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1. Lýsing verkefnis 

1.1 Inngangur 
Laugarnesskóli  er  einn  af  fjölmennustu  grunnskólum  Reykjavíkurborgar.  Haustið  2020  voru  um  583 

nemendur  í  skólanum.  Skólinn  er  einsetinn  grunnskóli  fyrir  1.  –  6.  bekk.    Starfsemin  fer  fram  í 

skólabyggingunni og í 7 færanlegum kennslustofum á skólalóðinni. Auk þess er færanlegar kennslustofur 

og  „gamla  smíðastofan“  fyrir  frístundastarfið.  Mikil  uppbygging  er  fyrirhuguð  í  skólahverfi 

Laugarnesskóla á næstu árum sem samkvæmt spá gæti nemendafjöldinn orðið töluvert meiri árið 2023, 

eða yfir 630 nemendur. 

1.2 Framtíðarsýn  
Nemendur,  starfsfólk  og  stjórnendur  Laugarnesskóla  hafa  tekið  höndum  saman  í  lýðræðislegri 

hugmyndavinnu  þar  sem  raddir  allra  hafa  fengið  að  heyrast  um  það  hvernig  ný  viðbygging  við 

Laugarnesskóla þurfi að vera. Fram hefur komið skilningur á því að ný viðbygging við gamlan skóla er 

ekki einfalt úrlausnarefni því bæði þarf að uppfylla kröfur nútíma skólastarfs og bera virðingu fyrir því að 

skólinn stendur á gömlum merg og á sér margar ríkar hefðir. 

Laugarnesskóli hefur að mörgu leyti mikla sérstöðu meðal grunnskóla borgarinnar. Má þar nefna sem 

dæmi  skólaselið  í  Katlagili  sem  gefur  einstök  tækifæri  í  útikennslu,  umhverfis‐  og  náttúrumennt; 

morgunsönginn sem tvinnar saman íslenskunám og eflingu samkenndar meðal nemenda, sem og ríka 

sviðslistahefð sem styrkir sjálfsmynd og þjálfar samvinnubrögð og tjáningu. Stefna skólans er að viðhalda 

grónum hefðum og þróa þær með það að leiðarljósi að nemendur skólans þroskist við að taka þátt  í 

þeim.  

Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni og einstaklingsmiðuðu námi. Sérstök áhersla er 

lögð á að list‐ og verkgreinar auðgi nám nemenda, unnið er með samþættingu námsgreina og undanfarin 

ár hefur verið stígandi í nýtingu skólans á upplýsingatækni.  Sveigjanleiki í stundaskránni gefur möguleika 

á  að  brjóta  upp  skólastarfið  og  vinna  að  heildstæðum  verkefnum með  hverjum  árgangi  og  einnig 

verkefnum  sem  tveir  eða  fleiri  árgangar  vinna  saman.  Verkefni  eins  og  útikennsla,  val  og  árviss 

þemaverkefni er auðvelt að fella inn í stundaskrána 

Þá má einnig nefna að Laugarnesskóli hefur um árabil sett nemendalýðræði á oddinn og er viðurkenndur 

Réttindaskóli UNICEF. Elstu nemendur skólans gegna þar veigamiklu hlutverki sem fyrirmyndir þeirra 

yngri  í  þeirri  eflingu  félagsfærni  sem  lýðræðislegt  skólastarf  hefur  í  för  með  sér.  Frístundaheimilin 

Laugasel  og  Dalheimar  ásamt  félagsmiðstöðinni  Laugó  hafa  einnig  tekið  þátt  í  innleiðingu 

Barnasáttmálans og fengið viðurkenninguna Réttindafrístund UNICEF. 

Hugmyndir nemenda, starfsfólks og stjórnenda um nýja viðbyggingu við Laugarnesskóla miða við þá sýn 

að viðbyggingin styðji við ofangreind einkenni skólans.  

1.3 Vistvæn hönnun 
Við undirbúning, hönnun, byggingu og rekstur bygginga Reykjavíkurborgar er áhersla lögð á 

umhverfissjónarmið. Fyrir liggur samþykkt frá borgarráði um að umhverfisvottunarkerfið Breeam skuli 

notað til að votta byggingar Reykjavíkurborgar. Við byggingu viðbygginga skal horft til þess markmiðs 

að byggingar nái stuðlinum Breeam excellent. Við endurbætur eldra húsnæðis eru ekki kröfur um 

vottun, en skal það gert á sem vistvænastan máta.  

 

Mikilvægt er að unnið sé á markvissan hátt með vistvæni í hönnunarferlinu s.s. í stjórnun og skipulagi, 

með gerð lífsferilsgreininga, í efnisvali og að hugað sé að heilsu og vellíðan.  
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1.4 Nærsamfélagið og skólahverfið 
Skólahverfi Laugarnesskóla afmarkast af skólahverfi Háteigsskóla í suðri, Austurbæjarskóla í vestri og 

Langhholtsskóla í austri. Skólinn er í útjaðri Laugardalsins og örstutt er í Laugardalslaugina, Fjölskyldu – 

og húsdýragarðinn, Skautahöllina og önnur íþróttasvæði.  

1.5 Nemendafjöldi 
Laugarnesskóli er einn af fjölmennustu grunnskólum Reykjavíkurborgar. Haustið 2020 voru um 583 

nemendur í skólanum. Starfsemin fer fram í skólabyggingunni og í 5 færanlegum kennslustofum á 

skólalóðinni. Auk þess eru færanlegar kennslustofur og „gamla smíðastofan“ fyrir frístundaheimillið. 

Mikil uppbygging er fyrirhuguð í skólahverfi Laugarnesskóla á næstu árum sem samkvæmt spá gæti 

nemendafjöldinn orðið töluvert meiri árið 2023, eða yfir 630 nemendur.  

Starfsmenn eru 91. Með fjölgun nemenda í 630 er gert ráð fyrir því að fjöldi starfsmanna verði 120.  

 

 

1.6 Undirbúningur 
Samkvæmt erindisbréfi dags. í Reykjavík 21. október 2019 var skipaður starfshópur sem var ætlað að 

gera þarfagreiningu og leggja fram tillögu til framtíðar um húsnæðisþörf fyrir skóla‐ og frístundastarf 

fyrir nemendur í Laugarneshverfi, sem sækja skóla í Laugarnesskóla  

Skipaður var starfshópur með starfsfólki frá Skóla‐ og frístundasviði, stjórnendum skóla‐ og 
frístundastarfs og deild frumathugana mannvirkja á Umhverfis‐ og skipulagssviði.  
 
Hlutverk hópsins er að greina og leggja fram tillögu til framtíðar um húsnæðisþörf fyrir skóla‐ og 

frístundastarf fyrir nemendur í Laugarneshverfi, sem sækja skóla í Laugarnesskóla. 

Helstu verkefni: 

 Að greina núverandi húsakost. 

 Greina húsnæðisþarfir miðað við nútíma skóla‐ og frístundastarf. 

 Vinna þarfagreiningu,  forsögn og hagsmunaaðilagreiningu 

 Að leggja fram frumtillögur varðandi húsnæði sem hafi það að markmiði að tryggja farsælt og gott 
skóla‐ og frístundastarf í Laugarnesi til framtíðar. 

 
 
 

Tafla 4 Nemendaspá í Laugarnesskóla án og með nýrri byggð. 

