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Skólanámskrá 
Í Ásgarði er lögð megináhersla á persónumiðað og heildstætt nám. Skólanámskrá
skólans byggist á Aðalnámskrá grunnskóla og International Middle Years Curriculum.
ÁsgarðursækirfyrirmyndtilIMYCnámskrárinnarsemmótarskipulagnámsogkennslu
með samþættum þemaverkefnum. Slík nálgun fellur vel að grunnþáttum
aðalnámskrár. 

SagaÁsgarðs 
Ásgarður er nýr grunnskóli sem starfar alfarið á netinu eða “í skýjunum” eins og
starfsfólk skólans vísar til. Aðdragandi að stofnun Ásgarðs hófst haustið 2017 þegar
fræðslustjórinn á Höfn í Hornafirði fór þess á leit við Ásgarð að sinna nokkrum
nemendumíf jarkennsluíHofgarðiíÖræfasveit.Bónþessarivarveltekiðogvorið2020
þegar þetta er ritað hafa kennarar hjá ÁsgarðisinntkennsluíÖræfasveit,Norðurþingi
og Reykhólasveit til styttri eða lengri tíma. Fjölda annarra f jarkennsluverkefna hefur
einnigveriðsinntafráðgjöfum. 
Í janúar 2020 ákvað Kristrún að kominn væri tími til að stofna fullvaxinn skóla “í
skýjunum”. Rekstur grunnskóla samræmistekkibeinlínisráðgjöfinniþósegjamegiað
skólinn verði mikilvæg fyrirmynd fyrir ráðgjöfina. Eðilegt þykir að skólinn sé sérstök
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stofnun. Með því að kaupa aðgang að IMYCnámskránnifákennararÁsgarðsaðgengi
að verkefnabanka þar sem búið er að útfæra heildstæða samþættingu námsgreina
með áherslu á nemendalýðræði og markvissa þátttöku nemenda. Áherslur
aðalnámskrárogIMYCfallavelaðhvorannarri. 
Með tilkomu Ásgarðs gefst tækifæri til að auðvelda aðgengi barna í dreifbýli að
fjölbreyttu námi og jafna betur stöðu þeirra við stöðu barna í þéttbýli í þeim efnum.
Hægt er að koma í veg fyrirtíðferðalögbarnatilaðsækjakennsluogsérfræðiráðgjöf
meðþvíaðnýtakostisemÁsgarðurbýðuruppá.Meðþvíaðbúatilhópaáskjánumog
nýta tæknina til þess að færa menntaða kennara og sérfræðinga nær börnunum er
hægtaðtryggjagæðióháðstaðsetningu.Þanniggetaforeldrarsemkjósaaðbúaf jarri
skólaþjónustuveriðöruggirumaðhægtséaðtryggjabörnumþeirraskólagöngu. 
Sveitarstjórn Reykhólahrepps deilir þeirri skoðun með stofnendum Ásgarðs að
mikilvægt sé að jafna stöðu unglinga til gæðanáms óháð búsetu. Fyrsti nemandinn
semstundaðifulltnámíÁsgarðivarbúsetturíReykhólahreppiogleiddisúsamvinnatil
þessaðsveitarfélagiðvartilbúiðaðríðaávaðiðoggeraþjónustusamningviðÁsgarð. 
Þegar unnið var að þvíhörðumhöndumaðljúkagerðþjónustusamnings,skólastefnu
og skólanámskrá brast COVID-19 á. Þegar þetta er ritað, í miðju samkomubanni á
páskum2020,hefurf jarnámogf jarvinnasannarlegatekiðstakkaskiptumísamfélaginu
á stuttum tíma. Foreldrar, nemendur og kennarar víða um heim hafa orðið að nýta
fjarskipti við nám og vinnu. Það hefur leitt til aukinnar vitneskju og þekkingar
almenningsáþvíaðnámóháðstaðsetninguséraunhæfurkostur.Þaðmunsannarlega
vinnameðÁsgarði. 

Kennsluaðferðir 
KennslufræðilegútfærslaánáminuíÁsgarðibyggirímeginatriðumáútfærslumIMYC
námskrárinnarsemhafaveriðaðlagaðaríslenskuaðalnámskránni. 
IMYCnámskráinererhönnuðþannigaðákveðinhugtök(þemu)drífanámiðáfram.Til
þessaðaðlagaíslenskuaðalnámskránaþeirrialþjóðleguvarfarinsúleiðaðfellaþemun
undirgrunnþættimenntunnarogtryggjaþannigaðhvertþemaværisérstaklegalitað
afhverjumgrunnþætti.NánariútfærsluogyfirlityfirþemunmásjáíNámsvísiÁsgarðs. 
Þemun eru kjarninn í náminu og í þeim felast verkefni sem hverfast umhugtöksem
nemendur fást við í námsferli sínu í hverri verkefnalotu (þema). Með skipulögðum
áætlunum ná þemun að mestu yfir allar námsgreinar. Sérstök áhersla er lögð á
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námsferil nemandans sem á að vera sýnilegur á öllumstigumogerþungamiðjanvið
matástöðunemandans. 


FieldworkEducation:2020 

Nemendamarkmið 
Við kortlagningu á f ramförum nemenda er stuðst við hæfniviðmið 10. bekkjar í
aðalnámskrá ásamt þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum IMYC námskrárinnar.
Markmið IMYC námskrárinnar og útfærslur eru sérstaklegahönnuðtilþessaðfallaað
kennsluognámióháðlandamærum. 

Lykilhæfniogpersónulegmarkmið 
Lykilhæfni og persónuleg markmið lita allar námsgreinar og viðfangsefni sem
nemendurfástvið. 
Kennararognemendurmetastöðugtlykilhæfninemenda.Leiðsagnarmaterstöðugtí
gangienílokhversþemaverkefniseðanámslotutakanemendursamanþannlærdóm
semþeirhafatileinkaðséríverkefnumlotunnarogleggjaf ramkynninguáafurðsinni. 
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●
●
●
●
●

Nemendurhaldaleiðardagbækurþarsemþeirskráhjásérsínasýná
viðfangsefnin 
Nemendurkynnaverkefnisínogútskýrafyriröðrum 
Nemendurvinnasjálfstættogíhópum.Fjölbreytniviðfangsefnaogleiðabirtistí
námsvísi 
Nemendurfaramargvíslegarleiðiraðþvíaðnámarkmiðumsínumogþurfaoftá
tíðumaðveljasérhentugarleiðir 
Nemendurtakaþáttískipulagieiginnámsognámsmatisemerstöðugtígangi. 

