar.is. Skrifstofa sambandsins er á 

Laufásvegi 81 í Reykjavík og síminn þar er 595 -1111. 

Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 

Flestir almennir starfsmenn skólans eru félagar í Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar s.s. 

skólaliðar og stuðningsfulltrúar.  

Slóð félagsins er á www.strv.bsrb.is 

Efling-stéttarfélag 

Ræstingafólk skólans er í  Efling –stéttarfélag.  

Skrifstofa félagsins er að Sætúni 1 og er símanúmerið 510-7500 Heimasiða félagsins er á 

slóðinni www.efling.is 
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