   Raunfjöldi          Spá       

Skóli  2020  2020  2021  2022  2023  2024 

Laugarnesskóli  583  583  573  562  555  548 

Uppbygging     20  50  90  100  110 

Samtals  583  606  623  652  655  658 
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Starfshópinn skipa 

Rúnar Gunnarsson, skrifstofa framkvæmda og viðhalds 
Soffía Vagnsdóttir, skóla‐ og frístundasvið 
Daníel Benediktsson, skóla‐ og frístundasvið 
Soffía Pálsdóttir, skóla‐ og frístundasvið  
Sigríður Heiða Bragadóttir, skólastjóri Lauganesskóla 
Haraldur Sigurðsson, framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvarinnar Kringlumýrar 
 
Starfsmaður starfshópsins: 
Anna María Benediktsdóttir, skrifstofa framkvæmda og viðhalds. 
 

Vinnuferli 

Hópurinn hefur fundað reglulega og farið hefur verið í vettvangsferð í Laugarnesskóla. Hópurinn hefur 

aflað upplýsinga um tölulega greiningu á áætluðum nemendafjölda í skólanum í framtíðinni, unnið að 

þarfagreiningu fyrir skólann og skilgreint framtíðarsýn skóla‐ og frístundaheimilis. Einnig hefur hópurinn 

unnið að  tillögum um mögulega stækkun skólans.  Í  vinnuferlinu var unnið út  frá núverandi húsnæði 

skólans og þörf fyrir aukið varanlegt húsrými. 

 

2. Núverandi aðstæður og þarfagreining 
Núverandi húsnæði skólans er nú 5032 m2. Sjö færanlegar kennslustofur fyrir almenna kennslu eru á 

lóðinni. Auk þess er „gamla smíðastofan“ notuð fyrir frístundaheimilið Laugarsel og auk þess eru tvær 

færanlegar stofur á lóðinni sem að tilheyra Laugarseli.  

Laugarnesskóli er byggður í þremur áföngum. 1. áfanginn austurálman er byggð 1935. 2. áfangi skólans 

aðalbyggingin var tekin í notkun árið 1944 og eru höfundar hennar arkitektarnir Einar Sveinsson og Ágúst 

Pálsson.  Húsið  er  friðað  að  hluta  til  vegna  byggingarlistalegs  gildis.  Teiknistofan  ARK/HD  teiknuðu 

viðbyggingu við skólann árið 2003.  

Árið 1942 var einnar hæðar timburhús byggt á lóð skólans sem nú er notað sem frístundaheimili. Eftir 

að skólinn varð einsetinn voru settar niður  færanlegar kennslustofur á  lóð skólans. Fjöldi nemenda  í 

Laugarnesskóla hefur verið breytilegur milli ára. Fjölmennastur var skólinn á árunum 1950 og 1954 en 

þá voru tæplega 1800 nemendur í skólanum, og í barnaskóla og gagnfræðaskóla sem starfaði á árunum 

1948‐1968. 

Fyrsti áfangi skólabyggingarinnar 

Fyrsti  áfangi  skólabyggingarinnar  er  í  dag  aðallega  nýtt  sem  stjórnunarálma  skólans.  Á  1.  hæð 

byggingarinnar er bókasafn skólans en á 2. og 3. hæð skólans eru skrifstofur, almenn afgreiðsla skólans, 

kaffistofa  starfsfólks.  Á  3.  hæð  skólans  eru  meðal  annars  skrifstofur  námsráðgjafa,  sálfræðings, 

gagnageymsla, undirbúningsrými kennara auk fundarherbergja og stoðrýma.   

Annar  áfangi skólabyggingarinnar 

Annar áfangi eða aðalbygging skólans samanstendur af kjallara, þremur hæðum og risi. Meðfram 

þremur hliðum hússins eru kennslustofur en á milli þeirra er stór skáli (miðrými) sem nær upp í 

gegnum hæðirnar þrjár. Á milli stiganna upp á aðra hæð er stór pallur og kringum hann grindverk sem 

Ásmundur Sveinsson myndhöggvari smíðaði. Veggir skálans eru prýddir málverkum eftir Jóhann Briem.  

Á jarðhæð og á palli er náttúrugripasafn skólans sem er hið stærsta sinnar tegundar hérlendis. 
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Myndastyttur eftir Ásmund Sveinsson eru báðum megin við stigagangana upp á rishæð. 

Hátíðarsalurinn skipar mikilvægan sess í skólastarfinu en þar safnast nemendur meðal annars saman á 

morgnana í morgunsöng. Einnig er salurinn nýttur yfir daginn meðal annars í frímínútum nemenda. 

Meðfram salaveggjum er  náttúrugripa‐ og listaverkasafn skólans. Salurinn verður óbreyttur.      

 

Á 1. hæð annars áfanga er anddyri og aðalinngangur skólans.  Á 1. hæð eru 4 almennar kennslustofur 

og ein minni kennslustofa sem er notuð sem námsver. Heimilisfræðistofa er einnig á 1. hæð, ræstirými 

og búningsaðstaða fyrir íþróttasal sem er áfastur hæðinni með tengigangi. Undir palli eru geymslur.  Á 

annarri hæð eru átta almennar kennslustofur og námsver. Á þriðju hæð eru 7 almennar kennslustofur, 

námsver og eitt salerni. Í risi er náttúrufræðistofa og rými fyrir kennslu í leiklist og söng, geymslur og 

ein snyrting.  

Þriðji  áfangi skólabyggingarinnar 

Þriðja áfangi skólabyggingarinnar var tekin í notkun árið 2006 í viðbyggingu sem var um það bil 1500 

m2. Í kjallara eða á 1. hæð eru meðal annars þrjár smiðjur/verkgreinastofur. Stofurnar eru notaðar fyrir 

smíði, textíl og myndlist. Á 1. hæð er anddyri skólans, matsalur, eldhús, tónmenntastofa, geymslur og 

snyrtingar. Á 2. hæð skólans eru námsrými sem áður voru ætluð í teymiskennslu en eru nú almennar 

kennslustofur. Miðrými er notað að hluta til fyrir frístundaheimilið Laugarsel, einnig er þar skrifstofa 

fyrir frístundaheimilið.    

 

Smíða og færanlegar kennslustofur 

Smíðahúsið svokallað er einlyft timburhús, byggt árið 1942. Það er um 335 m2 að stærð að meðtöldum 

kjallara sem er gluggalaus og með ófullnægjandi lofthæð. Húsið er í dag notað fyrir Laugarsel 

frístundaheimilið. Ekki er gert ráð fyrir áframhaldandi nýtingu smíðastofunnar og færanlegu 

kennslustofanna.  

 

Hefðir í skólastarfinu 

Frá því að Laugarnesskóli hóf  störf hafa ýmsar hefðir orðið til sem eru orðnar fastir liðir í skólastarfinu 

og margt er það sem skapar honum einstaka sérstöðu meðal grunnskóla Reykjavíkur. Má þar nefna 

listaverka‐ og náttúrugripasafn skólans, söng og leiklistarhefðir að ógleymdu skólaselinu í Katlagili í 

Mosfellsdal sem á sér yfir 50 ára sögu skógræktar, uppbyggingar og útikennslu. Stefna skólans er að 

viðhalda hefðum og þróa þær með það að leiðarljósi að nemendur skólans þroskist við að taka þátt í 

þeim. 

 

Helstu úrbætur 

Miðað við núverandi nemendafjölda er húsnæði skólans of lítið. Síðustu ár hefur verið mikil fjölgun 

nemenda í skólanum og hefur verið brugðist við því með því að bæta við færanlegum kennslutofum á 

lóð skólans.  