Lykilhæfni aðalnámskrár - Nemendur, kennarar og foreldrar leggja mat á stöðuhvers
og eins. Unnið er með viðmið 10. bekkjar og gert ráðfyrirþvíaðnemendurséuflestir
búniraðnálykilhæfni7.bekkjar. 
Stefnteraðþvíaðnemendurgeti: 
●

●

●

●

●

Tjáningogmiðlun 
○ Tekið virkan þátt í samræðum ogrökræðumaföryggioggertgreinfyrir
skoðunumsínumáskýranoggreinagóðanhátt.Notaðólíkamiðlajafnan
af hugkvæmni við að koma þekkingu sinni, leikni, skoðunum og
tilfinningumáf ramfæri. 
Skapandioggagnrýninhugsun 
○ Spurt gagnrýninna og rannsakandi spurninga og farið eigin leiðir við
úrvinnslu verkefna. Gert skýraogvelrökstuddagreinfyrirhvaðliggurað
bakiárangriognýttséráskapandiháttmöguleikasemfelastímistökum
ogóvæntumniðurstöðum.Unniðafgagnrýnimeðupplýsingarogdregið
rökstuddarályktanir,sýntf rumkvæðiogbeittmismunandisjónarhornum
viðmótunogmiðlunviðfangsefna. 
Sjálfstæðiogsamvinna 
○ Jafnansýntf rumkvæðiogsjálfstæðiívinnubrögðum.Haftf rumkvæðiað,
borið ábyrgð á og tekið virkan þáttísamstarfiáuppbyggileganhátt.Af
öryggi tekið á móti og sett f ram skipulagða gagnrýni á ábyrgan og
uppbyggilegan hátt og tekið virkan þátt í skólasamfélaginu á
lýðræðisleganhátt. 
Nýtingmiðlaogupplýsinga 
○ Af öryggi nýtt sér á ábyrgan, gagnrýninn, skapandi og uppbyggilegan
hátt ólíka miðla í námi sínu, aflað upplýsinga og lagt mat á gæði og
trúverðugleikaþeirraogmiðlaðþeimágagnrýninnogskapandihátt. 
Ábyrgðogmatáeiginnámi 
○ Meðhliðsjónafstyrkleikumsínum,nýttsérmjögvelhæfniviðmiðínámi,
unniðsjálfstættogjafnansettsérskýr,raunhæfmarkmið.Boriðábyrgðá
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eiginnámiogaföryggimetiðf rammistöðuogendurskipulagtaðferðir
viðnámíljósiárangurs. 
ÍgegnumnámiðíÁsgarðiogmeðþeimkennsluaðferðumogviðfangsefnumsemlögð
eru til grundvallar er ennfremur unnið að því að styðja nemendur við að ná
persónulegum og félagslegum markmiðum semlíklegerutilþessaðnýtastþeimsvo
þau megi verða virkir þjóðfélagsþegnar í síbreytilegu alþjóðlegu samfélagi.
Skólamenning Ásgarðs hvetur alla til hugsunar og þrautseigju og legguráhersluáað
nemendur: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Séuforvitnirognjótiþessaðkafaofnaíviðfangsefnisín. 
Getiaðlagaðsigbreyttumaðstæðum 
Gefistekkiupp 
Beriumhyggjufyrirsérogöðrum 
Getiástundaðgóðsamskipti 
Sýnitillitssemiviðhvertannaðogallaíumhverfisínu
Getiunniðsjálfstættogmeðöðrum 
Sýnihvertöðruvirðinguíeinuogöllu 

Þemaverkefniognámsvísir  
Í námsvísi skólans er yfirlit yfir þau þemaverkefni sem megnið af vinnu nemenda
byggirá.Hvertþemaerdrifiðáframafeinumákveðnumgrunnþættihverjusinni-ená
sama tímalitaallirgrunnþættirniralltstarfskólans.Hugtökinsemlýsaþemanuásamt
grunnþáttumhnýtasamannámsgreinaríaðminnstakosti80%afnámstímanemenda.
Námsvísirinngefurheildaryfirlityfiruppbyggingunámsyfirheiltár. 
Á hverju skólaári fara nemendur í gegnum sex þemaverkefni. Meginaðferðirnar eru
þær sömu ár eftir ár þó viðfangsefnin í þemaverkefnunum breytist enda eru þau
endurskoðuð af kennurum á hverju hausti. Námsvísirinn er gæðastýringartæki og
tryggir jafnframt f jölbreytni í starfsháttum bæði fyrir nemendur og kennara.
Þemarverkefnasafn IMYC samanstendur af 33 verkefnum sem eru skipulögð eitt ár
framítímann-sexáhverjuári.Eittviðfangsefnistýrirvinnunniennemendurvinnaað
sínummarkmiðumásínumforsendum.Alltaferlögðáherslaátenginguhversogeins
nemandaviðviðfangsefninogf ramfarirhans. 
Undir hverju þema er tiltekið hvaða lykilhæfni og persónulegu markmið eru
áhersluatriði hverju sinni. Í námsvísinum kemur líka f ram hvernig viðkomandi
þemaverkefni tengist markmiðum skólans um að vera stöðugt að stuðla að bættum
heimi. 
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Í námsvísinum hefur hver grunnþáttur sinn dálk og undirhonumbirtastáhersluatriði
þemans hvað varðar lykilhæfni, námsgreinar, tilhögun hópaskiptinga, kennsluaðferða
o.fl.Þegarnámsvísirinnerlesinnf rávinstritilhægrierhægtaðlesaf jölbreytnina. Þegar
lykilhæfnin er lesin f rá vinstri til hægri á að koma í ljós að sérstök áhersla er lögð á
hverja lylilhæfni að minnsta kosti tvisvar sinnum yfir veturinn. Auðvitað er stanslaust
veriðaðvinnameðlykihlæfnioggrunnþætti-enmeðþvíaðleggjasérstakaáhersluá
ákveðnumtímumtryggirnámsvísirinnákveðnadýptogskipulag. 
Hvert þemaverkefni hefur sérstaka tengingu viðheimsmarkmiðinþarsemnemendur
getavaliðaðbeintengjaheimsmarkmiðinviðútfærslueiginverkefnaeðavinnasérstök
alþjóðleg verkefni þar sem nemendum er gert að leggja sitt af mörkum við að ná
heimsmarkmiðunum. 

Námsmat 
Í Ásgarði greinum við á milli þekkingar-, leikni- og hæfnimarkmiða og leitum ólíkra
leiðatilaðnáþeimmarkmiðumsemsetteruogtilaðmetaþau. 
Námsmatið er afar mikilvægt í námsferli nemenda og mikilvægur þáttur í því að
nemendurverðiábyrgirfyrireiginnámi.Námsmatiðerleiðtilþessaðstyðjanemendur
viðaðfærastsífelltnærmarkmiðumsínum. 
Í Ásgarði er námsmatið samofið kennslunni í þeim tilgangi aðbætanámogkennslu.
Námsmatiðberskýreinkennileiðsagnarmatsvegnaþessaðmatiðstuðlaraðnámiog
aðlagarstöðugtkennslunaognámiðaðþörfumnemandans. 
●
●

●
●
●

Framfarir eru metnar yfir þrjú ár - (eða tvö ef nemandi lýkur unglingastiginu á
tveimurárum) 
Nemendur og kennarar halda utan um hvernignemendummiðaraðþvíaðná
viðkomandi hæfni með því að leggja mat á hvort nemandi sé á byrjunarreit, á
góðrileið-eðahæfnináð(Rubrics-stigvaxandihæfnilistar),80%-90%. 
Þekkingermetinmeðmunnlegumhættieðaáprófum(val)10-20%. 
Mikiláherslaásjálfsmatogþáttökuforeldraínámsmati. 
Kynning á verkefnum og ígrundun er lokastig hvers þemaverkefnis. Þar meta
nemendur,kennararogeftirtilvikumforeldrara: 
○ Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir
munnlega,skriflegaogáannanhátt.Hæfnitilaðmiðlaþekkinguogleikni
sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í samræðum og
rökræðum. 
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○

○
○

Skapandi hugsun og f rumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni
nemendatilaðbeitaþekkinguogleikni,dragaályktanir,áræðnitilaðleita
nýrralausnaogbeitagagnrýninnihugsunogröksemdafærslu. 
Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir
leiðsögn. 
Hæfninemendatilaðnýtamargvíslegamiðlaíþekkingarleit,úrvinnsluog
miðlunognýtaupplýsingaráábyrgan,skapandioggagnrýninnhátt. 

