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Inngangur 
 

Skólanámskrá er nánari útfærsla á ákvæðum Aðalnámskrár og í henni er gerð grein fyrir 

sérstöðu skólans og staðbundnum aðstæðum. 

Holtaskóli birtir skólanámskrá sína í tvennu lagi eins og lög gera ráð fyrir þ.e. almennan hluta 

skólanámskrár þar sem gerð er grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggist á og 

starfsáætlun þar sem er meðal annars gerð grein fyrir starfsfólki skólans, starfstíma skólans, 

mikilvægum viðburðum í skólastarfinu og kennsluáætlunum. 

Skólanámsskráin er birt á heimasíðu skólans www.holtaskoli.is. 

  

http://www.holtaskoli.is/
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1. Saga skólans 
 

Holtaskóli tók til starfa 1952 og hét þá Gagnfræðaskólinn í Keflavík. Fyrstu árin var kennt í 

Barnaskólanum við Skólaveg og í Sjálfstæðishúsinu sem stóð á horni Hafnargötu og Skólavegar. Árið 

1962 var lokið við byggingu nýs skólahúss við Sunnubraut 32 og það tekið í notkun 13. október 1962. 

Skólahúsnæðið hefur verið stækkað í þremur áföngum. Norðurálma var byggð árið 1970 og miðálma 

sem byggð var ofan á handavinnustofu drengja 1972. Nýjasta álma skólans var tekin í notkun 1977, 

en þá hýsti hún Fjölbrautaskóla Suðurnesja til ársins 1979 er sá skóli flutti í núverandi húsnæði. 

Árið 1982 var skipt um nafn á skólanum í kjölfar nýrra grunnskólalaga. Fékk skólinn þá nafnið 

Holtaskóli. Fyrsti skólastjóri Gagnfræðaskólans var Rögnvaldur J. Sæmundsson en hann var skólastjóri 

frá árinu 1952 allt til ársins 1976. Þá tók við skólastjórn Sigurður E. Þorkelsson og gegndi hann 

starfinu til ársins 2003. Í hans tíð eða árið 1999 breyttist skólinn úr gagnfræðaskóla í grunnskóla.  Því 

næst tók Jónína Guðmundsdóttir við skólastjórastarfinu og sinnti því fram til ársins 2007. Jóhann 

Geirdal gegndi stöðunni frá 2008 til 2014. Núverandi skólastjóri er Eðvarð Þór Eðvarðsson.  

Holtaskóli er einsetinn skóli með samfellda stundaskrá. Nemendur skólans eru í 1. - 10. bekk og eru á 

þessu skólaári 440 í 20 bekkjardeildum. Í skólanum er sérdeild fyrir nemendur með einhverfu. Boðið 

er upp á heitan mat í hádeginu alla virka skóladaga og kemur sá matur frá Skólamat. Frístundaskóli er 

starfræktur í skólanum á milli kl.13.15 og 16.00 í húsnæði skólans.  

Merki skólans 
Merki skólans var hannað af Jóni Ágústi Pálmasyni. 

 

 

 

 

Upplýsingar 
Holtaskóli er með heimasíðu sem finna má á  www.holtaskoli.is  Á heimasíðu skólans er að finna 

fjölbreyttar upplýsingar um skólastarfið, auk tengla á gagnlegar slóðir fyrir nemendur, kennara og 

foreldra.  

Holtaskóla má einnig finna á Fecebook.com/Holtaskóli en á þessum síðum má finna fréttir og ýmsar 

upplýsingar frá skólastarfinu.  

Netfang skólans er holtaskoli@holtaskoli.is. 

http://www.holtaskoli.is/
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 2. Stefna Holtaskóla 

Leiðarljós 

Holtaskóli er samfélag sem einkennist af virðingu, ábyrgð, virkni og ánægju. 

Virðing: 
Allir sem þessu samfélagi tilheyra eiga að njóta virðingar og sýna öðrum virðingu. Virðing fyrir öðrum 

og að njóta virðingar annarra er mikilvægur liður í að byggja upp sjálfsvirðingu hvers og eins. 

Virðingin einskorðast þó ekki við aðra einstaklinga. Það er líka mikilvægt að starfsmenn og nemendur 

beri virðingu fyrir viðfangsefnum sínum, tækjum og áhöldum, umhverfi og náttúru svo eitthvað sé 

nefnt. 

Ábyrgð: 
Framkoma okkar og starf er mikilvægt. Það á jafnt við störf stjórnenda, starfsmanna og nemenda. Við 

berum ábyrgð á okkur sjálfum og því sem við gerum. Nám og vinna er á okkar ábyrgð og því getum 

við ekki kastað henni yfir á aðra. Okkur ber líka að umgangast aðra af fullri ábyrgð. Gætum að því sem 

við segjum við aðra því við gætum sært þá. Við viljum líka að aðrir komi þannig fram við okkur. 

Virkni: 
Í því felst að allir sem þessu samfélagi tilheyra leggi sig fram. Virkni stjórnenda, starfsmanna og 

nemenda á að smita út frá sér, þannig að í sameiningu náist hámarksárangur í samræmi við getu 

hvers og eins. 

Ánægja: 
Líf í skóla á að vera ánægjulegt og það á að vera markmið okkar allra í öllu okkar starfi að skapa 

andrúmsloft þar sem allir una sáttir við sitt. 

Stefna 
Holtaskóli er samfélag sem einkennist af virðingu, ábyrgð, virkni og ánægju. Þessi kjörorð eru höfð að 

leiðarljósi við þau störf sem allir aðilar í skólastarfinu koma að, þar með talin eru þau störf sem lúta 

að því að framfylgja stefnu skólans. 

Hlutverk:  

Hlutverk Holtaskóla er að miðla þekkingu, skapa gott námsumhverfi og styrkja félagsþroska og 

jákvæða námshegðun. 

Framkvæmd: 

 Við miðlum þekkingu með fjölbreyttum kennsluaðferðum og kennsluháttum og skilvirkri 

tengingu við Aðalnámskrá grunnskóla. 

 Við vinnum saman og leggjum metnað í að sækja og miðla hugmyndum og efni jafnt innan 

skólans sem utan. 

 Við sköpum gott námsumhverfi með því að koma til móts við þarfir, áhuga og hæfileika 

mismunandi einstaklinga. 
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 Við beitum einstaklingsmiðuðum vinnubrögðum til að koma sem best til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda. 

 Við kennum jákvæða náms- og félagslega hegðun sem við styrkjum með virkri endurgjöf og 

uppbyggilegu viðmóti. Til hliðsjónar höfum við fáar en einfaldar reglur sem allir starfsmenn 

og nemendur skólans virða. 

Til að ná ofangreindu fram verður starfsfólk Holtaskóla að: 

 sýna áhuga og metnað. 
 sýna fagmennsku og góða samvinnu. 
 vera góðar fyrirmyndir í einu og öllu. 
 vinna með foreldrum og nærumhverfi. 

Afrakstur: 

 Ofangreint skilar nemendum okkar sterkari út í þjóðfélagið. 

 Stefna Holtaskóla er tekin út og vottuð af utanaðkomandi aðila einu sinni á ári. 

 

 

 3.Grunnþættir menntunar 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2011 eru sex grunnþættir menntunar lagðir til grundvallar í öllu 

námi. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Leitast er við að hafa þá að leiðarljósi í efnisvali og inntaki náms, kennslu og leiks. Grunnþættirnir eru 

settir fram til þess að leggja áherslu annars vegar á samfélagsleg markmið og hins vegar á markmið 

sem varða menntun sérhvers einstaklings. Mikilvægt er að skipuleggja skólastarfið þannig að 

nemendur læri að tengja saman viðfangsefnin og að þeir sjái þannig tilgang í því starfi sem fram fer í 

skólanum. 

Hér á eftir er skilgreining á grunnþáttunum og hvernig starfsfólk Holtaskóla vinnur með þá. 

Læsi  
Læsi er tengt við þá kunnáttu og færni sem fólk þarf til þess að færa hugsun sína í letur og skilja 

prentaðan texta. 

,,Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og er því 

félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt óháð 

stað og stund, menningu og gildum.   

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með 

því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með 

hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ (Aðalnámskrá grunnskóla. 2013. bls 18-19).  

Fjölbreytt læsi felur í sér að kennarar þurfa að þjálfa nemendur í að vera læsir á umhverfi sitt, 

myndmál, tákn og miðla. Læsi er úrvinnsla á því sem hver og einn sér og skynjar.  
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Í læsisstefnu Holtaskóla kemur eftirfarandi fram: 

 Lesskilningur og lesfimi eru lykillinn að öllu læsi.   