Fjölga þarf almennum námssvæðum skólans sem samsvarar um 10 kennslustofum, fjölga námsverum, 

gera nýja vísindasmiðju og fjölnotasmiðju sem nýtist fyrir sérgreinakennslu og frístundaheimilinu. Gera 

aðstöðu fyrir skólahljómsveit Austurbæjar og nýja tónmenntastofu vegna mögulegrar stækkunar á 

núverandi matsal og eldhúsi. Gera nýjan fjölnotasal sem nýtist bæði skólanum og  frístundaheimilinu.  

Frístundaheimilið Laugarsel sem í dag er staðsett í færanlegum stofum og „gömlu smíðastofunni“ 

verður hluti af nýrri viðbyggingu. 

Mögulega þarf að finna „gömlu smíðastofunn/húsinui“  nýja staðsetningu á lóðinni.  Einnig er gert ráð 

fyrir nýju bókasafni og upplýsingaveri. Bæta þarf aðstöðu starfsmanna, meðal annars stækka kaffistofu 

og undirbúningsrými starfsfólks, fundaraðstöðu og almenna aðstöðu.  
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Frístundaheimili 1. og 2. bekkjar, Laugarsel er í færanlegum stofum á lóðinni. Rými innan 

skólabyggingar eru samnýtt með skólanum. Dalheimar er safnfrístundaheimili í Laugardalnum fyrir 3. 

og 4. bekk barna í Laugarnesskóla og Langholtsskóla.   

 

Nýbygging og endurskipulagning 

Við þarfagreiningu á núverandi húsnæði og mögulegri viðbyggingu er gert ráð fyrir eftirfarandi 

skiptingu á húsnæðinu. Vegna stærðar á ætlaðri byggingaþörf Laugarnesskóla og friðunarsjónarmiða 

er ekki talið æskilegt að byggja við núverandi íþróttahús. 

 

 Fyrsti áfangi byggingarinnar verður stjórnunar‐ og þjónustumiðja.  

 Annar  áfangi  byggingarinnar  verður  miðja  fyrir  almennt  nám  nemenda  auk  kennslu  í 

heimilisfræði. 

 Þriðji áfangi verður miðja fyrir matsal, eldhús, lista– og verkgreinar og almenn kennslurými.  

 Fjórði  áfangi  verður  miðja  fyrir  fjölnotasal,  almenn  kennslurými,  rými  skólahljómsveitar, 

fjölnotasmiðjur,  bókasafn/upplýsingaver og frístundaheimili. 

 Íþróttahús og búningsklefar óbreytt.  

 

Ljóst er að húsnæði fyrir skóla‐ og frístundastarf við Laugarnesskóla er orðið of lítið. Skólinn rúmar ekki 

þann nemendafjölda sem nú tilheyrir skólahverfinu. Gert er ráð fyrir að húsnæði Laugarnesskóla þurfi 

að rúma um 630 börn og 120 starfsmenn. Skólinn verður allt að 7.250 m², þar af 2200 m² ný 

viðbygging. Að auki þarf að breyta 450 m² af núverandi skólahúsnæði. Hér að neðan er nánari 

þarfagreining á rýmisþörf fyrir skóla‐ og frístundastarfið.  

 

Í forsögninni er ekki farið yfir viðhaldsþörf byggingarinnar. Mælt er með endurbótum og breytingum 

ýmissa rýma í núverandi byggingu. Ástandsúttekt byggingarinnar var gerð á síðasta ári þar sem 

viðhaldsþörf var metin.   

2.1 Námsvæði og frístundastarf 

2.1.1 Almennt námsrými 
Í dag eru 19 almennar kennslustofur í Laugarnesskóla, flestar á bilinu 44,0 m2 – 48,0 m2. Í viðbyggingu 

skólans frá árinu 2008 voru tvö námsrými ætluð fyrir teymiskennslu en þeim rýmum hefur nú verið 

skipt niður svo að þar eru nú minni stofur. Kennslurými í eldri byggingum Laugarnesskóla eru 

hefðbundnar kennslustofur, þar sem að lokað er á milli kennslustofa og fram á gang. Í dag er einnig 

kennsla í minni kennslustofum í eldri byggingunni en lagt er til að þær stofur verði í framtíðinni 

notaðar sem námsver. 7 færanlegar kennslustofur eru í dag úti á skólalóðinni sem eru nýttar til 

almennrar kennslu.  

Fjöldi almennra kennslustofa í núverandi húsnæði. 

 1. hæð ‐ 4 kennslustofur 43,0 m2 – 45,0 m2 

 2. hæð ‐ 8 kennslustofur 44,0 m2 – 48,0 m2 

 3. hæð ‐ 7 kennslustofur 44,0 m2 – 48,0 m2 

 

Í viðbyggingu frá árinu 2008 eru eftirfarandi námsrými eða kennslustofur. 

 2. hæð ‐ 1 kennslustofa 46 m2 

 2. hæð ‐ 2 kennslustofur 96 m2 
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Mögulegar úrbætur 

 Fjölga þarf almennum kennslurýmum í nýrri viðbyggingu um allt að 10 kennslurými.  

 Nota minni kennslustofur fyrir námsver. 

 Útfærsla á kennslurýmum byggist á kennsluháttum skólans. 

 Lagt er til að hverju námssvæði sé hægt að skipta og vinna þar í minni hópum. 

 Æskilegt er að á milli hópa svæða verði tenging sem hægt er að opna og loka eftir þörfum. 

 Húsgögn mega gjarnan vera létt og færanleg og bjóða upp á möguleika á því að vinna í hópum.  

 Mikilvægt er að þeir nemendur sem fá aðstoð geti notið hennar í nálægð við önnur námssvæði. 

 Í námunda við námssvæðin þarf að koma fyrir fatahengi og hirslur fyrir skófatnað nemenda.   

 Huga þarf vel að hljóðvist og lýsingu á námssvæðum. 

 Í 2. áfanga skólans er lagt til að hægt verði að opna á milli kennslustofa og bjóða þannig upp á 

samnýtingu kennslusvæða.  

Óskir frá nemendaþingi 

 Námsrými verði alvöru framtíðarstofur. 

 Skólastofur, eitt herbergi sem þar sem tveir bekkir geta verið saman. 

 Stofur af mismunandi stærð. 

 Stærri og litríkar stofur. 

2.1.2 Vísindasvæði – náttúrstofa 
Núverandi raungreinastofa er á 4. hæð skólans. Æskilegt er að tengja það námssvæði nær öðrum 

námssvæðum og verði staðsett í framtíðinni nær öðrum námssvæðum. Æskilegt er að skipta rýminu 

niður í minni rými  og hafa góða tengingu er við útisvæðin þannig að nemendur geti farið út og safnað í 

efnissmiðju til nánari skoðunar. Mögulega getur hluti náttúrustofunnar verið að hluta til utandyra. Í 

vísindastofunni þurfa að vera víðsjár, smásjár og önnur viðeigandi tæki sem að tilheyra 

raungreinakennslu.  

Mögulegar úrbætur  

 Lagt er til að núverandi raungreinastofu verði breytt og stofan verði hluti af rými þar sem fer 

fram kennsla í skapandi greinum eins og leiklist og dans.  

 Laga þarf loftgæði í stofunni.  

2.1.2 Smiðja‐ list og verkgreinastofa 
Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni og einstaklingsmiðuðu námi. Sérstök áhersla 

er lögð á að list‐ og verkgreinar auðgi nám nemenda, unnið er með samþættingu námsgreina og 

undanfarin ár hefur verið stígandi í nýtingu skólans á upplýsingatækni.   