Lokamat 
Efniðurstöðursamræmdrakönnunarprófasýniraðnemandihefursýntf ramúrskarandi
hæfni (A) eða (B) samkvæmt hæfnikröfu 10. bekkjar eða hefur lokið markmiðum
grunnskólans, geta foreldrar óskað eftir því að barnið sé útskrifað úr grunnskóla á 9
árum. Námsráðgjafi veitir nemandanum námsráðgjöf og skólastjórn og kennarar
aðstoðaforeldraaðmetahvortákvörðuninsé heppilegfyrirviðkomandinemanda. 
NámsmatíÁsgarðierstöðugtígangiognemendur,foreldrarogkennarareigaaðvita
öllum stundum hvar hver nemandi stendur gagnvart sínum markmiðum. Kennarar
stýraþvíaðnemendurogforeldrarhafiþáyfirsýnsemþarftilþessaðhverogeinnátti
sig á því hvar viðkomandi er staddur. Við lok hvers þemaverkefnis gera kennarar og
nemendursamantektsemnemandinnkynnirfyrirforeldrumsínum. 
Lokamat á ekki að koma neinum á óvart og viðlokhversskólaárserþaðmarkmiðað
nemandinngetisjálfurskýrtf ráþvíhverhansstaðaeroghverthannstefnir. 

Samræmdpróf 
“Grunnskólanemendum er skylt að þreyta samræmd könnunarpróf í4.,7.og10.bekk.
Skólastjórum er heimilt að veita nemendum undanþágu f rá því að taka samræmdu
könnunarprófiníöllumnámsgreinumeðahlutaþeirraefgildarástæðurmælameðþví
og kennarar og foreldrar eru því samþykkir. Heimild skólastjóra til undanþágu getur
m.a. tekið til nemenda með annað móðurmál en íslensku sem eru nýlega fluttir til
landsins,nemendameðsérþarfiríalmennumskólumogsérskólumeðanemendasem
afóviðráðanlegumástæðumgetaekkitekiðprófin.” 
NemendurÁsgarðsþreytasamræmdprófogtakaþáttímælingumMMSeinsogaðrir
nemendurálandinu.Niðurstöðursamræmdramælingaernýttartilþessaðnemendur
áttisigbeturástöðusinnioggetilagtgrunnaðf rekarif ramförum.Sýninemendurekki
“eðlilegar” f ramfarir er brugðist við með því að finna leiðir til þess að nemandinn nái
betritenginguviðviðfangsefniðogkomistafturáf ramfaraskrið. 
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Grunnþættir 
"Menntastefnanýrraaðalnámskráaerreistásexgrunnþáttum
semvarðastarfshætti,inntakogumhverfinámsáöllum
skólastigum.Þeirerulæsi,sjálfbærni,heilbrigðiogvelferð,lýðræði
ogmannréttindi,jafnréttiogsköpun. 

Meðþessumsexgrunnþáttumerlögðáherslaáaðræktameð
markvissumhættiþáþekkingu,leikniogviðhorfsemstyrkirgetu
einstaklingaíf ramtíðinnitilaðverðagagnrýnir,virkiroghæfir
þátttakenduríjafnréttis-oglýðræðissamfélagi. 

Hugmyndirnaraðbakigrunnþáttunumeigaaðendurspeglastí
starfsháttumskóla,samskiptumogskólabrag.Þeirskuluvera
sýnilegirískólastarfinuölluogkomaf ramíinntakinámsgreinaog
námssviða,bæðihvaðvarðarþáþekkinguogleiknisembörnog
ungmenniskuluaflasér" 
(Mennta-ogmenningamálaráðuneytið,sótt25.apríl2018). 
Í Ásgarði leiða grunnþættir aðalnámskrár allt skólastarf og þaraðaukierlögðsérstök
áhersla á hvern grunnþátt á 6 vikna tímabili á hverju skólaári. Þannig hefur hver
grunnþáttur sérstakan sess í skólastarfi Ásgarðs á hverjuskólaári.Sjánánariútfærsluí
námsvísi. 

Grunnþættir 
Sjálfbærni 

●
●
●
●
●

Nemendurtakaþáttíþvíaðvinna aðheimsmarkmiðumogtakabeinanþáttíað
hafaáhrifáumhverfisittogheiminnallan 
Ígegnumverkefninemendaerþeimgertaðskiljavistkerfijarðarogfinnaleiðir
tilþessaðviðhaldaþvímeðgjörðumsínum 
Framleiðslaogneyslaogáhrifásjálfbærniheimsinserviðfangsefniverkefna
nemendaíÁsgarði 
UmhverfisstefnaÁsgarðs 
Nemendurtakaþáttíþvíaðaukasjálfbærniheimsinsmeðverkefnumsem
tengjastbeintviðfangsefninu. 
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Heilbrigðiogvelferð  
●
●
●

●

●
●

Nemendumergertkleiftaðnálgastviðfangsefnisínútf rááhugasviðumsínum 
Nemendurskapasjálfirogmeðforráðamönnumsínumumhverfitilaðefla
hreyfifærnisínameðleiðsögnf rákennurum 
Stefnaskólansogstarfshættirmiðaaðþvíaðkomatilmótsviðþarfirallra
nemendavinnameðþeimáþeirraforsendumsvoaðþeirverðifærirumaðtaka
ábyrgðáeiginheilbrigðiogvelferð 
Nemendurvinnaástigvaxandiháttaðþvíaðverðafærumaðberaábyrgðáeign
heilbrigðiogvelferðoggetieinogóstuddskipulagtheilsusamlegtlífernisitt
meðhreyfingu,andlegaheilsuogmataræðiíhuga 
Nemendurlæraaðþekkjasjálfasigmeðverkefnumsínum. 
Eineltisáætlun 

Lýðræðiogmannréttindi 

●
●
●
●
●
●
●

Nemendurtakabeinanþáttístjórnunskólansoghafafulltrúaístjórnskólans 
ÍÁsgarðifánemendurtækifæritilaðmótanámsitt,námsumhverfiogskipulag
skólastarfsins 
Íöllunámiogviðfangsefnumskólastarfsinsertekiðtillittiláhuganemendaog
þeimætlaðaðberaábyrgðásínueiginnámi 
NemendurlæraaðþekkjaréttindisínmeðvinnumeðBarnasáttmála
Sameinuðuþjóðannaogmannréttindi. 
Lýðræðislegtgildismaterrauðurþráðuríöllumverkefnumsemnemendur
Ásgarðsglímavið. 
NemendursitjaískólaráðiÁsgarðs. 
Nemendurtakabeinanþáttíaðmótaskipulagskólans,hafatillöguréttogalltaf
eráþáhlustað. 

Jafnrétti 

●

●

NemendurfáaðþroskastáeiginforsendumíÁsgarði. Samþættu
þemaverkefningeraráðfyrirþvíaðnemendurtengiviðfangsefnisínviðfyrri
þekkinguogmótiskoðanirsínarmeðþvíaðkynnasérefniðogmótanýjar
skoðanirílýðræðislegrisamræðuviðsamnemendurogkennara. 
NámskáÁsgarðs(sérstaklegaviðfangsefniIMYC)leggurmiklaáhersluáað
nemendurberivirðingufyriröllumannkyniumallanheim. 
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●

NámskráÁsgarðsersérstaklegasniðinaðþvíaðnemendurveltifyrirsérjafnrétti
ísamhengiviðheimsmyndinaoghvernigjafnréttibirtistínútíð,fortíðog
framtíð. 