 Læsi er byggt á mörgum þáttum.  

 Vinna með lestur og læsi þarf að vera áhugahvetjandi og  merkingarrík. 

 Markviss les- og ritþjálfun, heima og í skóla er mikilvæg.  

 Snemmtæk íhlutun og lestrarstuðningur við nemendur með lestrarerfiðleika. 

 Reglubundið frammistöðumat er nauðsynlegt til að fylgjast með framvindu námsins.  

Sjálfbærni  
Algengasti skilningur á hugtakinu felur í sér að við skilum umhverfinu til afkomenda okkar í ekki 

lakara ástandi en við tókum við því. 

Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Sjálfbærni felur í sér að 

virða ber rétt komandi kynslóða til sæmandi lífs og heilbrigðis. Því ber að temja sér lýðræðisleg 

vinnubrögð, réttlæti og lífsvenjur sem stuðla að heilbrigði jarðar, náttúru og fólks.  

Í Holtaskóla leggjum við áherslu á:  

 Að nemendur fjalli á gagnrýnan hátt um hin ýmsu viðfangsefni.  

 Að ástunda lýðræðisleg vinnubrögð.  

 Að nemendur skilji hugtakið vistspor. 

 Að fræða nemendur um stöðu neytenda og fjármál. 

 Að fræða nemendur um gagnsemi endurvinnslu.  

 

Lýðræði og mannréttindi  
Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og virkan þátt í mótun samfélagsins.  

Forsendan er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og 

fjær. 

Börnum og ungmennum bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt að börn læri um 

þess háttar samfélög.  

Í Holtaskóla:  

 Hafa nemendur áhrif á skólastarfið í gegnum lýðræðisráð nemenda. 

 Er nemendum kennt um réttindi þeirra í þjóðfélagsfræði en í því fagi fara nemendur, t.d.  á 

Skólaþing. 

 Sitja nemendur í Skólaráði og hafa þannig áhrif á skólastarfið. 

 Taka nemendur þátt í nemendakönnunum (Skólapúlsinn) og hafa þannig áhrif á skólastarfið. 

  

Heilbrigði og velferð  
Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Allt skólastarf þarf að efla heilbrigði og 

stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla. 

Helstu þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á  eru jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, 
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andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og 

annarra. (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2013. bls 22. )  

Í Holtaskóla vitum við:   

 Að mikilvægt er að upplýsa nemendur um holla lifnaðarhætti. 

 Að góð aðstaða til íþróttaiðkunar og góð þátttaka í sameiginlegum verkefnum s.s. 

Skólahreysti, Göngum í skólann og Norræna skólahlaupinu eykur áhuga á heilbrigði. 

 Að hollt og gott nesti á yngri stigum eykur skilning nemenda á heilbrigðum matarvenjum. 

 Að næringarríkur og fjölbreyttur matur í mötuneyti er nauðsynlegur fyrir nemendur. 

 Að skipulögð og fjölbreytt forvarnarfræðsla tilhanda nemendum skilar sér. 

 

Jafnrétti  
Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 

jafnréttis. Í skólastarfi skulu allir taka virkan þátt í að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2013. bls 22).  

Í Holtaskóla leggjum við áherslu á:  

 Að skapa samfélag sem byggir á jafnrétti. 

 Að fræða nemendur um jafnrétti á sem víðustum grunni. 

 Að fylgja eftir jafnréttisáætlun skólans. 

 

Sköpun  
Nám á sér stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja.  Í 

sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en 

viðkomandi kann eða hefur gert áður.  Sköpun er að uppgötva, njóta, örva forvitni og áhuga, virkja 

ímyndunarafl og leika sér með möguleika.  (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. 2013. bls 24)  

Í Holtaskóla:  

 Er sköpun kennd í 1. – 7. bekk. Auk þess sem skapandi val er kennt í 8. – 10. bekk. 

 Eru skemmtilegar sýningar á degi íslenskrar tungu, jólahátíð og árshátíð. 

 Lögð er áhersla frumkvæði við útfærslu verkefna. 
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 4. Náms- og uppeldismarkmið 

Í Holtaskóla er leitast við að allir fái nám við hæfi.  Samvinna kennara innan og á milli aldursstiga á að 

vera til þess að auka sameiginlegan skilning á viðfangsefninu og byggja upp góða samfellu í hverju 

fagi út frá hæfniviðmiðum aðalnámskrár.  Lagt er upp með fjölbreytni í kennsluaðferðum þar sem 

meginmarkmiðið er að kennslan sé áhugahvetjandi og árangursrík.  Verkferlum er fylgt í 

lestrarkennslu og stærðfræði þar sem markmið er að nemandi nái viðmiðum í lestri og tileinki sér þá 

stærðfræðiþætti sem verið er að kenna hverju sinni. 

Heimanám er liður í námi nemenda og er tilgangurinn með því að þjálfa þau atriði sem þeir hafa lært 

í skólanum, þjálfa skipulagsfærni og gefa foreldrum tækifæri til að taka þátt í og fylgjast með námi 

barna sinna. 

Í Holtaskóla eru námsver fyrir nemendur í 1. – 4. bekk, 5. – 7. bekk og 8. – 10. bekk.  Þessi námsver 

taka á móti börnum sem þurfa á sérúrræðum að halda.   

Við skólann er einhverfudeild, Eikin.  Deildin tekur á móti nemendum með dæmigerða einhverfu úr 

Reykjanesbæ.  Við deildina starfa deildarstjóri, skólaliðar, þroskaþjálfar og kennarar. 

Skólinn notast við atferlisstefnu er nefnist PBS, positive behavior support eða stuðningur við jákvæð 

hegðun.  Atferlisstefnan gengur út á að auka félagsfærni og námsárangur með því því að skilgreina, 

kenna og styðja við æskilega hegðun nemenda með jákvæðum og leiðbeinandi hætti.  Sameiginlegur 

skilningur allra starfsmanna á stefnunni er nauðsynlegur og að allir starfsmenn séu virkir í 

framkvæmd hennar. 

Í skólanum er lögð mikil áhersla á jákvætt og árangursríkt samstarf við foreldra.  Rannsóknir hafa sýnt 

að foreldrar sem sýna námi barna sinna áhuga og aðstoða þá og fylgjast með framgangi þeirra eru 

lykilaðilar í áframhaldandi námsframvindu.  Gott upplýsingastreymi í báðar áttir er mikilvægt, það 

byggir upp traust og gott samband milli heimilis og skóla. 

 

 

 5. Námsmat 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á megintilgangur námsmats að veita nemendum tækifæri til að 

geta aflað sér leiðbeinandi upplýsinga um námið og hvernig nemendum tekst að ná markmiðum 

námsins. Með námsmati öflum við upplýsinga fyrir nemendur, forráðamenn, kennara, viðtökuskóla 

og skólayfirvöld um námsgengi sem hafa má að leiðarljósi þegar nemendur skipuleggja nám sitt.  

Nemendur og forráðamenn eru hvattir til þess að kynna sér bekkjarnámskrár og fræðast þar um 

viðmið námsmats og umsagna þannig að ljóst sé hvaða kröfur eru gerðar og hvernig skólinn hyggst 

meta hvernig þær eru uppfylltar.  

Í Holtaskóla er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat.  Fyrir utan hefðbundin skrifleg próf eru kennarar 

hvattir til að meta nemendur með munnlegum prófum, verklegum prófum, prófum með  og án 

hjálpargagna, heimaprófum og fleiri aðferðum.  Skólaárið 2016 – 2017 var tekið upp svokallað einnar 
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annar fyrirkomulag.  Þá er námið metið yfir allt árið og í janúar er farið yfir stöðu nemandans á 

samskiptadegi.   Niðurstöður námsmats eru settar jafnóðum inn í verkefnabækur á Mentor þar sem 

nemendur og foreldrar geta nálgast þær.  Í lok skólaárs fá nemendur afhent vitnisburðarskírteini með 

lokaniðurstöðum úr hverju fagi.  

Lykilhæfni er samofin námsmati. Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er 

ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska 

sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og getu 

til að nýta sér styrkleika sína til áframhaldandi náms og starfsþróunar þegar þar að kemur. 

Lykihæfniþættirnir eru:  

1. Tjáning og miðlun. Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, 

skriflega og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og 

áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum. 

2. Skapandi og gagnrýnin hugsun. Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni 

nemanda til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita 

gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.  

3. Sjálfstæði og samvinna. Hæfni nemanda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir 

leiðsögn.  

4. Nýting miðla og upplýsinga. Hæfni nemanda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, 

úrvinnslu og miðlun og nýta upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt.  