Samkvæmt aðalnámsskrá er kennsla í list og verkgreinum allt að 6 námsstundir á viku. Kennsla er í 

smíði/hönnun, myndlist, textíl, heimilisfræði og tónlist og leiklist.  Miðað er við 35 kennslustundir á 

viku. Núverandi list‐ og verkgreinastofur eru á jarðhæð viðbyggingar frá árinu 2008. Kennsla í leiklist er 

á 4. hæð Laugarnesskóla. Tónlistarnám skólans er á 1. hæð. Nýleg heimilisfræðistofa er á 1. 

aðalbyggingu skólans. Aðstöðu vantar fyrir skólahljómsveit Austurbæjar.  

Skólinn nær ekki að uppfylla skyldur sínar við nemendur um list‐ og verkgreinar samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá. Nemendur fá því nokkuð færri kennslustundir í hverri list‐ og verkgrein. 
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Lagt er til að sullherbergi sem notað hefur verið sem hluti að kennslu í list‐ verkgreinum verði lagt 

niður sem námsrými og það verði mögulega nýtt sem búningsrými starfsmanna.  

Mögulegar úrbætur  

 Lagt er til að ný fjölnotasmiðja verði framtíðarstofa þar sem mögulegt er að hafa hliðarstofur 

rými til að kenna textíl, hönnun, myndlist. Nánari  lýsing á fjölnotasmiðju og snillismiðju er að 

neðanverðu.  

 Mögulegt hljóðver/myndver.    

 Hluti af heimilisfræðistofu gæti einnig verið hluti af nýrri framtíðarstofu. Sú stofa gæti verið fyrir 

yngstu börnin þar sem að kennd eru undirstöðuatriðin í heimilisfræði. 

Fjölnotasmiðjan getur einnig verið aðstaða sem nýtist fyrir frístundaheimilið 

2.1.3 Fjölnotasmiðja 
Fjölnotasmiðja / Verkstæði / Makerspace 

Í nýbyggingu skal gert ráð fyrir fjölnota smiðju. Þetta rými samnýtist af skólanum og 

frístundaheimilinu. Verkstæðið er ætlað fyrir föndur, málningarvinnu, hjólaviðgerðir eða gera 

búninga svo eitthvað sé nefnt. Það þarf að vera hægt að koma inn í þetta rými beint af skólalóðinni til 

dæmis með reiðhjól eða anna búnað sem þarfnast viðgerðar. Þetta er grófrými.  

Snillismiðja ‐ Fab‐lab    
Tengt nýjum heimasvæðum og/eða fjölnotasmiðju og frístundaheimili skal vera Fab‐Lab / 
Snillismiðja, sem er tæknismiðja þar sem mögulegt er að koma hugmyndum í framkvæmd, með því 
að hanna og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. Þar þarf að vera mögulegt að koma fyrir 
þrívíddarprentara, vínylskera, laserskera, efnivið, svo og tölvum til að hanna og forrita. Þetta er ekki 
eins gróft rými og verkstæði.  
 
Hljóð‐ og myndver  

Mælt er með að koma upptökuherbergi og hvers kyns mynd‐ og hljóðvinnsluherbergi (green screen 

herbergi) nær snillismiðju og félagsmiðstöð. Gott væri að koma upp sameiginlegu vinnurými fyrir 

fjölnotasmiðju, snillismiðju, hljóð‐ og myndver, sértæku rýmin væru þá minni, út frá einskonar miðju.  

 

Áhugi er á að gera gróðurhús eða koma upp aðstöðu til að rækta grænmeti og kryddjurtir sem nýtast 

myndu í heimilisfræðikennslu, fyrir félagsmiðstöð og náttúrufræði. 

2.1.4 Leiklist 
Í Laugarnesskóla er mikil áhersla á kennslu skapandi listgreina þar á meðal leiklist og dans.  Í 

frímínútum skólans er til að mynda ávalt boðið upp á dans í hátíðarsal skólans. Í dag fer kennslan í 

leiklist og dansi aðallega fram í kennslurými á 4. hæð skólans.  

Mögulegar úrbætur  

 Óskað  er  eftir  því  að  kennslan  verði  áfram  á  4.  hæðinni  en  rýmið  stækkað  og  núverandi 

raungreinastofa verði hluti af námsrýminu.  

 Óskað er eftir því að  í nýjum fjölnotasal/matsal verði svið svo að hægt sé að hafa   sýningar  í 

salnum.  
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2.1.5 Tónmennt 
Í dag er kennsla í tónmennt á 1. hæð skólans í rými sem er næst matsal skólans. Skoðað hefur verið að 

námsrýmið þar sem að tónmennt er kennd verði hluti af matsal skólans.   

Mögulegar úrbætur  

 Engin  aðstaða  er  í  dag  fyrir  skólahljómsveit  skólans,  óskað  er  eftir  því  að  í  endurbyggingu  ‐

viðbyggingu skólans verði aðstaða fyrir skólahljómsveit Austurbæjar.  

2.1.6 Skólahljómsveit 
Núverandi tónlistarstofa Laugarnesskóla verður mögulega notuð til að stækka núverandi matsal og 

þarf því annað rými fyrir tónlistarstarfið. Tónmenntastofan á að vera rúmgóð og björt. Gera þarf ráð 

fyrir vinnuaðstöðu fyrir kennara til undirbúnings og samskipta við nemendur og kennara. Einnig þarf að 

gera ráð fyrir geymslu fyrir hljóðfæri, tæki og gögn sem fylgja tónlistarnámi. Einnig þarf að athuga 

hvort að hér verði minni rými til einkakennslu í tónlist. (8 m2 ‐15 m2)  

Æskilegt er að ný tónmenntastofa tengist nýjum fjölnotasal. Tónmenntastofa þarf að geta haft 

hreyfisvæði, hefðbundið námssvæði og æfingasvæði. (ekki er tekin afstaða til stærð rýma fyrir 

skólahljómsveit í forsögninni) 

2.1.7 Heimilisfræði 
Núverandi heimilisfræðistofa er staðsett í 2. áfanga skólans og var hún gerð árið 2008.  Með auknum  

fjölda nemenda í skólanum er lagt til að bæta við aðstöðuna.  

Mögulegar úrbætur  

 Ný aðstaða fyrir heimilisfræði verður mögulega í nýrri framtíðarstofu þar sem komið verður fyrir 

einfaldri aðstöðu til undirbúnings fyrir matseld sem hentar yngstu nemendum skólans.  

2.1.8 Bókasafn ‐ upplýsingaver 
Núverandi bókasafn er staðsett á 1. hæð skólans í 1. áfanga byggingarinnar. Auk útlána bóka og 

námsgagna er bókasafnið vinnusvæði og gagnasmiðja fyrir nemendur og kennara. Á skólasafni er 

vinnuaðstaða þar sem nemendur og starfsmenn geta unnið í ró að ýmsum verkefnum.  Almenn ánægja 

nemenda og starfsmanna er með bókasafnið og þá sérstaklega það ævintýralega andrúmsloft sem að 

þar ræður ríkjum en óskað en óskað hefur verið eftir því að bókasafnið verði stækkað svo það nái að 

sinna þeim væntingum sem gerðar eru í dag til starfsemi þeirra.  