Læsi 
●
●
●

●

●
●
●

Nemendurlesaf jölbreyttatextaítengslumviðviðfangsefnisín 
Öllverkefninhefjastáþvíaðnemendurtengjaviðsínafyrriþekkingu,móta
hugmyndirsínarogkomaþeimáf ramfæriviðaðra 
Leiðardagbókarskrifnemendaerurauðurþráðuríúrvinnslunemendaáþeim
viðfangsefnumsemþeirfástvið.Meðslíkumskrifummótanemendur
hugmyndirsínarogfæraíletur 
Nemendurskapasínaeiginmerkingumeðþvíaðverastöðugtaðveltafyrirsér
hugmyndumsínum,mátaeðaspeglaviðhugmyndirannarraogþróaeigin
tengingarviðviðfangsefnin 
Nemendurvinnasífelltaðauknumskilningiáumhverfisínuogsamfélagimeð
verkefnavinnusinni 
Nemendurkynnaeiginvinnu ílokhverrarvinnulotuþarsemþeirratúlkuná
viðfangsefnumbirtist 
ÍÁsgarðirekanemendurf réttastofuþarsemþeirbirtaverksín,kynnaskólannog
miðlaupplýsingumsemþeirsjálfirritstýra. 

Sköpun 
●
●

●
●
●

StöðugsköpunerígangiíÁsgarðiogkennslufræðilegstefnaskólansgerirráð
fyrirþvíaðríflega80%viðfangsefnaskólansnjótisköpunarmáttsnemenda 
Ýtterundirforvitniogheilabrotmeðstöðugumrannsóknumáviðfangsefnum
skólans.Rannsóknir ogígrundunermeginstoðkennslufræðilegarútfærsluí
námiskólans 
Nemendureruhvattirtilaðkomahugmyndumsínumíf ramkvæmdogkynna
fyrirsamnemendum,kennurumogforeldrum 
Nemendurhafavalumviðfangsefnioghvernigþeirskilaafrakstriverkefnasinna 
Áherslaálistirogsköpunkemurf ramíþemaverkefnum. 

Bókasafnogbjargir 
Bókasafn Ásgarðs er ríkulegt safn af efni sem starfsfólk skólans ognemendurbyggja
upp með tímanum. Í bókasafninu er að finna ríkulegar bjargir sem auðvelda
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nemendum námið. Nemendur í Ásgarði eiga rétt á námsbókum f rá
Menntamálastofnunogsjákennararumaðpantaþærbækursemeigaviðhverjusinni. 
NámsbækurstýraekkináminuíÁsgarðienbækurerunotaðaraföllumíÁsgarðitilað
dýpkaþekkinguáþeimviðfangsefnumsemveriðeraðfástviðhverjusinni.  

Tækniognám 
Góð nettenging er nauðsynleg svo nemendur geti stundaðnámíÁsgarði.Nemendur
semekkihafaaðgangaðtölvugetafengiðtölvulánaðaogheyrnartól.Nemendurþurfa
aðeigasímasemhægteraðtakamyndiráoghringjaíogúr.Nemendurþurfaaðgeta
stundað námið sitt í umhverfi þar sem hljóð berst vel. Önnur tæki og tól eru ekki
nauðsynlegtilaðstundanámíÁsgarði. 

Heimanám 
Ekkert skilgreintheimanámeríÁsgarði.Sérhvernemandiognemendahóparþurfaað
standaskiláverkefnumsínumviðlokhverrarlotueðaþemaverkefnisins.Þaðerengin
undantekningf ráverkefnaskilumogefnemendurhafaekkinýtttímasinnvelviðvinnu
á skólatíma þá þurfa þeir að taka til hendinni til að ljúka verkefnum sínum.
Áætlanagerð er einn af lykilþáttum í námi í Ásgarði og umfang verkefna ákveðið af
nemendum í samráði við kennara. Nemendur eiga því að geta sniðið verkefni sín að
eiginþörfum. 

Námsgreinar 
“Námsgreinarerumikilvægurhlutiskólastarfsenekkimarkmiðísjálfusér.Þaðerekki
hlutverkskólaaðkennanámsgreinarhelduraðmenntanemendurogkomahverjum
og einum til nokkurs þroska. Í viðfangsefnum og aðferðum námsgreinanna kynnast
nemendur ólíkum sviðum veraldarinnar; heimi hluta og hugmynda, náttúru og
menningu. Þeir f ræðast um nærumhverfi sitt og f jarlægheimshorn,kynnastörheimi
efnisagna og víðáttum geimsins. Námsgreinar gefa nemendum færi á að kynnasér
ogræðasiðioglífshætti,þekkinguoghugmyndir,kenningarogstaðreyndir,lögmálog
reglur sem gefa lífi þeirra og umhverfi merkingu og tilgang. Námsgreinarnar búa
einnig yfir mismunandi aðferðum og verklagi, sem nýtast tilnámsogþroska.Inntak
og verklag mismunandi námsgreina þarf að höfða til rökhugsunar jafnt sem
tilfinninga og svara meðfæddri forvitni og sköpunarþrá nemenda. Aðferðafræði og
verklag ólíkra námsgreina stuðlar að f jölbreyttu námi og almennri menntun. Í
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samfélaginu eru verkefni yfirleitt ekki sundurgreind og einangruð heldur samofin
mörgum þáttum. Þetta er mikilvægt að hafa íhugaviðskipulagskólastarfs.Þvíætti
að vera áhersla á samþættingu námsgreina þar sem horft er til verkefna sem hafa
snertifleti við margar námsgreinar. Þannig mánálgastþaðmarkmiðaðgeranámið
merkingarbærara fyrir nemendur, skýrafyrirþeimsamhengif ræðigreinaognauðsyn
þessaðhafainnsýníheimþeirra”. 
Námsgreinar í Ásgarði renna saman í samfellda áherslu undir sex þemum á hverju
skólaári.Þemaverkefninnáyfirþekkingar-,leikni-oghæfniviðimiðsemnámsskrárstjóri
sérumaðhaldautanumogtengjaviðIMYCnámskránaoghæfniviðmiðaðalnámskrár.
Viðmiðin eru beintengdviðnámsmatognámsferliðsjálft.Námsferliðeríeðlisínuferli
semsnýstumlykilhæfninaogpersónulegmarkmiðnemenda. 
Í Ásgarði vinna nemendur í teymum en er ekki skipt eftir í hópa eftir árgöngum. Í
gegnum vinnu nemenda takast þeir á við verkefni sem munu á þremurárumnáyfir
þauviðmiðsemsetteruíaðalnámskrágrunnskóla.Meðítarlegriskráninguáviðmiðum
og krossvísunum á milli þemaverkefna og hæfniviðmiða eftir námsgreinum byggist
upphjáhverjumogeinumnemandaferlihansígegnumviðmiðnámsgreina. 
Á þremur árum munu nemendur Ásgarðs eyða eftirtöldum mínútufjölda að jafnaði í
hverjanámsgrein: 
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Íslenska630mínútur. 
Erlendtungumál,enska,danskaeðaönnurNorðurlandamál.840mínútur. 
List- og verkgreinar, tónmennt, sjónlistir og sviðslistir (listgreinar). Hönnun og
smíði, textílmennt og heimilisfræði(verkgreinar).Jafnvægiáaðveraámilli.840
mínútur. 
Náttúrugreinar360mínútur. 
Skólaíþróttir360mínútur. 
Samfélagsfræðigreinar, trúabragðarfræði, lífsleikni, jafnréttismál, siðfræði. 360
mínútur. 
Stærðfræði600mínútur. 
Upplýsingaogtæknimennt360mínútur.
Valgreinar helmingur valstundaskalverabundinnlist-og verktengdunámiog
útfærtútf ráheildstæðumþemaverkefnumnemenda“Kistilinum”.870mínútur. 