5. Ábyrgð og mat á eigin námi. Hæfni nemanda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin 

vinnubrögð og frammistöðu. 

  

 

 6. Mat á skólastarfi 

Í lögum nr. 66/1995 um grunnskóla, með áorðnum breytingum, er kveðið á um að sérhver grunnskóli 

skuli innleiða aðferðir til að meta skólastarf.  Sjálfsmat skóla er leið til þess að vinna kerfisbundið að 

gæðum og umbótum í skólastarfi.  Grunnskólar hafa tekið miklum breytingum undanfarin ár líkt og 

aðrar stofnanir í þjóðfélaginu, þannig er grunnskólinn t.a.m. orðinn að skipulagsheild sem þróast og 

breytist í stað þess að vera staðnað regluverk sem keyrt er áfram af gömlum vana.  Meta verður eigið 

starf með reglulegum hætti til að viðhalda þessari þróun, bera matið við markmið skólans og síðustu 

kannanir og meta síðan hvers kyns umbóta- og/eða þróunarstarf þarf að fara fram til að ná fram 

viðunandi framförum.  Hér er því komið kærkomið tækifæri til að rýna í framtíðina með áherslu á að 

styrkja skólastarfið og efla einstaka þætti sem þess þurfa með.  Þessi áætlun gerir ráð fyrir að metnir 

verði ólíkir þættir skólastarfsins.  Þetta verður hvoru tveggja gert með innra mati, þ.e. það sem 

starfsmenn skólans meta og einnig með ytra mati, þ.e. kannanir sem aðilar utan skólans leggja fyrir 

starfsmenn, nemendur og foreldra.   
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Tilgangurinn með ytra mati er einkum þríþættur: 

 Að fylgjast með að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og 

aðalnámskrár. 

 Að auka gæði skólastarfsins og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og 

að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. 

 Að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. 

 Innra mat tekur meðal annars á eftirfarandi þáttum: 

 Skólanámskrá og starfsáætlun skólans. 

 Líðan nemenda og starfsmanna. 

 Aðbúnaði starfsmanna og nemenda. 

 Nám og kennslu. 

 Stjórnun. 

Markmið með mati í Holtaskóla er að tryggja að starfsemi skólans sé í samræmi við reglugerðir og 

aðalnámskrá grunnskóla og veita sem bestar upplýsingar um skólastarfið og betrumbæta starfið ef 

þurfa þykir. 

 

 

 7.Skólaþróun 

Skólastarf er lifandi starf og því er nauðsynlegt að skoða starfið jafnt og þétt.  Það er mikilvægt að 

leitað sé leiða til að betrumbæta starfið þannig að það verðir áhugaverðara og árangursríkara.  

Starfsfólk Holtaskóla hefur unnið að fjölda þróunarverkefna sem hafa haft jákvæð og uppbyggileg 

áhrif inn í skólasamfélagið.  Helstu verkefni síðustu ára eru: 

 Innleiðing PBS, atferlisstefna Holtaskóla. 

 Vinna með verkferla í íslensku og stærðfræði.  Endurmatsteymi. 

 Læsisstefna Holtaskóla. 

 Greinabundin kennsla á miðstigi. 

 Skólakór Holtaskóla. 

 Vinna með nýja aðalnámskrá grunnskóla. 

 Námsver. 

 Spjaldtölvur. 

 Endurskoðun á Eikinni, deild fyrir börn með einhverfu. 

 Skapandi starf. 
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 8.Heimili og skóli 

Nauðsynlegt er að nemendur skilji mikilvægi þess að vinna vel og skipulega. Gott samstarf milli 

heimilis og skóla er mikilvægt og getur skipt sköpum um árangur í námi. Áhugi, aðstoð og hvatning 

frá foreldrum er þar lykilatriði. Það er mikilvægt að foreldrar fylgist með námi barna sinna og gefi sér 

tíma og næði til að þjálfa þau. Börn eiga almennt að skila heimavinnu. Fyrstu árin er lögð áhersla á 

lestur, skrift og stærðfræði en síðar bætast aðrar námsgreinar við. Allt heimanám er aðgengilegt á 

www.mentor.is. Nemendur bera sjálfir, ásamt foreldrum sínum ábyrgð á heimavinnunni. Nauðsynleg 

áhöld og námsgögn eiga alltaf að vera í skólatöskunni. Nemendur þurfa gott næði og góðar aðstæður 

til að geta sinnt heimavinnu vel. Vel skipulagður fastur tími helst fyrir kvöldmat hentar flestum 

nemendum best til að vinna heimavinnuna. Þannig má koma í veg fyrir að vinnunni sé frestað fram á 

síðustu stundu. 

Samskiptadagar eru við upphaf hvorrar annar á skólaárinu. Foreldrar eru þá boðaðir til viðtals við 

umsjónarkennara þar sem rætt er um náms – og félagsleg markmið fyrir skólaárið og annað sem 

skiptir máli í skólastarfinu.     

Foreldrafélag er starfandi við Holtaskóla. Félagar í því eru foreldrar og forráðamenn nemenda skól-

ans. Markmið félagsins er að koma á sem bestu sambandi milli skólans og heimila nemenda, vinna að 

velferð nemenda og jafnframt að styrkja og efla skólastarf í hvívetna. Þessu markmiði hyggst félagið 

ná með því m.a. að standa fyrir fyrirlestrum, aðstoða við félagsstörf og skemmtanir nemenda og efla 

hvert það starf innan skólans er ætla má að stuðli að auknum þroska nemenda. Kosnir eru a.m.k. 2 

fulltrúar foreldra í hverjum bekk sem mynda með sér fulltrúaráð er vinnur í nánu samstarfi við stjórn 

foreldrafélagsins. Foreldrafélagið sendir út gíróseðla, einn á hvert heimili og er fjárhæðin notuð til að 

halda úti öflugu félagsstarfi og standa undir fyrirlestrum. 

 

 

 9. Samvinna við önnur skólastig og nærsamfélag 

Brúum bilið – samstarf við leikskóla 
Holtaskóli á í góðu samstarfi við leikskólann Hjallatún. Helstu markmið samstarfsins eru að tryggja 

farsælan flutning barna úr leikskóla yfir í grunnskóla með góðum undirbúningi og aðlögun. Við upphaf 

vetrar hittast kennarar og skipuleggja samstarf vetrarins sem felst í reglulegum heimsóknum beggja 

aðila. Elstu börn leikskólans, svokallaður skólahópur, heimsækir skólann reglulega yfir veturinn. 

Heimsóknirnar eru með fjölbreyttum hætti, leiksólanemendur kynnast sem flestum þáttum 

skólastarfsins s.s. kennslustund, bókasafni, leikfimi, frímínútum, hádegismat o.fl. Nemendur í 1. bekk 

heimsækja leikskólann a.m.k. tvisvar sinnum yfir veturinn og rifja upp kynni sín við skólann og 

starfsfólkið.  

Að vori boðar Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar til samráðsfundar grunn- og leikskóla bæjarins. Þar 

koma saman stjórnendur og kennarar beggja stiga til að skil milli skólastiga verði sem farsælast. 
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Foreldrar/forráðamenn  og væntanlegir 1. bekkingar eru boðaðir á kynningarfund á sal skólans í 

byrjun maí. Á fundinum fer skólastjóri yfir helstu þætti og áherslur skólastarfsins. Hann kynnir einnig 

umsjónarkennara verðandi 1. bekkja sem og  lykilstarfsmenn skólans.  

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
Holtaskóli hefur um langt skeið átt farsælt samstarf við Fjölbrautaskóla Suðurnesja en það er 

námsráðgjafi skólans sem er tengiliður skólans við framhaldsskóla. Nemendur í 9. bekk heimsækja 

Fjölbrautaskólann að vori til. Nemendur kynnast skólanum ásamt því að fá upplýsingar um þær 

námsbrautir sem eru í boði. Nemendur eiga kost á að sækja nám í FS í einstaka áfanga hafi þeir náð 

tiltekinni einkunn í 9. bekk að vori.  

Tónlistaskóli Reykjanesbæjar 
Holtaskóli á gott samstarf við Tónlistarskóla Reykjanesbæjar. Tónlistarskólinn sér um forskólakennslu 

í 1. og 2. bekk. Þeir nemendur sem stunda nám við TR eiga þess kost að fara í tónlistartíma á 

skólatíma. Tónlistarkennarar hafa aðstöðu í skólanum til tónlistarkennslu. 

Vinnustaðanám 
Nemendur á unglingastigi eiga í einhverjum tilfellum möguleika á að fara í svo kallað vinnustaðanám. 