Mögulegar úrbætur  

 Lagt er til að  í nýrri viðbyggingu verði upplýsingaver fyrir nemendur þar sem að þeir að geta 

unnið  að  víðtækri  upplýsingaöflun  það  þarf  að  vera  í  ágætum  tengslum  við  ný  námssvæði, 

frístundaheimili. Hér þarf að vera vinnuaðstaða fyrir nemendur og aðstöðu fyrir starfsfólk. 

 Núverandi bókasafn verður mögulega sérkennslurými en er það ósk stjórnenda skólans einnig 

hefur verið skoðað hvort að kaffistofa starfsmanna verði þar staðsett.  

2.1.9 Námsver 
Í dag eru fjögur námsver í skólanum. Námsver u.þ.b. 35 m2 að stærð eru á 1‐3 hæð í 2. áfanga 

byggingarinnar.  2 námsver í byggingu 3. áfanga skólans sem eru 18 m2 og 25 m2. Þau rými voru 

upphaflega ætluð sem vinnurými kennara en hafa nú aðra nýtingu.   
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2. 2 Félagsaðstaða  
 

2.2.1 Hátíðasalur ‐ salurinn verður óbreyttur 
Á 1. hæð skólans er hátíðarsalur sem  skipað hefur mikilvægan sess í skólastarfinu en þar safnast 

nemendur meðal annars saman á morgnana í morgunsöng. Einnig er salurinn nýttur yfir daginn meðal 

annars í frímínútum nemenda. Meðfram salaveggjum er  náttúrugripa ‐ og listaverkasafn skólans. 

Salurinn verður óbreyttur. 

2.2.2 Matsalur  
Í viðbyggingu frá árinu 2006 er salur á 1. hæð sem er meðal annars notaður sem matsalur. Vegna 

stærðar salarins þarf að fjórskipta nemendum í matmálstímum og yngstu nemendurnir hefja borðhald 

kl. 11.10. Engin aðstaða er til uppfærslu á leikritum og söngleikjum. Frístundaheimilið framreiðir í dag 

síðdegishressingu í matsalnum.  

 

2.2.3 Fjölnotasalur  
Lagt er til að til viðbótar við matsalinn í 3. áfanga skólans verði gerður fjölnotasalur allt að 200 m2. 

Þann sal verður hægt að samnýta með núverandi matsal, fyrir sýningar og frístundaheimilið. Í salnum á 

að vera svið til uppfærslu leikrita og sýninga almennt. Til viðbótar við fjölnotasal á einnig að gera ráð 

fyrir baksviði og geymslu tengd leiksviði.   

2. 3 Frístundaheimili 
Frístundaheimilið Laugarsel er í Laugarnesskóla. Allir nemendur Laugarnesskóla eiga möguleika á því 

að taka þátt í frístundastarfi. Yngstu nemendur skólans, þ.e.  börn í 1. og 2. bekk eru í Laugarseli sem er 

starfrækt við Laugarnesskóla en eldri nemendur skólans, börn í 3. og 4. bekk fara í Dalheima sem er 

safnfrístundaheimili fyrir 3.  4. bekk Laugarnesskóla. Í dag eru tæplega 200 börn sem nýta sér 

þjónustuna, en búist er við mikilli fjölgun í Laugarnesskóla á næstu árum og gera má ráð að fjöldi barna 

í 1. og 2. bekk verði um 220 börn á ári sem nýti sér þjónustuna. 

Í  dag hefur það meðal annars aðstöðu í færanlegum stofum á lóð og í „gömlu smíðastofunni“ á lóð 

skólans  Lagt er til að frístundaheimilið verði hluti af nýrri viðbyggingu skólans. Börn í 

frístundaheimilinu nýta í dag  einnig að hluta til aðra aðstöðu í skólanum.  Á 2. hæð skólans í 3. áfanga 

skólans var gert ráð fyrir aðstöðu frístundaheimilisins. Þar hafa starfsmenn frístundaheimilis 17 m2 

skrifstofu. Samnýting í dag er á matsal, íþróttasal, bókasafni og rými fyrir framan skrifstofu 

frístundaheimilis og kennslustofum á 2. hæð fyrir ofan matsal. 

Mikilvægt er að frístundaaðstaðan hafi góða tengingu við fatahengi (samnýtt) og útisvæði skólans. 

Æskilegt að Laugarsel bjóði upp á ólík rými þar sem nemendur geta sest niður og sinnt ólíkum 

hugðarefnum.  

Samkvæmt gátlistum, viðmiðum, um húsnæði frístundaheimila er miðað við að frístundaheimili hafi 1 

m2 á hvert barn í hjartarými og 4 m2 í heildarrými á hvert barn. Gert er ráð fyrir að á árum verði um 

220 börn í Laugarseli og því þyrfti hjartarými Laugarsels að vera að lágmarki 220 m2 og samnýtanlegt 

rými 750 m2.  

Í svona fjölmennum barnahóp eru misjafnar þarfir einstaklinga sem geta verið t.d. blindir, hreyfi‐ 

hamlaðir, einstaklingar sem þurfa mikla aðstoð vegna ýmissa erfiðleika í samskiptum og einstaklingar 

sem eru næmir fyrir áreiti og þurfa afdrep til þess að komast í ró og næði o.fl. 
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Einnig eru áhugasviðin fjölbreytt og því þarfirnar fyrir rými og aðstöðu ólík.  Rýmin og aðstaðan þurfa 

að vera fjölbreytt til þess að koma sem best til móts við þarfir hvers og eins. Markmiðið er að allir 

einstaklingar eigi kost á að taka þátt í starfinu og að unnið sé út frá styrkleikum þeirra. 

2.3.1 Lýsing á dagskipulagi Laugarsels 
Kl. 13.40 – 14:30   

Börnin mæta og skrá sig og fara síðan í síðdegishressingu sem er í matsalnum frá klukkan 13:40‐

14:15. Eftir síðdegishressingu er útivera til kl. 14:30. Á þessum tíma eru einnig börn sem fara í 

tómstundir og sumir koma aftur. Starfsfólk skiptist niður á stöðvar eins og listastöð, matsalur, 

tómstundir, fatahengi, útivera og undirbúningur. 

Kl. 13:40‐16:00   

Fjölbreytt val og klúbbastarf. Það er alltaf í boði listasmiðja, byggingarherbergi, spil, lestur, 

hlutverkaleikur og útivera (þetta er í boði í hjartarými Laugarsels). Einnig er aðstaða fyrir 

síðdegishressingu. 

14:30‐16:00  

Á þessum tíma eru einnig fjölbreyttir klúbbar í samnýtanlegum rýmum í íþróttasal, bókasafni, matsal 

og opnu rými fyrir framan bekkjarstofur.  Ef verður leyfir er einnig alltaf opið að fara í útiveru. 

Kl. 16:00– 17.00  

Á þessum tíma lýkur klúbbastarfinu og við erum mest á hjartasvæði Laugarsels og í útiveru.  

2.3.2 Frístundaheimili – Laugarsel 
Hjartarými þarf að vera skipt upp í nokkur smærri rými og gera þarf ráð fyrir því að hægt sé að hafa 

valtöflur á nokkrum stöðum svo að það komi ekki allir nemendur á sama staðinn að velja á sama 

tímanum. Það þurfa að vera sófar, stólar og borð.  

Í hjartarýminu þarf að gera ráð fyrir:  

 Lesrými ásamt val‐ og upplýsingatöflum.  