Samtals 4.440 mínútur fyrir 8.-10. bekk eða 24,6 klst að jafnaði á viku fyrir hvern
árgang.ÍÁsgarðiervinnuvikanemendaaðjafnað24,6stundireða5klstádag.  
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Valgreinar 
“Valgreinar eru hluti af skyldunámi. Í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla skal nemendum
gefinn kostur á að velja námsgreinar og námssvið sem svarar til allt að fimmtungi
námstímans en skólar geta skipulagt mismunandi hlutfall valgreina eftir árgöngum
ogskalslíktkomaf ramíárlegristarfsáætlun”. 
Í Ásgarði þurfa nemendur að laga námið að eigin þörfum og gera það í samráði við
námsráðgjafa, kennara og foreldra. Megináherslan er lögð á að undirbúa nemendur
fyrir f ramhaldsskólann, vera ábyrg fyrir sínu námi útfrá sínum áhugasviðum og með
eiginf ramtíðaráformíhuga.Þanniggefstnemendumkosturáaðhefjakerfisbundiðog
stigvaxandiþávegferðaðverðasjálfstæðirnámsmennsemberaábyrgðáeiginnámi.Í
Ásgarði gefst þeim tækifæri á að móta áhugasvið sitt og námstækni - sérstaklega í
gegnumvalið. 
Val nemenda í Ásgarði er persónubundið. Það getur tengst íþróttum, áhugamálum,
sjálfboðaliðastörfum og/eða félagsstarfi viðkomandi nemenda en útfært út f rá
grunnþáttum eins og annað nám í Ásgarði. Námskrárstjóri og stjórn skólans hanna
skrefinsemnemendurþurfaaðstígatilþessaðviðfangsefnigetitalistfullgildvalgrein.
VerklagvalgreinannaíÁsgarðiheitirKistillinn. 
Námíf ramhaldsskólageturtalistvalgreinogerþámiðaðviðaðþaðséuekkimeiraen
160 mínútur á viku skv. aðalnámskrá. Nám í f ramhaldsskóla er einnighægtaðútfæra
meðverklagiKistilsins. 

Kistillinn 
Kistillinnerheildstættverkefniþarsemnemendurfátækifæritilþessaðskapaútf rá
þeimviðfangsefnumsemþeirsjálfirviljavinnaenmeðskýrumogmetnaðarfullum
viðmiðumumf ramkvæmdina.Kistillinnereinstaklingsverkefnisemnemandinndrífur
áframenkennarinnstyðurvið-meðtímanumeykstsjálfstæðinemendaviðútfærslurá
viðfangsefnumvalgreinanna. 

Meginmarkmið 
● Aðnemendurgetináðf ramúrskarandiárangriáeinstaklingsmiðaðanháttmeð
skipulögðumnámsaðferðumsembyggjaástyrkleikumþeirra. 
● Aðnemendurtakistá viðkrefjandiáskoranirþvertábóklegarnámsgreinar,list-
ogverkgreinar,íþróttirogf rístundir. 
● Aðnemendurtakistáviðverkefnisemeykursjálfstraust,virkni,þrautseigjuog
ábyrgðáeiginnámiogendurspeglastíáherslumálykilhæfniaðalnámskrár. 
● Aðaukasamstarfskólansviðatvinnulífið.  
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Lykilhæfni,áherslur:V
 erkefniðbyggirkyrfilegaáöllumþáttumlykilhæfninnar.
Nemendurfátækifæritilþessaðlátareynaáallaþættiogsýnaf ramáhæfnisínaviðað
tjáogmiðla,skapaoggagnrýna,beitasjálfstæðumvinnubrögðum,nýtaf jölbreytta
miðlaogmetasínaeiginstöðu. 

Kistillinn: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Erverkefnisemhveturnemendurtilaðþjálfastíf jölbreyttumvinnubrögðum
meðþvíaðfástvið viðfangsefnisemeruþeimhugleikin 
Erverkefnisemgefurnemendummikilvægttækifæritilaðskapapersónulega
afurð 
Erverkefnisemgefurnemendumkostáaðveljasérhæfniviðmið 
Erverkefnisemerhvetjandi,persónulegáskorunfyrirnemandann 
Erverkefniþarsemnemendurnotalangantímatilaðkafadjúptíviðfangsefni
aðeigivali. 
Erverkefnisemtekurmiðafþvíaðnemenduröðlistnýjaskapandiinnsýnog
dýpriskilningásjálfumsérsemnámsmanniogrannsakenda. 
Er verkefnisemeykurþrautseigju. 
Erverkefniþarsemnemendureigaáhrifaríksamskiptiumákveðiðviðfangsefni
viðaðraenkennarasínaeðaforeldra. 
Erverkefniþarsemnemendurlæraaðmetanámsferlisitt. 
Erverkefnisemmiðaraðþvíaðnemendurfylliststoltiafsínumverkefnumþar
semþauerusniðinafþeimsjálfumsamkvæmtþeirraþörfum. 

Vinnulag  
Kistillinneráhugasviðsverkefniþarsemverkefninemandanseraðsníðasérstakkeftir
vextioggerasértíma-ogverkáætlanirísamræmiviðtímaogumfangverkefnisins.
KistillinnerundanfariKistunnarsemerstóribróðirKistilsinsenmeðvaxandifærni
nemendaeflistsjálfstæðþeirra. 

● Nemendurveljasérviðfangsefnisemþeirgeraaðsínuverkefni.Verkefniðmá
tengjastíþróttum,tónlist,leiklist,endurbótumáhúsnæði,viðgerðum,nýsköpun
eðahverjuþvísemþeimdetturíhug.Verkefniðgeturveriðliðuríþvíaðláta
draumarætast.Verkefniðeraðeinsháðreglunniumjafnvægiámillihugarog
handar.Geraþarfráðfyriraðhluturlist-ogverkgreinasé50%afvalinu,þ.e.
jafnvægiskalveraámillibóklegraþáttaogverk-oglistgreina.Einstökverkefni
getaþannigveriðalfariðverklegeðabóklegenheildarniðurstaðanþarfaðvera
50/50. 
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●

●
●

●

●

●
●
●

Verklýsing-n
 emandinngerirverklýsinguþarsemhannerírauninniaðákveða
útkomunafyrirfram(gæðaviðmið).Lýsinginþarfaðveraþaðítarlegað
nemandinngetimetiðsigsamkvæmthenniviðlokverkefnis. 
Kennarinnvelurgrunnþáttoghjálparnemandanumaðmótaviðfangsefnið.
Meðtímanumfaranemendursjálfiraðveljasérgrunnþátt.  
Nemandinngerirt ímaogverkáætlun.Nemandinnvelurleiðtilþessaðgera
tímaáætlunumf ramfangverkefnisins-hvortsemþaðerídagbókeðaGoogle
Calander,Trelloeðahverjuþvísemhannkýsaðnota. 
Kennarinnv
 elurönnurmarkmiðverkefnisinsítarleganemanemandinngeriþað
sjálfur.Kennarinneðanemandinnskrámarkmiðverkefnisinssemverðalykillinn
aðmativerkefnisins.Viðlokverkefnisinsmeturkennarinnnemandannog
nemandinnmetursig.Sameiginlegaerkomistaðniðurstöðu. 
Matsnefndarmatsviðmið-Ílokinkynnanemendurverkefnisínfyrirmatsnefnd
semskipuðerþremuraðiluminnanskólans.Nemendurþekkjaf ráupphafi
matsviðmiðmatsnefndarogskipuleggjasigvandlegameðlokamatiðíhuga. 
Nemandinnheldurv
 innudagbók-ítómabók,Trelloeðaöðrumforritum,eða
meðöðrumrafrænumhætti. 
Nemandinngerirs
 kýrsluumverkefniðsittogskilarinn. 
Nemandinnheldurkynninguáverkefninusínu,gerirgreinfyrirþvíhvert
markmiðiðmeðverkefninuvar,hvernigþaðgekkogsýnaogkynnaafurðinafyrir
matsnefnd.Matsnefndinmetur. 