Í þeim tilfellum er verið að létta nemendum róðurinn ef námið reynist þungbært. Reynt er erftir 

fremsta megni að finna fyrirtæki sem viðkomandi nemandi hefur áhuga á að kynnast frekar. Fyrirtæki 

í Reykjanesbæ taka ávalt vel í þetta samstarf og samvinnan er til mikillar fyrirmyndar.  

Starfskynningar  
Á hverju voru fara nemendur í 7. bekk í starfskynningu á vinnustað foreldra ef hægt er að koma því 

við. Starfskynningin er einn dagur. Markmiðið með kynningunni er að gefa nemendum tækifæri til að 

kynnast störfum foreldra sinna. 

Undanfarin misseri hefur skapast skemmtilegt samstarf við foreldra nemenda í 10. bekk sem og 

grendarsamfélagsins. Foreldrar og aðrir góðir gestir koma í heimsókn í lífsleiknitíma og kynna 

nemendum starf sitt, nauðsynlega menntun, hvaða leið viðkomandi fór til að komast þangað o.s.frv. 

Samstarf við íþróttafélög  
Gott samstarf er við íþróttafélög bæjarins en nemendur í 8.-10. bekk eiga kost á því að nýta 

íþróttaiðkun sem valgrein í skólanum. Því er nauðsynlegt að eiga gott samstarf við þjálfara nemenda 

en þjálfarar láta stjórnendur vita af framgangi þjálfunarinnar.  
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10. Áætlanir og stefnur 

Móttökuáætlanir 

Áætlun um móttöku nýrra nemenda 
Til að standa sem best og faglegast að yfirfærslu nemenda úr leikskóla í grunnskóla er stuðst við 

áætlun um kynningu á Holtaskóla. Um er að ræða nemendaheimsóknir og samstarf við leikskóla og 

kynningarfund, námskeið og annað samstarf við foreldra. Nemendur mæta síðan að hausti á 

skólasetningu með foreldrum sínum en daginn eftir setningu hefst skólastarf samkvæmt stundaskrá. 

Móttaka nemenda eftir að skólastarf er hafið 
Skólastjórnandi boðar nemandann og forráðamenn hans í viðtal, sýnir þeim skólahúsnæðið og kynnir 

þau fyrir umsjónarkennara og stuðningsfulltrúa ef um barn með sérþarfir er að ræða. Nemandinn fær 

stundaskrá, innkaupalista og aðrar upplýsingar um skólann frá ritara. Starfsmenn skólans ásamt 

skólahjúkrunarfræðingi fá tölvupóst um að nýr nemandi sé byrjaður í skólanum. Nemandinn hefur 

skólastarf daginn eftir eða eftir samkomulagi. Umsjónarkennari sér um að nýr nemandi fái 

tilsjónarmann úr hópi bekkjarfélaga sem aðstoðar hann fyrstu dagana og hjálpar honum að rata um 

skólann. Í lok fyrsta skóladags ræðir umsjónarkennari við nýja nemandann um hvernig fyrsti dagurinn 

hafi gengið. Umsjónarkennari aflar sér upplýsinga um nýja nemandann frá foreldrum og/eða þeim 

skóla sem barnið sótti áður.  

Móttaka nemenda sem þarfnast sérúrræða 
Sérkennsluþörf nemenda með sérþarfir í Holtaskóla er metin með skimunum á námslegri stöðu, 

annarprófum, sérhæfðum prófum, prófunum sérfræðinga, mati umsjónarkennara og sérkennara. 

Einnig er þörfin metin út frá gögnum sem berast frá leikskólum eða þeim skóla sem nemandinn 

kemur úr. Nemendur sem falla undir viðmið um fatlanir fá sérkennslu eða stuðning eins og með þarf 

hverju sinni enda hafi greining á erfiðleikum eða fötlun farið fram af viðurkenndum aðilum. 

Móttaka nýrra starfsmanna 
Tilgangurinn með áætlun um móttöku nýrra starfsmanna í Holtaskóla er að kynna fyrir þeim mikilvæg 

atriði í skólastarfinu og auðvelda þeim að aðlagast nýjum vinnustað. 

Skólastjóri eða staðgengill hans sjá um eftirfarandi kynningu: 

 Kynnir stefnu skólans.  

 Kynnir réttindi og skyldur starfsmanna skv. kjarasamningi (s.s. veikindarétt, lífeyrismál, 

símenntunarákvæði, vinnutímaramma, vinnuskýrslu, stundatöflu, undirbúningstíma, 

vinnumenningu, starfsreglur, trúnaðar- og þagnarskyldu o.fl.).  

 Veitir nýjum starfsmanni upplýsingar um vinnureglur, vinnufyrirkomulag, vinnutíma og 

starfsmannafundi.  

 Fer yfir starfslýsingu og hæfniskröfur starfsins við kennarann/starfsmanninn, ræðir 

starfshætti í væntanlegu starfi.  

 Kynnir Aðalnámskrá grunnskóla/skólanámskrá/skóladagatal/starfsáætlun.  

 Kynnir upplýsingamiðla, heimasíðu, Facebook og Mentor.  
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 Kennir nýjum starfsmönnum vinnubrögð við skráningu á t.d. Mentor.  Kynnir þjónustu 

sérkennslu, sérgreinar, Málver og Eikina (einhverfudeild).  

 Sér um að allar upplýsingar sem fram koma á kynningarfundinum verði starfsfólki 

aðgengilegar á sameign.  

 Kynnir hvernig móttöku nýrra nemenda er háttað.  

 Kynnir skipulag matarmála í skólanum, bæði fyrir nemendur og kennara/starfsmenn.  

 Fer yfir hagnýt atriði s.s. kaffitíma, fatnað, hefðir og umgengni í skólanum.  

 Kynnir nýja kennara/starfsmenn á fyrsta starfsmannafundi.  

 Kynnir nýja kennara/starfsmenn fyrir foreldrum.  

 Kynnir brunavarnir skólans, fyrstu viðbrögð við slysum og skráningu á slysum. 

 

Aðgerðaráætlun gegn einelti  
Leiðarljós Holtaskóla er: 

Holtaskóli er samfélag sem einkennist af virðingu, ábyrgð, virkni og ánægju. 

Í því felst að einelti er ekki liðið í Holtaskóla því það er á allan hátt í andstöðu við leiðarljós skólans. Í 

einelti felst virðingarleysi, óábyrgð, það dregur úr virkni þess sem fyrir því verður og ánægju 

þátttakenda og þeirra sem í skólanum eru. 

Í skólanum starfar eineltisteymi sem vinnur að forvörnum gegn einelti samkvæmt PBS- kerfinu, 

Stöndum saman - Forvarnir gegn einelti í heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun auk þess sem 

teymið er kallað til komi upp eineltismál. Hafi nemendur, starfsmenn, foreldrar eða aðrir grun um 

einelti er mikilvægt að þeir tilkynni grun sinn á þar til gert eyðublað til umsjónarkennara eða einhvers 

í eineltisteyminu. Þegar tilkynning berst er eineltisteymið kallað á fund og í kjölfarið er unnið í málinu 

samkvæmt verkferli. 

Skilgreining á einelti: 

Einelti er endurtekið líkamlegt og/eða andlegt ofbeldi, þegar einn eða fleiri níðast á eða ráðast aftur 

og aftur á sama einstakling. 

Gerandinn eða gerendur sameinast um að gera fórnarlambi sínu, þolandanum, lífið nánast óbærilegt. 

Fólk hefur misjafnt sársaukaþol, misjafnt skopskyn og tilfinningar. Ef einelti varir og enginn styður þá 

sem verða fyrir því, er hætta á að viðkomandi beri þess merki ævilangt. Einnig eru mörg dæmi þess 

að gerendur eigi um langt skeið í vanda vegna gerða sinna, þeir þurfa því ekki síður á hjálp að halda.  

 Grunur um einelti. – Hvað þá?   

 Skriflegri tilkynningu um einelti er skilað til umsjónarkennara eða fulltrúa eineltisteymis. 

Hægt er að nálgast eyðublað á heimasíðu skólans og á skrifstofu. 

 Málinu vísað til eineltisteymis. 

 Allir sem koma að þolanda (gangaverðir, kennarar, starfsfólk skólans, starfsfólk íþróttahúss) 

fylgjast sérstaklega með honum. Öll áreiti kringum hann eru skráð. Umsjónarkennari og 

foreldrar/forráðamenn miðla daglega milli sín hvernig dagurinn gekk í skólanum og afrit sent 

til fulltrúa eineltisteymis. 
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 Fulltrúar eineltisteymis tilkynna foreldrum/forráðamönnum meints geranda að til standi að 

ræða við meintan geranda og þeim boðið að sitja þann fund. Meintum geranda er gert ljóst 

að hann sé grunaður um að vera gerandi í eineltismáli. Staðlaðar spurningar eru lagðar fyrir 

meintan geranda. 