 Í  afþreyingarými þarf  að  vera aðstaða  fyrir  til  dæmis, hlutverkaleiki,  kubbarými,  aðstaða  til 

listsköpunar. ´ 

 Eldhúsinnrétting – gera þarf ráð fyrir því að hægt sé að framreiða síðdegishressingu fyrir börnin 

sem nýta sér frístundaheimilið.  

 Það þarf að vera afmarkað rými til að setjast niður í minni hópum, þar sem börn geta komist í 

ró og næði og hægt er að spila, og spjalla.  

 Sjónvarpsrými fyrir PS4, sjónvarp og aðrar leikjatölvur.  

 Í skólafríum koma börnin með nesti og þurfa því aðgang að eldhúsi og stórum kæliskáp. 

 Aðstaða fyrir undirbúning síðdegishressingar og geymslu matvæla. 

 Einnig koma starfsmenn með nesti alla daga þar sem þeir hafa ekki aðgang að mötuneyti og 

þarf því að taka tillit til þess.  

 Inn af hjartarými koma svo misstór  leikrými, þar  sem hægt er að bjóða upp á mismunandi 

viðfangsefni og skipta hópnum í minni einingar.  

 Má þar nefna tölvuherbergi, listasmiðju, sal með sviði (síðdegishressing).  

 Í  frístundaheimilinu þarf að vera þvottaherbergi, með þvottavél og þurrkara.  (samnýtanlegt 

með skólanum.) 



14 
 
 

 Góð geymsla þarf að vera með hillum, þar sem hægt er að geyma úti‐ og innileikföng.   

 Starfsmannarými  samanstendur  af  skrifstofu  stjórnenda  (fimm  starfsmenn),  kaffistofu með 

eldhúskrók, fatahengi og munaskápum.  (samnýtanlegt með skólanum að hluta.) 

 Starfsmannasalerni þarf að hafa sturtuklefa. (samnýtanlegt með skólanum.) 

 Gera þarf ráð fyrir salernum sem annar 260 börnum og börnum með fötlun. (samnýtanlegt 

með skólanum.) 

2. 4 Stjórnun 
Núverandi starfsmannaaðstaða Laugarnesskóla er í dag staðsett á 2. og 3. hæð í 1. áfanga skólans. Á 

2. hæð er afgreiðsla, móttaka, skrifstofur skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra. Einnig er 

þar eitt viðtalsherbergi og setkrókur starfsmanna. Kaffistofa starfsmanna er einnig á 2. hæðinni. Á 3. 

hæð eru herbergi, námsráðgjafa, sálfræðings, hjúkrunarfræðings, gagnasmiðja og vinnurými 

starfsfólks. Stoðrými eins og fatageymslur og snyrtingar. Gert er ráð fyrir því að skrifstofur 

skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra, námsráðgjafa, sálfræðings og hjúkrunarfræðings, 

fundarherbergi, viðtalsherbergi, gagnageymsla sé óbreytt.  

 

Mögulegar úrbætur  

 Bæta aðstöðu þeirra sem að vinna í almennri afgreiðslu skólans. 

 Kaffistofa starfsmanna rúmar einungis hluta starfsmanna.  

 Vinnuaðstaða kennara/starfsmanna á 3. hæð er ekki nýtt sem skyldi og er óskað eftir tillögu að 

endurbótum.  

 Einnig er óskað eftir að fjölga viðtalsherbergjum/undirbúningsrýmum og hafa þau staðsett  í  

kennslurýmum.  

 Engin skipti‐ eða búningsaðstaða er fyrir starfsfólk í dag. Lagt til að breyta aðstöðu í kjallara í 

núverandi sullherbergi og gera þar skipti – og eða búningaaðstöðu fyrir starfsfólk.  

 Fatahengi og munahólf vantar. 

2.4.1 Almenn skrifstofa  
Almenn móttaka skólans og setkrókur.  

Mögulegar úrbætur  

 Óskað er eftir því að stækka almenna skrifstofu skólans.  

2.4.2 Undirbúningsrými starfsmanna 
Undirbúningsherbergi á að henta fyrir undirbúning, úrvinnslu, tölvuvinnu, skýrslugerð og fleira. Læstir 

skjalaskápar þurfa vera í herberginu ásamt prenturum og skápum fyrir ýmis gögn. 

Undirbúingsaðstaðan þarf að vera í tengslum við fundar‐ og/eða viðtalsherbergi og gjarnan 

hressing/hvíld.  

Mögulegar úrbætur  

 Stækka þarf undirbúningsrými starfsmanna. Mögulega verður sú stækkun í nýrri viðbyggingu. 

 

2.4.3 Hvíldar – og kaffistofa starfsmanna  
Setustofa starfsfólks er tengd stjórnunarrými skólans á 2. hæð skólans.  
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Mögulegar úrbætur  

 Stækka kaffistofu starfsmanna. 

 Tillaga  A  ‐  Færa  kaffistofuna  þar  sem  núverandi  bókasafn  skólans  er  staðsett.  Núverandi 

kaffistofu mætti þá nýta fyrir fundaraðstöðu / undirbúningsrými kennara.  

 Tillaga B ‐ Tengja kaffistofu og núverandi undirbúningsrými kennara á 3. hæð. 

 Tillaga C ‐ Óbreytt stærð á kaffistofu. 

 

Eftirfarandi má gjarnan einkenna kaffistofuna. 

 Á kaffistofunni má gjarnan vera kaffihúsa stemning.  

 Hún þarf að vera björt og rúmgóð. 

 Gott væri ef hægt sé að hólfa stofuna niður ef svo ber undir, helmingur starfsmanna á fundi og 

helmingur í kaffi.  

 Á kaffistofunni má gjarnan koma fyrir aðstöðu fyrir starfsfólk til að ræða saman í ró og næði 

gefa  einnig  tækifæri  til  að  halda  þar  minni  fundi  og  bjóða  upp  á  aðstöðu  til  að  vinna  að 

verkefnum.  

 Á kaffistofunni þarf að vera aðstaða til þess að framreiða mat.  

 Starfsmenn þurfa að geta geymt matvæli í ísskáp.  

2.4.4 Fatageymsla 
Núverandi fatageymsla starfsfólks er á 2. hæð. Æskilegt er að stækka fatageymsluna og fjölga 

munahólfum fyrir starfsmenn. Tvær snyrtingar starfsfólks eru á 2. hæð í stjórnunarálmu. 

Mögulegar úrbætur  

 Ný  búningsherbergi  /  sturtuaðstaða  starfsfólks  verði  í  kjallara  skólans  þar  sem  núverandi 

„sullherbergi“  er  staðsett.  Það  verður  aðstaða  fyrir  starfsfólk  með  bekkjum,  fataskápum, 

fatahengi, skóhillum.  

 

2.4.5 Eldhús‐ og matvælageymsla 
Brýnt er að stækka eldhús og matsal skólans til þess að skólinn fullnægi kröfum heilbrigðiseftirlitsins. Í 

eldhúsi eru framreiddar máltíðir fyrir börn og starfsmenn, morgunverður, hádegisverður, 

síðdegishressing ( er á vegum frístundaheimilisins) (um 630 manns). Húsnæðið skal miða við 

framleiðslueldhús þar sem ekki fer fram hrávinnsla. Hafa þarf í huga góða nýtingu á rýminu og 

heppilega vinnuaðstöðu starfsfólks. Í eldhúsinu og tilheyrandi rýmum er gert ráð fyrir innréttingum 

miðað við framleiðslueldhús. Æskilegt er að þær séu sem mest opnar, þægilegar í notkun fyrir 

starfsfólk og að auðvelt sé að þrífa þær. Innréttingar þurfa að vera sterkar og þola mikla notkun. 