Samstarfheimilisogskóla 
Samkvæmt barnalögum teljast foreldrar þeir sem fara með forsjá barns. Í Ásgarði er
orðið“foreldrar”notaðumþásemfarameðforsjábarns. 
Foreldrarberaábyrgðáuppeldibarnasinna.Foreldrargegnamjögmikilvæguhlutverki
í starfsemi Ásgarðs. Nemendur Ásgarðs verða ýmist staðsettir á heimilumsínum(eða
vinnustöðum sem foreldrar ákveða) eða með starfsstöð í heimaskóla. Það kemur því
gjarnan í hlut foreldra að taka bæði virkan þátt í námi barnsins sem og skipulagi
dagsins. 
Starfsfólk Ásgarðs lítur á foreldra sem nánustu samstarfsmenn sína og lykilfólk í að
styðjanemendurviðaðnámarkmiðumsínum. 
Foreldrar eru dýrmætasti hlekkurinn í samskiptum heimilis og skóla. Í Ásgarði stýra
nemendurfundummeðforeldrumsemhaldnireruátveggjaviknaf restiallanveturinn.
Nemendur taka saman dagskrárefni fundaogundirbúaþáávikulegumfundummeð
umsjónarkennara. 
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Á hverjum föstudegi stýra nemendur opnum foreldrafundi þar sem þeir skiptastáað
fara yfir f réttir vikunnar, viðfangsefni, sigra og sorgir. Opnir fundir með foreldrumeru
tekniruppogsafnastíf réttsarpvetrarins. 
Foreldrar hafa aðgang að f ramfarastiga barna sinna í gegnum rafræna kennslustofu
nemandans. 

Samstarfviðf ramhaldsskólaogtilfærsluáætlun 
NemenduríÁsgarðifátraustanáms-ogstarfsráðgjöfsemauðveldarþeimaðveljanám
viðhæfi. 
Ásgarður erísamstarfiviðMenntaskólannáTröllaskagavarðandinemendursemhafa
aðhlutatileðaölluleytilokiðmarkmiðumgrunnskólans. 
Efgrunnskólanemandistundarnámíf ramhaldsskóla,semskilgreintersemhlutináms
í grunnskóla, fer um kostnað vegnakennsluáf ramhaldsskólastigieftirákvæðumlaga
umgrunn-ogf ramhaldsskóla.Umnánarif ramkvæmdogfyrirkomulagskalsamiðmilli
Ásgarðsoghlutaðeigandif ramhaldsskóla. 
Fyrir þá nemendur sem njóta sérúrræða í Ásgarði munu kennarar og aðrir fagaðilar
ásamt foreldrum nemandans móta tilfærsluáætlun vegna fyrirhugaðs náms
viðkomandi í f ramhaldsskóla. Sá undirbúningur hefst ekki síðar en við upphaf 9.
bekkjar. 
NemenduríÁsgarðsskólafákynningarumnámívöldumf ramhaldsskólum.Nemendur
og foreldrar bera f ram óskir sína og námsráðgjafi bætir við hugmyndum sem hann
telurhentabörnumhverjusinni. 
FyrirmyndaðtilfærsluáætlunÁsgarðsskólaertilfærsluáætlunÁlfhólsskóla(sótt10.apríl
2020). 

Tengslskólaviðnærsamfélagið 
TengslnemendaÁsgarðsviðnærsamfélagsittgegnirmikilvæguhlutverki.Viðútfærslu
náms í Ásgarðierlögðáherslaáaðverkefninemendatengistumhverfiþeirra,nærog
fjær. Áhugasviðsverkefnin Kistan og Kistillinn tengja viðfangsefni nemenda
sérstaklegaútfyrirstarfsemiskólansogþarleitanemendurtilstofnanaínærumhverfi
sínuogtilstofnanaogfyrirtækjaumlandallt-jafnvelútfyrirlandsteinana. 
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Í verkefnum nemenda þar sem þau útfæra list og verkgreinar þurfa þeir gjarnan að
finnasérefniviðogaðstæðurtilaðvinnameð.Þettaergertísamvinnuviðforeldraog
nærumhverfi nemenda. Þetta er þó ekki skilyrðiþvíbúinemendurtilaðmyndamjög
afskekktþáerþettaleystíf jarsamstarfi. 
Í hverju tilviki fyrir sig er leitast við að vinna með fyrirtækjum og stofnunum,
félagasamtökum og lista og menningar samtökum enda erþaðkjarninníverkefnum
skólansaðtengjasamanhugoghöndeinsogkosturer. 
Í áætlunum nemenda eru þessi tengsl tilgreind og skráð og tekin til umfjöllunar í
nemendastýrðumsamtölumviðforeldraogkennara. 
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Áætlunumagamál 
Ætlast er til að nemendur mæti stundvíslega og vel undibúnir í skólannþarsemþeir
eru tilbúnir til að takast á við krefjandi verkefni, þiggja leiðsögn og taka virkan þátt í
viðfangsefnumsínum.Nemendumereinnigætlaðaðsýnakurteisioglátaséranntum
aðsamskiptiséuvinsamlegogtilþessfallinaðaukasamkenndogörygginemendaog
annarra sem í skólanum starfa. Nemendur sýna sjálfum sér og öðrum virðingu með
framkomusinnioggjörðum.Tilaðnáþessummarkmiðumskilgreinirskólinnæskilega
hegðunáeftirfarandihátt: 


●
●
●
●
●

Nemandinnhefurstjórnáeiginhegðun,bæðiorðumoggerðum 
Sýnirsjálfumsérogöðrumvirðingu,kurteisiogtillitssemi 
Gerirsérfarumaðleysaúrágreiningisemuppkannaðkomaafskynsemiogán
ofbeldis 
Gerirsérfarumaðsetjasigísporannarra 
Fervelmeðþauverðmætisemhonumertrúaðfyrir,gengurvelumskólannog
umhverfihans 
Virðireigurannarra 
Feraðfyrirmælumkennaraogannarsstarfsfólks 
Leggursigávalltf ramviðnámiðogsýnirmetnaðíaðgerasittbesta 
Virðirverksínogvandarf rágangáverkefnumsínum 
Mætirstundvíslega,undirbúinogmeðþaugögnsemnotaþarf 

●

Virðirbekkjarsáttmála 

●
●
●
●
●



Óásættanleghegðun 
Til að nemendur átti sig betur á því hvar mörkin milli æskilegrar og óásættanlegrar
hegðunarliggja,verðanemenduraðgerasérgreinfyrirhvaðtelstóásættanleghegðun. 
Óásættanleghegðunerþegarnemendur: 
●
●
●
●
●