 Fulltrúar eineltisteymis ræða við þolandann og finna fyrir hann tengilið sem hann treystir. 

Það getur verið umsjónarkennari, námsráðgjafi, deildastjóri eða aðrir í starfsliði skólans. 

Tengiliður fylgist vel og reglulega með líðan nemandans. Haft verður samband við foreldra/ 

forráðamenn þolandans. 

 Könnun um líðan skoðuð og tengslakönnun lögð fyrir bekkinn. 

 Farið yfir eineltishring og skilgreiningu á einelti á bekkjarfundi. 

 Eineltisteymið kannar málið og skráning á hegðun fer fram í tvær vikur. 

 Eftir skráningartímabilið kemur eineltisteymið saman og fer yfir málið. 

 Foreldrar/forráðamenn þolanda eru boðaðir til fundar með fulltrúum eineltisteymis til að 

fara yfir niðurstöður málsins. 

 Ef niðurstöður benda til þess að ekki sé um einelti að ræða er málið sett í bið og 

foreldrar/forráðamenn samþykkja það með undirskrift. 

 Ef niðurstöður athugunar hafa leitt í ljós að um einelti sé að ræða, sem ekki hafi tekist að 

stöðva, er aðgerðaáætlun skólans sett í gang þar sem öllum tiltækum ráðum er beitt til að 

stöðva eineltið. Málið er þá komið í vinnuferli 2. 

 Einelti staðfest. – Hvað þá?  

 Allir sem koma að þolanda og geranda (gangaverðir, kennarar, starfsfólk skólans, starfsfólk 

íþróttahúss) þurfa að vera vel upplýstir og ber þeim að tilkynna til eineltisteymis ef þeir verða 

varir við eineltishegðun. Öll eineltishegðun sem er tilkynnt er skráð. Umsjónarkennari og 

foreldrar/forráðamenn miðla daglega milli sín hvernig dagurinn gekk í skólanum og afrit sent 

til fulltrúa eineltisteymis. 

 Fulltrúar eineltisteymis ræða við þolanda og geranda daglega á fyrirfram ákveðnum tíma. 

 Geranda er gert ljóst að einelti verði ekki liðið og að gerðir hans séu staðfestar og skráðar af 

fleiri en einum aðila. 

 Fulltrúar eineltisteymis taka viðtöl við örfáa nemendur í bekknum (þeir gefa oft gleggstu 

myndina). 

 Einstaklingsbundin viðtöl við þolandann og forráðamenn vikulega. Ef eineltisteymi og 

forráðamenn eru sammála um að eineltishegðun sé áfram viðvarandi taka þeir ákvörðun í 

sameiningu um hvenær málinu skal vísað til Fræðsluskrifstofu. 

 Máli lýkur ekki fyrr en foreldrar þolanda hafa fullvissað skólann um að eineltið gagnvart barni 

þeirra hafi stöðvast. Foreldrar þurfa að staðfesta málalok með undirskrift sinni. 

 Foreldrum geranda er tilkynnt um niðurstöðu málsins. 

 Aðilar máls eru upplýstir um að ef vottur af einelti birtist á ný verði málið tekið strax upp 

aftur. 

Eftirfylgni: 

Eineltisteymi fylgir eftir hverju máli þótt það teljist vera lokið með því að veita málsaðilum öllum 

viðeigandi stuðning eða aðra aðstoð sem við á hverju sinni.  Sjá nánar: Svona drögum við úr líkum á 

einelti í skólanum 
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Öryggis-og slysavarnir 
Öryggi nemenda í skólum ætti að vera forgangsmál. Það er því mikilvægt að allir starfsmenn fái 

þjálfun í öryggismálum. Mikilvægt er að þjálfun í öryggismálum byrji um leið og starfsmenn taka til 

starfa og að því sé fylgt eftir að þeir öðlist færni í öryggismálum. Það sem þarf að hafa í huga fyrir alla 

starfsmenn er meðal annars: 

 Námskeið um slysavarnir og skyndihjálp annað hvert ár til að starfsmenn geti endurnýjað 

skyndihjálparréttindi sín.  

 Árleg könnun á kunnáttu og þekkingu starfsmanna í öryggismálum og viðbrögðum skólans við 

slysum, bruna og annarri vá.  

 Regluleg þjálfun starfsmanna í viðbragðsáætlunum og öryggisferlum skólans fyrir nýja 

starfsmenn þarf sérstaklega að huga að. 

 Kynningu á viðbragðsáætlunum og öryggisferlum skólans. 

 Kynningu á staðsetningu sjúkrakassa og öryggisupplýsinga. 

 Slysavarnanámskeiði eins fljótt og auðið er. 

Skriflegir og virkir öryggisferlar eiga að vera í öllum grunnskólum og upplýsingar þurfa að vera á 

áberandi stað/stöðum. Mikilvægt er að slíkt svæði sé tilgreint sem neyðarstöð. Allt starfsfólk á að 

kunna öryggisferla skólans og hafa auðveldan aðgang að skriflegum upplýsingum um þá. Kynna þarf 

verkferla viðbragðsáætlana fyrir nýju starfsfólki og afleysingastarfsfólki á fyrstu starfsdögum þeirra í 

skólanum. Skilgreina skal ábyrgð starfsmanna í starfslýsingu og hlutverk þeirra í viðbragðsáætlun. Allt 

starfsfólk á að vita hvert hlutverk þeirra er ef upp kemur neyðarástand. Stjórnendur öryggismála á 

vinnustað eiga að tryggja öryggi nemenda, eigið öryggi, öryggi starfsfólks og að unnið sé eftir 

viðbragðsáætlunum og gerð áhættumats.  

Áhættumat er áhrifarík aðferð við að tryggja hámarksöryggi nemenda í skólum. Áhættumat ætti að 

byggja á skráningu skóla á ofbeldisatvikum og slysum þar sem áverkar við slys eru flokkaðir á 

grundvelli alvarleika.  

Tegundir viðbragðsáætlana. Gera þarf minnst fjórar ólíkar tegundir viðbragðsáætlana sem taka mið 

af hættunni.  

Viðbrögð við slysi     Viðbrögð við eldsvoða     Viðbrögð við náttúruvá     Viðbrögð við hættum vegna hegðunar                            

        nemenda      

Meta þarf ástand      Koma öllum út og              Koma öllum í öruggt        Fyrirbyggjandi aðgerðir 

hins slasaða út frá     safna þeim saman      skjól og safna saman 

þekkingu á                  á fyrirfram ákveðinn         á fyrirfram ákveðinn  

skyndihjálp                 stað        stað 

  

Hringja í 112        Hringja í 112         Hringja í 112          Viðbrögð við ófyrirséðri og  

       yfirvofandi hættu  

 

Tryggja öryggi á          Nafnakall        Nafnakall          Eftirfylgni vegna einstakra atvika 

slysstað 

 

Veita slösuðum         Veita slösuðum       Veita slösuðum   

aðhlynningu          aðhlynningu        aðhlynningu 
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Jafnrétti og mannréttindi 
Jafnréttis- og mannréttindaáætlun Holtaskóla nær til nemenda og starfsmanna skólans. Einkunnarorð 

skólans eru virðing, ábyrgð, virkni, ánægja. Litið er þannig á að fjölbreytileiki í hópi nemenda og 

starfsmanna auðgi skólastarf. Starfið byggir á lýðræðislegum gildum og eru mannréttindi og jafnræði 

haft að leiðarljósi. Nám, kennsla og starfshættir eru í samræmi við það. Jafnréttis- og 

mannréttindaáætlun Holtaskóla byggir á lögum um grunnskóla nr. 91/2008; Lögum um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008; Aðalnámskrá grunnskóla (2011) og skólanámskrá 

Holtaskóla (2014 - 2015). 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er tekið fram að við skipulag náms og kennslu sé þess sérstaklega 

gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og hafi kost á að velja sér viðfangsefni og nálgun í 

eigin námi. Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg 

fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar 

eða stöðu að öðru leyti. 

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

stofnunum sem hafa fleiri er 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta 

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína sbr. 18. grein. Þar segir m.a. að tilgreina þurfi hvernig 

starfsmönnum eru tryggð þau réttindi sem kveðið er á um í 19.-22. grein. 

 Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til 

að koma í veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða 

kynferðislegri áreitni á vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum 

 Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, 

þar á meðal íþrótta- og tómstundastarfi 

 Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð 

áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu og 

atvinnulífi 

 Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað 

 Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta 

fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf 

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og 

jafnréttis. 

 Einn af grunnþáttum menntunar er helgaður jafnrétti og annar lýðræði og mannréttindum. 

Grunnþættirnir eiga að undirstrika meginatriði í almennri menntun og ná til allra þátta skólastarfsins.  

Skólastarf í anda jafnréttis tekur mið af mismunandi hæfileikum fólks og því er haft að leiðarljósi að 

tækifæri nemenda og starfsmanna byggi á hæfileikum og færni hvers og eins. Aðilar 

skólasamfélagsins bera sameiginlega ábyrgð á því að skapa samfélag jafnréttis og réttlætis og hafa 

þeir jafnan rétt til að hafa áhrif á skólastarfið, stefnumótun og ákvarðanatöku. Kynjasamþættingar 

skal gætt við stefnumótunar- og áætlanagerð skólans.  

Jafnréttis- og mannréttindaáætlun Holtaskóla er hluti skólanámskrár og eru áhrif hennar og staða 

jafnréttismála metin reglulega, í viðhorfskönnunum meðal nemenda, forráðamanna og starfsmanna 



Skólanámskrá Holtaskóla 
Almennur hluti 2016-2018 

 

20 
 

og í starfsmannasamtölum. Niðurstöður eru metnar og umbætur gerðar ef þörf krefur. Áætlunin er 

kynnt fyrir öllum þeim sem að skólastarfinu koma. Áætlunin er aðgengileg á heimasíðu skólans 

www.holtaskoli.is  

Jafnréttis- og mannréttindaáætlun Holtaskóla tekur til allra þátta skólastarfsins. Skólinn er ekki aðeins 

mennta- og uppeldisstofnun, hann er líka vinnustaður fullorðins fólks og á honum hvíla skyldur og 

ábyrgð gagnvart starfsfólki. Því skiptist áætlunin í tvo hluta, þ.e. fyrir nemendur og starfsmenn. Það 

má líta á áætlunina sem viljayfirlýsingu. Skólastjóri ber endanlega ábyrgð á henni en hann getur falið 

kennurum / starfsmönnum að endurskoða hana og fylgja henni eftir. Árlega þarf að fara í gegnum 

áætlunina, uppfæra tölulegar upplýsingar og skipuleggja skólastarfið í samræmi við þau markmið sem 

sett hafa verið fram. Áætlunin er endurskoðuð í heild sinni á þriggja ára tímabili en árlega er unnin 

aðgerðaáætlun sem gildir fyrir skólaárið. 

Í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 skuldbindur 

skólinn sig til að fara eftir Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Stefnan skal kynnt öllu starfsfólki á hverju 

hausti og vera sýnileg á heimasíðu skólans. Skólastjóri ber ábyrgð á að Jafnréttisáætlunni sé 

framfylgt. Að auki mun skólinn í samræmi við 22. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008 gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að nemar verði fyrir kynbundinni 

eða kynferðislegri áreitni í skólanum. Starfsfólk skal þekkja einkenni kynferðislegrar áreitni og 

kynbundins ofbeldis og hvernig ber að bregðast við grun eða vissu um slíkt meðal nemenda skólans. 

Nemendum skal ætíð vera ljóst hver réttur þeirra er og hvert þeir geti leitað innan skólans komi slíkt 

upp.  

Skólinn setur sér framkvæmdaáætlun hvert skólaár þar sem fram koma skýr og vel skilgreind 

markmið í samræmi við Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Þar sé einnig árangursmat skýrt, eftirfylgni 

tryggð og ábyrgð ljós. 

 Í Holtaskóla er leitast við að ráða sem hæfasta starfsmenn sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 

starfs eins og kostur er á hverju sinni. Við ráðningar er tekið mið af Jafnréttisáætlun skólans og 

Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar. Allir starfsmenn skólans eiga sömu möguleika til endurmenntunar 

og starfsþjálfunar. Jafnframt hafa þeir jöfn tækifæri til stöðuhækkana, stöðubreytinga og breytinga á 

vinnuaðstæðum. Launajafnrétti er fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. 

 Samskipti á vinnustaðnum grundvallast á gagnkvæmri virðingu, kurteisi og tillitssemi. Allir 

starfsmenn eiga rétt á að koma skoðunum sínum um framfæri og virðing er borin fyrir ólíkum 

skoðunum. Jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar er kynnt fyrir starfsfólki á hverju ári. 

 

Viðbrögð við ofbeldi 
Allar ábendingar um ofbeldi eru teknar alvarlega, einnig varðandi það sem á sér stað utan skóla og 

frístundar.  

 Sá sem fær upplýsingar vísar málinu til umsjónarkennara og/eða skólastjórnanda ef málið 

telst vera það alvarlegt. 

 Ef ábyrgðaraðili telur hugsanlegt að um ofbeldi geti verið að ræða hefur hann samband við 

foreldra barns og leggur til samstarf um lausn málsins.  

http://www.holtaskoli.is/
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 Í samráði við foreldra er málið sett í viðeigandi ferli.   

 Ef könnun leiðir í ljós að um sé að ræða ofbeldi innan skólans er rætt við foreldra þeirra 

barna sem talið er að standi að ofbeldinu og viðkomandi börn.  

 Ákvörðun um úrvinnslu er tekin á grundvelli niðurstaðna og í samráði við málsaðila. Gæta 

skal trúnaðar.  

 Allir málsaðilar eru upplýstir um niðurstöðuna í samráði við viðkomandi foreldra.  

 Ef ekki næst viðunandi niðurstaða ætti að vísa málinu til meðferðar nemendaverndarráðs.  

 Þegar málið er þess eðlis að það verður ekki leyst án utanaðkomandi aðstoðar er leitað til 

viðeigandi stofnunar, svo sem barnaverndar (sbr. barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 Náist enn ekki sátt má vísa málinu til Fræðsluráðs sveitarfélagsins.  

 Náist ekki sátt um eineltismál innan sveitarfélagsins er hægt að leita til fagráðs sem starfar á 

ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

 

Viðbrögð gegn áföllum 

Áfallaráð 

Í Holtaskóla er starfandi áfallaráð og áfalla handbók sem það styðst við þegar þörf krefur. Handbókin 

er á vefsvæði skólans og á skrifstofu skólastjóra. 

Skilgreining á áföllum í skóla: Nemandi, starfsmaður, forráðamenn eða systkini nemanda geta orðið 

fyrir alvarlegu áfalli. Slík áföll geta verið af völdum dauðsfalla, slysa, alvarlegra og/eða langvarandi 

veikinda, líkamsárása, náttúruhamfara og annarra þátta sem samkvæmt mati áfallaráðs veldur áfalli 

hjá nemanda eða starfsfólki. 

Áfallaáætlun nær yfir:  

 Alvarleg slys eða dauðsfall nemanda, þ.m.t. sjálfsvíg. 

 Alvarleg slys eða dauðsfall foreldra eða annarra náinna ættingja. 

 Alvarleg slys eða dauðsfall starfsmanns. 

 Alvarleg og/eða langvarandi veikindi. 

 Alvarlega líkamsárás eða ofbeldi. 

 Kynferðisleg misnotkun. 

 Slys í skólanum eða vettvangsferðum, sundi o.þ.h. 

 Áætlunin getur einnig náð yfir: 

 Fangelsun náins ættingja, mannshvarf, náttúruhamfarir. 

 

Vinnutilhögun áfallaráðs  
Nemendur 

Langvinnir sjúkdómar/alvarleg veikindi nemenda:  

 Viðkomandi starfsfólki og skólafélögum skal gerð grein fyrir aðstæðum. 

 Ákvörðun áfallaráðs hvernig taka skuli á hverju tilfelli eftir aldri nemenda og aðstæðum 

hverju sinni. 
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 Aðilar úr áfallaráði ásamt umsjónakennara ræða við og vinna meðnemendum sem málinu 

tengjast. 

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Undirbúa þarf skólafélaga undir komu nemandans aftur í skólann. 

 Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn 

hann kemur í skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður.  

 Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann vita 

að hann hafi alltaf aðgang að aðstoð. 

Alvarleg slys á nemanda, ef slys verða í skólanum:  

 Ef nemandi verður fyrir alvarlegu slysi í skólanum skal strax hafa samband við lögreglu og 

forráðamenn nemandans. 

 Áfallaráð fundar og ákveður hvernig bregðast skuli við.  