Ryðfrítt stál er þar góður kostur. Æskilegt er að sem flestar innréttingar séu á hjólum þar sem að því 

verður komið við. Góð vörumóttaka þarf að vera. Einnig þarf að gera ráð fyrir lager, kælivöru og 

þurrvöru. Aðstaða starfsfólks eldhús, kaffistofa, snyrtinga, skiptiaðstaða og munahólf starfsmanna. 

Sérherbergi eða skáp fyrir ræstingu fyrir eldhús. Þvottaherbergi með língeymslu fyrir þvott.  

2.4.6 Vagnageymslur 
Vagnageymsla fyrir hjól og fleira sem notað er í útiveru barna. 
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2.4.7 Tæknirými  
Tæknirými fyrir tölvur, síma, loftræsingu, fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafmagn, sprinkler, 

brunavarnakerfi.  

 2.4.8 Sorp 
Sorpgeymsla með aðstöðu til flokkunnar. Staðsetja sem næst inngangi eldhúsi og vörumóttöku.   

2.5 Íþróttahús 
Núverandi íþróttahús Laugarnesskóla er staðsett á vesturhluta lóðarinnar. Vegna stærðar 

íþróttahússins er ekki hægt að sinna skilgreindum tímafjölda í kennslu. Elstu nemendurnir sækja í dag 

kennslu í íþróttahúsi fatlaðra í Hátúni einu sinni til tvisvar í viku. Gera má ráð fyrir því að samanlagður 

ferðatími nemenda í og úr íþróttum er samtals um 1. kennslustund. Óvíst er hvort að skólinn muni í 

framtíðinni hafa aðgengi að íþróttahúsinu í Hátúni. Í dag eru samtals 54 kennslustundir í íþróttum. 

Stjórnendur og starfsmenn óska eindregið eftir því að áframhaldandi kennsla yngstu nemendanna 

verði í núverandi íþróttahúsi.  

Mögulegar úrbætur  

 Á nemendaþingi var óskað eftir því að  fleiri  rými  til hreyfingar verði  innanhús  til að mynda 

klifurveggi, hengirólur og auka hreyfiaðstöðu fyrir nemendur.   

 

2.6 Lóð 
Hjólastandar eru af skornum skammti á lóð skólans, engin yfirbyggð skýli til staðar og engin aðstaða 

ætluð fyrir hlaupahjól.  

 

3. Samantekt 
Gerð var sviðsmynd sem að sýnir hugsanlega stækkun og nýtingu núverandi mannvirkja. 

Sviðsmynd I 

 Fyrsti áfangi byggingarinnar verður stjórnunar‐ og þjónustumiðja.  

 Annar  áfangi  byggingarinnar  verður  miðja  fyrir  almennt  nám  nemenda  auk  kennslu  í 

heimilisfræði. 

 Þriðji áfangi verður miðja fyrir matsal eldhús, lista– og verkgreinar og almenn kennslurými.  

 Fjórði  áfangi  verður  miðja  fyrir  fjölnotasal,  almenn  kennslurými,  rými  skólahljómsveitar, 

tónmenntastofa,  fjölnotasmiðja,  upplýsingaver/bókasafn,  vinnuaðstaða,  frístundaheimili  og 

almenn stoðrými. 

 Íþróttahús og búningsklefar óbreytt.  

Laugarnesskóli var friðaður ef mennta‐ og menningarmálaráðherra þann 3. maí 2011 og er því 

friðlýst bygging skv. 18. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. Skoðun á viðbyggingar 

möguleikum Laugarnesskóla, miðað við ofangreindar þarfir og rýmisáætlun sýna að helsti kostur 

þess að byggja við skólann er á norðaustur hluta lóðarinnar. Um verulega stækkun á núverandi 

byggingarmagni er að ræða og vandasamt er að byggja við skólann vegna friðunarákvæða og 

byggingartæknilegra sjónarmiða. Sá kostur að byggja á norðausturhluta lóðarinnar er háður 

lóðarmörkum og núverandi skólabyggingu. Ný bygging verður ekki hærri en núverandi skóli. 
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Ljósgarður mun tengja saman núverandi og nýja viðbyggingu. Núverandi frístundaheimili sem 

staðsett eru í færanlegum skálum á lóð verði hluti af nýbyggingu. Skoðað hvort að núverandi 

smíðastofa geti verið áfram á lóðinni en hún fengi þá aðra nýtingu.  

4. Frumkostnaðaráætlun 

Miðað við ofangreinda rýmisáætlun er viðbyggingarþörf Laugarnesskóla um 2.200 m2 endurbætur 

innanhús eru allt að 450 m2.  Frumkostnaðaráætlun er allt að 2.100.000.  
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Grunnmynd kjallara  

 

 Grunnmynd 1. hæð 

 

 



19 
 
 

 

Grunnmynd 2. hæð  

 
Grunnmynd 3. hæð 
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Grunnmynd 4. hæð  
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Afstöðumynd 
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Viðaukar og minnisblöð 
Með þessari forsögn fylgja húsrýmisáætlun og viðaukar 

‐ Viðauki 1 – skólastefna Laugarnesskóla 

‐ Viðauki 2 – viðbygging Laugarnesskóla ‐ samantekt 

‐ Viðauki 3 – fagsvæði tónmenntakennslu 

‐ Viðauki 4 –  skólahljómsveit Austurbæjar 

‐ Húsrýmisáætlun (drög) 

 

 

 



Skólastefna Laugarnesskóla 
Hlutverk Laugarnesskóla 

Hlutverk Laugarnesskóla er að mennta nemendur með því að skapa þeim fjölbreytt 
námsumhverfi sem einkennist af samvinnu, lífsgleði og kærleik. 

Sérstaða Laugarnesskóla 

• Hlýlegt og aðlaðandi umhverfi og gott samstarf við foreldra og grenndarsamfélag 
• Fjölbreyttir kennsluhættir og skapandi skólastarf 
• Alúð lögð við menningararf skólans 
• Umhverfisvitund 
• Námsmat sem endurspeglar fjölbreytileika nemenda og styrkir þá í sjálfstæðum 

vinnubrögðum 
• Jákvæð agastjórnun 
• Vel menntað starfsfólk 

Gildi Laugarnesskóla 

• Lífsgleði. Að hafa gaman af lífinu í leik og starfi. Vera jákvæður því þá gengur allt 
betur 

• Nám. Nám í víðasta skilningi er bóklegt, verklegt, nám í mannlegum samskiptum og 
almennri þekkingu. Að tileinka sér nýja reynslu, hegðun, kunnáttu eða færni.  

• Samvinna. Við erum ein heild. Að hjálpast að á að vera sjálfsagt. Samvinna er lykill 
að árangri og gerir starfið einfaldara. Við víkkum sjóndeildarhringinn, vinnum hraðar 
og njótum samvistar með samvinnu. 

• Kærleikur. Skólinn er griðastaður þar sem tillitssemi og hlýja ræður ríkjum. Leitumst 
við að leiðbeina nemendum þannig að þeir rækti með sér samkennd með öllum. 

• Ósk. Við erum stöðugt að skoða hvað við getum gert betur og stefnum ávallt á að bæta 
árangur í starfinu. 