Eyðileggja, hindra eða trufla skólastarf, vinnu annarra nemenda, kennara eða
annarsstarfsfólks 
Látasérekkisegjastviðvinsamlegarábendingar 
Gangiíeigurannarra,skemmieðasteli 
Valdiöðrumkvíðaogöryggisleysi 
Ógni öryggi annarraeinstaklingasemstarfaískólanum,nemenda,kennaraeða
annarrastarfsmanna 
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●

Notieðahafiundirhöndumtóbakeðaaðravímugjafa 

Lögbrot 
Við líðum ekki lögbrot, svo sem skemmdarverk, þjófnað, ofbeldi, vímuefnanotkun,
alvarlegarhótanireðaannaðofbeldi. 
Aðöllujöfnuerhaftsambandviðforeldra/forráðamennefnemandisýniróásættanlega
hegðuneðabrýturlög. Þáerleitaðeftirsamvinnuumúrvinnslumála. Atvikeruskráðí
dagbóknemenda. Þettaergertsamkvæmt13.og14.greinreglugerðarumábyrgðog
skylduraðilaskólasamfélagsinsígrunnskólum. 
Skýrmörk 
ÍÁsgarðisetjumviðskýrmörkámilliþeirrarhegðunarsemeræskilegogeðlilegog
þeirrarhegðunarsemekkierhægtaðsættasigvið.Hegðunsembyggirástjórnleysier
óásættanlegenhegðunsembyggirásjálfstjórneræskileg. 


Nemandifærvalumtværleiðirtillausnar ámálumsínum: 
Leið1→H
 anngeturvaliðumaðfaramildaogárangursríkaleið—uppbyggingu 
Leið2→H
 annveluraðtakaskilgreindumafleiðingumgjörðasinna—viðurlögum 

Hvaðgeristefhegðuneróásættanleg? 


Leið1→Árangursríkleiðtillausnar—uppbygging 
Nemendurgetavaliðárangursríkaleiðtillausnarefhegðunþeirrareynistóásættanleg.
ViðíÁsgarðiviljumvinnaagamáláþannháttaðalliraðilarkomisemsterkastirf rá
samskiptum,tilbúniraðlítaíeiginbarmognábetristjórnáhegðunsinni. 


Allirgetagertmistök. 
ÞeirsemstarfaíÁsgarðierumannlegirogþeimgetaorðiðámistökíhegðun,

umgengniogsamskiptum.Þaðgildirumalla:Nemendur,kennara,stjórnendurogaðra
starfsmennskólans. 


Mistökerhægtaðleiðrétta 
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Bestaleiðintilaðvinnasigútúrvandaeraðviðurkennaþaumistök semorðiðhafa,
geraáætlunumaðleiðréttaþauoglæraþannigbetrileiðsemnýtistviðkomandivið
svipaðaraðstæður. 


Ferliagamálaíkennslustund 
Fyrstumistök: 
1.

Kennari áminnir nemanda og gefur honum tækifæri til að ná stjórn á eigin
hegðun og leiðrétta mistök sín (finna betri leið sem bætir hegðun, sættir
sjónarmiðognýtir„stuttinngrip“). 
2. Ef nemandi heldur uppteknum hætti, ræðir viðkomandi kennari f rekar við
nemandannumleiðiraðlausnviðfyrstatækifærioggerirmeðhonumáætluntil
uppbyggingar.
3. Áætluninerskráðásamtmálsatvikum 
4. Viðkomandi kennari fylgir uppbyggingaráætluninni eftir með viðtali/viðtölum
eftiratvikum. 


Endurtekinóásættanleghegðuníkennslustundum 
Nemandierlátinnróasigogviðkomandikennarigengurf ráuppbyggingaráætlunmeð
honumviðfyrstatækifæri. 
Inngripvegnahættuástands 
Ástandmetið.Nemendumogstarfsfólkiforðaðf ráhættu.Kallaðeftiraðstoð. 
Leið2farinstrax 
Skráning fari f ram skv. 13. og 14. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila
skólasamfélagsinsígrunnskólum. 
Dæmiumuppbyggingu 
1. Ágöngumskólans,skólasafni,mötuneyti,íþróttamannvirkjumogáskólalóð: 
2. Starfsmennskólansgefanemandatækifæritilaðbætahegðunsínameð„stuttu
inngripi“ 
3. Haldi nemandinn uppteknum hætti og sýni neikvæða hegðun áfram vísar
starfsmaður honum til umsjónakennara sem gerir uppbyggingaráætlun með
nemandanumogviðkomandistarfsmanniviðfyrstatækifæri 
4. Þeir sem hlut eiga að máli fá upplýsingar um áætlun nemandans sem skráð
niður 
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5. Áætluninnierfylgteftirmeðviðtali/viðtölumhjáumsjónarkennara 


Ábyrgð,réttindiogskyldurstarfsfólksskóla 


Starfsfólk skóla skal ávallt bera velferð nemenda fyrir brjóstiogleggjasigf ramumað
tryggjanemendumöryggi,vellíðanogvinnufriðtilaðþeirgetinotiðskólagöngusinnar.
Starfsfólk skal sýna nærgætni og gæta virðingar í f ramkomu sinni gagnvart
nemendum, foreldrum og samstarfsfólki og gæta þagmælsku. Skólastjórnendum og
kennurum ber að eiga samstarf við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna
þeirra. 
Úr3.gr.reglugerðarumábyrgð,réttindiogskyldurstarfsfólksskóla. 

Á
 byrgð,réttindiogskyldurnemenda 
Nemendurberaábyrgðáf ramkomusinni,háttsemiogsamskiptumviðskólasystkinog
starfsfólk skóla, þ.m.t. rafrænum samskiptum og netnotkun með hliðsjón af aldri og
þroska. Nemendureigaréttáaðlátaskoðanirsínaríljósogfáaðtjásigeffundiðerað
hegðun þeirra skv. 5. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í
grunnskólum. Þarmeðtaliðhegðunbarnsgagnvartsamnemendumogstarfsfólkiskv.
5.gr.reglugerðarumábyrgðogskylduraðilaskólasamfélagsinsígrunnskólum. 


Ábyrgð,réttindiogskyldurforeldra 
Foreldrarberaábyrgðáuppeldibarnasinna,þ.m.t. aðþausækiskólaoghegðunbarns
gagnvart samnemendum og starfsfólki. Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna og
upplýsa starfsmenn skóla um þætti sem kunna að hafa áhrif á ástundun og hegðun. 
Foreldrum berásamtnemandaaðtakaþáttímeðferðmálasemuppkunnaaðkoma. 
Þessiatriðibyggjastá5.gr.reglugerðarumábyrgðogskylduraðilaískólasamfélagsinsí
grunnskólum. 


Leið2→Nemandiþiggure
 kkitilboðumaðgerauppbyggingaráætlun 
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Ef nemandi þiggur ekki tilboð um að gera uppbyggingaráætlun er málum vísað til
teymisstjóra sem ákvarðar f ramhaldið. Í flestum tilvikum er boðaðsemfyrsttilfundar
með foreldrum viðkomandi nemanda. Þá taka oftast við aðgerðir sem byggja ekki á
sjálfstjórnnemandaheldurskilyrðumogeftirliti. 