 Aðilar úr áfallaráði ræða við nemendur sem tengjast málinu.  

 Nemendum og starfsfólki er gerð grein fyrir aðstæðum. 

 Skólastjóri bera ábyrgð á að enginn fari heim úr skólanum með rangar eða misvísandi 

upplýsingar um atburðinn. 

 Skólastjóri er tengiliður við fjölmiðla ef þeir sýna atburðinum áhuga. Allir starfsmenn skulu 

vísa á þá ef til þeirra er leitað eftir upplýsingum. 

Slys sem verða utan skólatíma:  

 Umsjónarkennari fær staðfestingu á atburði. 

 Áfallaráð fundar svo fljótt sem auðið er og tekur ákvörðun um hvernig bregðast skuli við. 

 Öðru starfsfólki sem að nemandanum og námshópnum koma verði tilkynnt um atburðinn 

eins fljótt og auðið er. 

Þegar nemandi kemur aftur í skólann:  

 Undirbúa þarf skólafélaga undir komu nemandans aftur í skólann.  

 Umsjónarkennari og/eða aðili úr áfallaráði ræða við nemanda og aðstandendur áður enn 

hann kemur í skólann og hlusta eftir því hvernig hann vill hafa aðstæður. 

 Umsjónakennari fylgist sérlega vel með nemandanum næstu daga og vikur og lætur hann vita 

að hann hafi alltaf aðgang að aðstoð.  

 
Andlát nemanda:  

 Skólastjóri sér um að afla staðfestra upplýsinga um atburðinn og hafa samband við heimilið. 

 Áfallaráð kallað saman á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér verkum og ákveður fyrstu 

viðbrögð skólans. 

 Mjög áríðandi er að allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis og 

hafa þá með í ráðum frá upphafi. 

 Gæta skal þess að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf við skólann fái 

fréttirnar sérstaklega, en ekki yfir hóp. 
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 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  

 Skólaritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Skólastjóri eða annar úr áfallaráði ásamt sóknarpresti og umsjónarkennara tilkynna andlátið 

strax í viðkomandi umsjónarhópi. 

 Hafa ber í huga að hlúa þarf að nemendum í bekknum eins og hægt er með aðstoð 

hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa og/eða sáfræðings. 

 Sóknarprestur talar við börnin, kveikir á kerti og biður með þeim stutta bæn.  

 Umsjónarkennarar tilkynna andlátið í sínum umjónarhópum. Mikilvægt er að allir fái 

fréttirnar samtímis. 

 Umsjónarmaður dregur fána í hálfa stöng þegar tilkynningin hefur borist öllum til eyrna. 

Mikilvægt er að nemendur fari heim í lok skóladags með skriflega tilkynningu til 

forráðamanna til að þeir geti brugðist við viðbrögðum nemenda þegar heim er komið. 

Aðstandendur nemenda. Alvarleg veikindi aðstandenda nemenda:  

 Umsjónarkennari fær staðfestingu á veikindunum hjá forráðamanni nemandans.  

 Upplýsingum er komið til allra sem málið varðar.  

 Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að 

málinu  

 Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónakennara við að undirbúa umsjónarhópinn hvernig hann 

tekur á móti nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann.  

Alvarleg slys aðstandenda nemanda:  

 Umsjónarkennari fær staðfestingu á slysinu hjá forráðamanni nemandans. 

 Upplýsingum er komið til annarra starfsmanna sem málið varðar.  

 Áfallaráð fundar um málið og ákveður í samráði við forráðamenn hvernig unnið skuli að 

málinu.  

 Aðilar úr áfallaráði aðstoða umsjónakennara við að undirbúa bekkinn hvernig tekið er á móti 

nemandanum þegar hann kemur aftur í skólann.  

Andlát aðstandanda nemanda:  

 Skólastjóri eða umsjónakennari fær staðfestingu á andlátinu hjá forráðamanni nemandans.  

 Upplýsingum er komið til þeirra starfsmanna sem málið varðar.  

 Mjög áríðandi er að bera allar aðgerðir skólans undir viðkomandi forráðamenn til samþykkis 

og hafa þá með í ráðum frá upphafi.  

 Áfallaráð kallað saman (ásamt sóknarpresti) á stuttan fund þar sem ráðið skiptir með sér 

verkum og ákveður fyrstu viðbrögð skólans.  

 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  

 Skólaritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Umsjónarkennari sér um áframhaldandi vinnu með bekknum en getur þó alltaf leitað til aðila 

úr áfallaráði um aðstoð.  

 Bekkurinn undirbýr samúðarkveðju.  

 Skólinn sendir samúðarkveðju til nemandans og fjölskyldu.  

 Áfallaráð tekur ákvörðun um hvaða fulltrúi skólans verði við útförina.  
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 Aðili úr áfallaráði ásamt umsjónakennara heimsækir nemandann og færir honum gjöf ( t.d. 

kerti, blóm og kort frá bekknum).  

 Áfallaráð aðstoðar umsjónakennara við undirbúning þess að nemandinn mæti í skólann aftur 

til að auðvelda endurkomu hans.  

Starfsmenn skólans. Alvarleg veikindi starfsmanns skólans:  

 Skólastjóri/áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann hvernig tilkynna skuli 

samstarfsfólki og nemendum veikindin.  

Alvarleg slys starfsmanns skólans:  

 Áfallaráð ákveður í samráði við viðkomandi starfsmann eða aðstandendur hans hvernig 

tilkynna skuli samstarfsfólki og nemendum slysið.  

Andlát starfsmanns:  

 Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  

 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  

 Skólaritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina 

sérstaklega – ekki yfir hópinn.  

 Áfallaráð fundar um hvernig tilkynna eigi nemendum andlátið.  

 Ef umsjónarkennari fellur frá tilkynnir skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði og sóknarpresti 

umsjónarbekk andlátið og hlúir að bekknum.  

 Umsjónarmaður dregur fána í hálfa stöng þegar tilkynningin hefur borist öllum til eyrna.  

 Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum um andlátið skuli komið til forráðamanna 

nemenda.  

 Skólastjóri ásamt aðila úr áfallaráði fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.  

 Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda.  

Andlát maka/barns starfsmanns:  

 Skólastjóri leitar staðfestra upplýsinga um andlátið.  

 Skólastjóri upplýsir allt starfsfólk skólans um andlátið.  

 Skólaritari skólans sér um að tilkynna þeim sem fjarri eru.  

 Gæta þarf að náin skyldmenni hins látna, sem eru við nám eða störf við skólann fái fregnina 

sérstaklega – ekki yfir hópinn. 

 Ef maki/barn umsjónarkennara fellur frá tilkynna skólastjóri eða aðili úr áfallaráði 

umsjónarhópnum andlátið.  

 Áfallaráð tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum skuli komið til forráðamanna nemenda.  

 Aðilar úr áfallaráði veita þeim kennara sem við bekknum tekur aðstoð næstu daga. Áfallaráð 

tekur ákvörðun um hvernig upplýsingum um andlátið skuli komið til forráðamanna nemenda.  

 Skólastjóri fer heim til nánustu aðstandenda starfsmanns.  

 Skólinn sendir samúðarkveðju til nánustu aðstandenda. 

Nöfn og símanúmer aðila í Áfallaráði Holtaskóla: 
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 Eðvarð Þór Eðvarðsson, skólastjóri  842-5640 

 Helga Hildur Snorradóttir, aðstoðarskólastjóri  848-1268 

 Elín Jakobsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur 

 Sigríður Bílddal, námsráðgjafi 

 Ísak Leifsson, umsjónarmaður fasteigna 

Skólareglur 
Skólareglur eru kynntar fyrir nemendum á hverju hausti. Reglurnar eru til að auðvelda samstarfið, 

ánægju og vellíðan allra og eru foreldrar beðnir að hvetja börn sín að fara eftir þeim. Brot á reglum 

þessum skal farið með samkvæmt reglum um meðferð agamála. 

Kurteisi: Starfsmenn og nemendur skólans sýni hverjir öðrum fyllstu kurteisi og komi fram af 

prúðmennsku innan skólans sem utan og í ferðalögum á hans vegum. 

Stundvísi: Allir leggi sig fram við nám og störf og mæti stundvíslega í kennslustundir. Fjarvistir vegna 

veikinda skal tilkynna í skólann samdægurs, ef veikindi vara lengur en einn dag skal tilkynna veikindi á 

hverjum degi. 

Umgengni: Allir temji sér góða umgengni og forðist óþarfa hávaða, gangi vel um skólann og þann 

búnað sem þeir fá til afnota s.s. bækur og áhöld. Á skólatíma fari allir úr útiskóm við inngang og setji 

þá í skóhillur. Höfuðföt og yfirhafnir eru óheimil í kennslustundum og á sal skólans.  

 

Tækjanotkun á unglingastigi Holtaskóla 

Notkun tækja er leyfileg í frímínútum og matartímum. 

 Nemendur bera alfarið ábyrgð á tækjum sínum, notkun þeirra og ef þau glatast eða 

skemmast í skólanum. 

 Nemendur hafa slökkt á tækjunum í kennslustund og hafa þau ofan í skólatösku.  

Klósettferðir, viðburðir á sal sem og heimsóknir á skólatíma teljast til kennslustunda. 

 Óheimilt er að nota síma milli kennslustunda ef ekki er um frímínútur að ræða. 

 Kennarinn getur í einstaka tilfellum heimilað notkun, það er alfarið hans ákvörðun.   

 Notkun mynda- og upptökuvéla er óheimil í skólanum nema með leyfi kennara. Þetta á einnig 

við um frímínútur, matartíma og viðburði. 

 Nemanda ber að fara eftir ofangreindum reglum. Ef það reynist honum erfitt, gefst honum 

kostur á að geyma tækið á skrifstofu skólans til loka skóladags.  

 Nemandi skilur síma eftir í stofu þegar farið er á salerni. 

Tæki og tól:  

 Notkun hjóla, hjólabretta, hjólaskauta og vélhjóla er bönnuð á skólalóðinni á skólatíma. 

Notkun þessara hluta er að sjálfsögðu aldrei heimil innan skólans. 

 Nemendum á yngsta og miðstigi er óheimilt að vera með tæki í skólanum sem ekki tengjast 

náminu s.s. farsíma, spilara af ýmsu tagi s.s. iPod, mp3, geislaspilara, leikjatölvur o.þ.h.  

 Óheimilt er að hafa meðferðis í skólann tól sem hugsanlega geta valdið skaða s.s. eldfæri eða 

hnífa. 
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 Við brot á þessum reglum verður viðkomandi tæki eða tól gert upptækt og haft í vörslu 

stjórnenda þar til foreldri/forráðamaður sækir það. 

 

Prófreglur og verklagsreglur um sjúkrapróf 

Eftirfarandi prófareglur voru samþykktar árið 2014 og eru í gildi í Holtaskóla:   

 Reglur þessar gilda í öllum prófum í Holtaskóla. 

 Eftir að próf hefst skulu nemendur sitja kyrrir í sætum sínum.  Nemendur skulu forðast að 

valda truflun á próftíma.  Rétta ber upp hönd þurfi nemandi að ná sambandi við kennara. 

 Nemendum ber að hlýða fyrirmælum. 

 Samtöl eða önnur  samskipti milli nemenda eru óleyfileg meðan á prófi stendur, svo og 

notkun óleyfilegra hjálpargagna. 

 Nemendum er skylt að hafa meðferðis skriffæri og tilskilin gögn.  

 Þegar nemandi hefur lokið prófi er honum heimilt að skila prófgögnum.   

 Sé próftíma ekki lokið er nemanda heimilt að lesa í yndislestrarbók eða öðru lesefni þar til 

próftíma er lokið.  Hann skal þó ávallt gæta þess að trufla ekki þá sem ekki hafa lokið prófi. 

 Vilji nemandi gera athugasemd við próf eða framkvæmd þess skal hann koma athuga-

semdum sínum á framfæri við umsjónarkennara sinn strax að loknu prófi. 

Brot á prófreglum 

Brot á prófreglum geta varðað brottrekstri úr prófi. 

Komi til brottvísunar fær sá nemandi einkunnina 1 í prófinu. 

 

Sjúkrapróf 

Á skólárinu eru nemendur að safna saman í námsmat sem verður að lokamati næsta vor.  Námsmatið 

samanstendur af fjölmörgum þáttum, m.a. formlegum prófum sem lögð eru fyrir í kennslustundum. 

Ef nemandi er af einhverjum orsökum fjarverandi þegar prófið er lagt fyrir, á hann að taka svokallað 

sjúkrapróf.  Sjúkraprófin fara fram á hverjum þriðjudegi kl. 14.00. 

Nemandi sem var fjarverandi á prófadeginum á að taka sjúkrapróf næsta þriðjudag þar á eftir eða í 

síðsta lagi á þarnæsta þriðjudegi eftir að prófið var lagt fyrir.  Nemendur hafa sem sagt tvo þriðjudaga 

til þess að þreyta sjúkraprófið.  Eftir þann tíma missir nemandi réttinn og námsþátturinn verður ekki 

hluti af lokamati hjá nemandanum. 

Ef um langvarandi veikindi er að ræða eða aðrar sambærilegar aðstæður, á 

nemandinn/forráðamaður að hafa samband við faggreinakennarann sem allra fyrst eða í síðasta lagi 

innan tveggja vikna frá því að prófið var lagt fyrir.  Að öðrum kosti fellur rétturinn niður til að þreyta 

sjúkraprófið. 
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Reglur um ástundun 
Nemendur byrja í upphafi skólaárs með einkunnina 10.  Ef nemendur fá færslur sem virka til 

frádráttar, lækkar einkunnin. 

Færslur til lækkunar eru eftirfarandi: 

                                      Vísað úr tíma: -1,0   Ósæmileg hegðun: - 0,5  

Fjarvist: - 0,5    Seint: - 0,2 

   Heimanám óunnið: - 0,2  Án námsgagna: - 0,2  

   Truflun í tíma: - 0,1   Vanvirkur í tíma: - 0,1  

   Ólesinn: - 0,1 

Umsjónarkennarar fylgjast með ástundun umsjónarnemenda sinna og einnig sendir skólaritari 

stöðuna heim í gegnum Mentor á hverjum föstudegi.  Á samskiptadegi í byrjun febrúar munu 

umsjónarkennarar, nemendur og forráðamenn fara yfir stöðuna.  Eftir það uppgjör fá nemendur nýja 

einkunn (10,0) sem gildir út skólaárið.  

Nemendur geta óskað eftir afskriftarsamningum.  Hægt er að gera slíka samninga tvisvar sinnum frá 

ágústmánuði til janúarloka og síðan aftur tvisvar sinnum frá febrúarmánuðitil skólaloka í júní. 

Afskriftarsamningar virka á þá leið að ef nemandi fær enga frádráttarfærslu í tvær vikur, mun 

umsamin færsla verða afskrifuð og skólasóknareinkunnin hækkar í kjölfarið.  

Nemanda sem hefur verið vísað úr tíma eða fengið ósæmilegahegðun, hefur enga samningsstöðu.  

Nemendur sem vilja bæta ráð sitt og óska eftir afskriftarsamningi, eiga að snúa sér til skólastjóra eða 

deildarstjóra. 

Til foreldra  

Ef nemanda gengur illa að fylgja þessum reglum verður haft samband við foreldra svo þeir geti rætt 

við barn sitt. Ef það hefur ekki tilætluð áhrif getur kennari farið fram á að fá foreldra í skólann til að 

vera með barninu og finna viðunandi lausn. 

1.þrep 

I. skráning Kennarar 

starfsfólk 

Kennurum og starfsfólki skólans ber að gera skriflega 

athugasemd í dagbók um þá nemendur sem brjóta af sér og 

taka ekki tiltali. Starfsfólk sem ekki hefur aðgang að Stundvísi 

láti skólaritara vita og hann skráir í dagbók. 

II. skráning Umsjónarkennari 

nemandi 

Umsjónarkennari ræðir við nemandann, skráir viðtalið og fylgist 

með nemandanum. 

2.þrep 

III. skráning 

Umsjónarkennari 

foreldrar 

Umsjónarkennari ræðir við foreldra og skráir viðtalið. Leysist 

málið ekki vísar hann því til deildarstjóra. 
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IV. skráning Deildarstjóri 

nemandi 

Deildarstjóri ræðir við nemanda og foreldra og skráir viðtalið í 

dagbók. Beri það ekki árangur vísar hann málinu til skólastjóra. 

3. þrep Skólastjórn 

forráðamenn 

nemandi 

Forráðamenn mæta með nemandanum og gerður er skriflegur 

samningur milli aðila 

  Skólaskrifstofa 

Ef samningurinn er ekki haldinn skal nemanda vísað tímabundið 

úr skóla og úrlausn fundin fyrir hann í samráði við 

skólamálaskrifstofu. 

Ath. öll viðtöl skulu skráð, hverjir eru mættir, hvenær, og helstu málsatvik. 

 

 

 

 

 

 

 