Dæmiumúrræðiþegarnemendurgetaekkieðaviljaekkileiðréttahegðunsínaog
snúasterkaritilstarfaáný: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Gerðursamningurmeðskilyrðum 
Nemandaerboðinaðstoðnámsráðgjafa 
Tilvísunísérúrræði 
Tilvísuntilskólasálfræðings(meðsamþykkiforeldra/forráðamanna) 
Fundurmeðöllumkennurumviðkomandinemanda 
Stundaskránemandaskert(tímabundið) 
Reglulegirstöðufundirmeðumsjónarkennara/foreldrum 
Vísaðtilnemendaverndarráðs 
Foreldrarfylgjanemandaíkennslustundum 
Sérstakteftirlitíf rímínútum 
Brottvísunúrtíma.Nemandimætirekkiafturhjáviðkomandikennarafyrrenað
afloknum fundi þar sem leitað er eftir samstarfi við foreldra og nemanda um
leiðréttahegðunískólastarfinu 
Brottvísun um stundarsakir. Þegar um brottvísun um stundarsakir er að ræða
vegna ítrekaðra brota á skólareglumerunniðskv.12.gr.reglugerðarumábyrgð
ogskylduraðilaskólasamfélagsinsígrunnskólum. 



Lögbrot/alvarlegagabrot-viðurlög 
Þegar nemendur brjóta alvarlega af sér eru foreldrar kallaðir til.Nemandaervísaðf rá
skóla á meðan afgreiðsla máls er undirbúin. Samkvæmtlögummámálsmeðferðtaka
allt að 5 virkum dögum án þess að nemanda sé útvegað annað skólaúrræði. Skólinn
vinnur samkvæmt verklagsreglum um málsmeðferð vegna lögbrota og alvarlegra
agabrota. Þegar um lögbrot er að ræða er unnið skv. 13. og 14. gr. reglugerðar um
ábyrgðogskylduraðilaskólasamfélagsinsígrunnskólum.Nemendureruekkisakhæfir
fyrr en þeir hafanáð15áraaldrisamkvæmtfæðingarvottorði.Málsemberastlögreglu
berastsjálfkrafatilbarnaverndaryfirvalda. 
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Þaðerávalltbrugðistmeðskýrumhættiviðalvarlegumbrotum. 


Reglurumskólasókn 


Fjarvistirnemenda,veikindiogleyfi 
Forföllnemendaskalforeldri/forráðamaðurtilkynnatilskólansaðmorgniskóladagseða
um leið og viðverðurkomiðþannsamadag.Tilkynniforeldri/forráðamaðurekkiforföll
nemandaísíðastalagifyrirhádeginæstakennsludagverðurlitiðsvoáaðumóheimila
fjarvistséaðræða. 
Ef nemandi, sem er veikur í lok skólaviku, er enn veikur í byrjun nýrrar skólaviku, skal
afturtilkynnttilskólansumveikindihansámánudagsmorgni. 


Styttrileyfi 
Þurfinemandistuttleyfivegnalæknisferðaeðaannarsámótaskal
foreldri/forráðamaðurtilkynnaþaðtilskólansfyrirframogekkisíðarenþannsamadag. 


Lengrileyfi 
Leyfitillengritímaen2jadagaþurfasamþykkiskólastjórnendaaukteymisstjóra.
Foreldriskalsnúasértilteymisstjórameðleyfisbeiðninasemgefurálitsittogsendir
erindiðtilskólastjóra.Öllröskunánáminemandasemhlýstafumbeðnuleyfierá
ábyrgðforeldraeðaforráðamannasbr.15.greingrunnskólalagaf rá2008. 
Áherslurogverkefnivísasttilupplýsingasemhafaveriðskráðar.KennurumÁsgarðser
ekkiskyltaðútbúasérstakaráætlanireðaverkefnapakkafyrirnemendurámeðaná
leyfiþeirrastendurendaernámbarnsinsþááábyrgðforeldra. 


Óheimilarf jarvistir 
Nemendurskulumætaáréttumtímaíallarkennslustundir.Mætinemandiekkií
kennslustundángildraskýringaskalumsjónarkennaristraxhafasambandvið
foreldra/forráðamenn.Efnemandierf jarverandiúrkennslustundánþessað





27. júlí 2021


24 

SKÓLANÁMSKRÁ 2021-2022








foreldri/forráðamaðurhafitilkynntumforfölleðabeðiðumleyfifyrirnemandannerlitið
áaðumóheimilaf jarvistséaðræða. 
Misbresturáskólasóknerskráðurniðurogforeldrumhaldiðupplýstumá
nemendastýrðumforeldrafundum.Leitasterviðaðfinnafarsælalausnísamráðiog
samvinnuviðforeldraáðurentilannarraúrræðakemur. 


Óstundvísi 
Nemendurskulumætaáréttumtímaíallarkennslustundir.Kominemandieftirað
kennarihefurhafiðkennslutelstnemandinnhafakomiðofseint. 
Kominemandiítrekaðofseintíkennslustundskalumsjónarkennarihafasambandvið
foreldra/forráðamenneinsoftogþurfaþykir.Efekkiverðurbreytingtilbatnaðarskal
umsjónarkennariísamráðiviðskólastjóravísamálinutilnemendaverndarráðsog
tilkynnaforeldrum/forráðamönnumþað. 


Almennarumgengnisreglur 

Heimanámoggögn 
Nemendumberaðkomaundirbúnumogverameðnauðsynleggögnáskólatíma. 
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Innramat 
ÞaðersérstaktmetnaðarmálíÁsgarðiaðstjórnun,námogkennslaoginnramattaki
miðafskýrumgæðaviðmiðum.Gæðaviðmiðskólanshafaveriðsettf ramíþessum
þremurflokkumogbyggjaágæðaviðmiðumMMSumgæðaskólastarf.Ennfremur
stefnirÁsgarðuráaðfáalþjóðlegavottunogúttektáinnleiðinguIMYCnámskrárinnar.
Súúttektfervenjulegaf ramþremurtilf jórumárumeftiraðinnleiðingnámskrárinnar
hefst. 
Innramatersamofiðölluskólastarfiogstöðugttilumfjöllunaríölluskólastarfiskólans.
Kennarar,nemendurogforeldrarerumeðvitaðirummeðhvaðahættiskólastarfið
miðarstöðugtaðþvíaðuppfyllaeigingæðaviðmið.
●
●



InnramatíÁsgarðierskipulagtílangtímaáætlunuminnramatsemgildirf rá
2021til2026. 
GæðaviðmiðÁsgarðs,tímaáætlunogyfirlityfirmælitækisemnýtterutilað
leggjamatáskólastarfið. 
● GæðaviðmiðumInnramat 
● Gæðaviðmiðumstjórnunogfaglegaforystu 
● Gæðaviðmiðumnámogkennslu 
● GæðaviðmiðIMYC–innleiddánæstuþremurtilf jórumárum. 
● IMYCúttektáætluð2023. 

ÍjúníárhvertskilarÁsgarðursjálfsmatsskýrslutilMenntaogmenningamálanefndar
Reykhólahreppsmeðtímasettriumbótaáætlun. 
SjánánarumGæðakerfiÁsgarðáheimasíðuskólans. 
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Áætlanir 
Eftirfarandi áætlanir eru hluti af skólanámskrá ogfinnamááheimasíðuskólansundir
“Áætlanir”. 
●
●
●
●
●
●

Móttakanýrranemenda 
Áfengisogf íknivarnir 
Aðgerðirgegneineltiogöðruofbeldi 
Öryggiogslysavarnir 
Jafnréttiogmannréttindi 
Viðbrögðviðáföllum 
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