Framtíðarsýn Laugarnesskóla 

Í Laugarnesskóla hafa stjórnendur skýra framtíðarsýn og forgangsröðun. Þeir hafa að 
leiðarljósi jákvætt viðhorf til starfsmanna sinna, nemenda og foreldra þeirra. Þeir bera ábyrgð 
á störfum starfsmanna sinna, nemenda og vinna með þeim að settum markmiðum. þar er tekið 
á hegðun með jákvæðum og kerfisbundnum hætti til að auka félagsfærni og nám með því að 
skilgreina, kenna og styðja við æskilega hegðun. Lögð er áhersla á virkt upplýsingaflæði og 
að allir sem vinna í skólanum, nemendur og starfsfólk séu upplýstir um hvers konar vinnu og 



framkomu er vænst af þeim. Skólastefna skólans á að vera í takt við samfélagsþróunina, vera í 
stöðugri endurskoðun og samkvæmt menntastefnu Skóla-og frístundasviðs. 

Starfsfólk Laugarnesskóla 

• verður í fararbroddi í að mæta hverjum einstaklingi á hans forsendum 
• leggur áherslu á að nemendur nái árangri, virði reglur, beri ábyrgð og sinni skyldum sínum 
• leggur sig fram um að skapa uppbyggjandi starfsumhverfi þar sem metnaður ríkir og virðing 

er borin fyrir hverjum og einum 
• sinnir símenntun og tekur þátt í starfsþróun 
• ætlar að standa vörð um sérkenni skólans 
• leggur áherslu á samábyrgð heimila og skóla við að mennta nemendur með það að leiðarljósi 

að útskrifa þá með jákvæða sjálfsmynd sem kunna að axla ábyrgð og nýta tímann vel 
• ætlar að auka fjölbreytni í kennsluháttum og þróa námsmat sem endurspeglar fjölbreytileika 

nemenda og styrkir þá í sjálfstæðum vinnubrögðum 

Í Laugarnesskóla er allt starfsfólk samstíga og vinnur saman að stefnumörkun og 
forgangsröðun. Skólastarfið á að vera uppbyggjandi þar sem metnaður ríkir og virðing er 
borin fyrir hverjum og einum. Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni þar 
sem skólinn reynir að koma til móts við ólíkar þarfir og áhuga nemenda. Lögð er áhersla á að 
auðga list- og verkgreinar og að samþættingu námsgreina. Skólaumhverfi skólans á að vera 
hlýlegt og aðlaðandi fyrir alla þá sem tengjast skólanum. Einkunnarorð skólans lífsgleði, nám, 
samvinna, kærleikur og ósk eru kjarni skólastefnu Laugarnesskóla. Það er framtíðarsýn 
skólans að leitast við að vera í fararbroddi yngri barnaskóla og veita börnum alhliða menntun 
og þroska með mannrækt og manngæsku að leiðarljósi. 

Í skólanum er unnið markvisst að því að koma á jákvæðum og góðum aga með því að vinna 
samkvæmt PBS vinnulagi. Nemendum er kennt að leysa ágreiningsmál friðsamlega og á 
jákvæðan hátt, taka tillit til annarra og skilja að engir tveir einstaklingar eru eins. 

Til þess að öðlast færni í að leysa ágreiningsmál farsællega þurfa allir að temja sér 
umburðarlyndi og víðsýni. Lýðræðisleg vinnubrögð og virðing fyrir skoðunum annarra verða 
því leiðarljós starfsins í skólanum. 

Nemendur eru hvattir til að leggja sitt af mörkum til að bæta umhverfið og samfélagið. 
Markmiðið er samkennd og virðing, færni í mannlegum samskiptum og aukinn skilningur. 

Ávallt er leitast við að styrkja samkennd og samstarf starfsfólks, nemenda og foreldra. Einnig 
hefur skólinn þá framtíðarsýn að nýta menningarrætur sínar og halda í heiðri ýmsum hefðum 
sem hafa unnið sér sess í sögu skólans en um leið skapa nýjar hefðir fyrir komandi kynslóðir. 
Með markvissum hætti er sífellt reynt að nýta auðinn í grenndarsamfélaginu til að endurnýja 
og styrkja skólastarfið. 



Skipulag skólastarfsins 

Skipulag kennslu innan árganga og milli árganga er í samstarfi stjórnenda og kennara. Nám 
og kennsla í Laugarnesskóla tekur mið af þeim lögum og reglugerðum sem um skólann gilda. 
Einnig er tekið mið af stefnu og starfsáætlun Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar eins 
og hún er hverju sinni, og sérstöðu skólans. Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir og lýsir 
sameiginlegum námsmarkmiðum sem Laugarnesskóla ber að stefna að og segir til um þann 
lágmarkstíma sem skólanum ber að bjóða nemendum í einstökum námsgreinum og 
námssviðum. 

Markmið 

Meginmarkmiðið skólastarfs í Laugarnesskóla er að líta á árganginn sem eina heild og 
kennarar árgangsins bera sameiginlega ábyrgð á nemendum. Markmið eru að: 

• stuðla að fjölbreyttum kennsluháttum, fjölbreyttri hópaskiptingu og skólaþróun 
• bæta árangur nemenda 
• leggja áherslu á list og verkgreinar 
• leggja áherslu á íþróttir, sund og útikennslu 
• skólaárið sé brotið upp með vettvangsferðum og grenndarsamfélagið skoðað 
• skipulagðir séu útivistardagar að vori og haust 

Framkvæmd 

Tímafjöldi nemenda í hverjum árgangi er samkvæmt viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár 
grunnskóla. Í stundaskrárgerð er gert ráð fyrir að í hverjum árgangi séu samliggjandi tímar til 
að auðvelda skiptingu árgangsins í mismunandi hópa. Sveigjanleiki í stundaskránni gefur 
möguleika á að brjóta upp skólastarfið og vinna að heildstæðum verkefnum með hverjum 
árgangi og einnig verkefnum sem tveir eða fleiri árgangar vinna saman. Verkefni eins og 
útikennsla, val og árviss þemaverkefni er auðvelt að fella inn í stundaskrána. Þetta 
fyrirkomulag auðveldar að komið sé til móts við þarfir hvers og eins á fjölbreyttan hátt. Hópar 
geta því verið misfjölmennir eftir viðfangsefnum. 

Skóladagurinn hefst klukkan 8:30 en nemendur geta komið í skólann kl. 8:00 og farið inn í 
stofur. Frímínútur eru tvisvar á dag og fara nemendur út en þrisvar sinnum í viku geta þeir 
valið að dansa í hádeginu í stað útiveru. Matarhlé er tuttugu mínútur og nemendur fá heitan 
mat í hádeginu og nær allir nemendur skólans eru í mataráskrift. 

Í Laugarnesskóla er lögð áhersla á að nemendur kynnist nærumhverfi sínu og því fara þeir í 
lengri og styttri ferðalög með kennurum sínum á hverju skólaári. Skólasetur skólans, Katlagil, 
er sá staður sem nemendur fara oftast á til að fræðast um náttúruna og til að gróðursetja tré. 
Útikennsla eru fastur liður skólastarfsins. Lögð er áhersla á að kenna nemendum ýmsa útileiki 
og þekkja grenndarsamfélagið. 

Sameiginleg ábyrgð á námi og líðan nemenda er grunnurinn að skipulagi skólans en 
umsjónarkennarar eiga öðrum fremur að fylgjast með námi og þroska allra nemenda sem þeir 
hafa umsjón með. Helstu verkefni umsjónarkennara Laugarnesskóla eru að: 



• hafa umsjón með og bera ábyrgð á faglegu starfi og framkvæmd kennslu og námsmati í nánu 
samstarfi og samvinnu við aðra kennara árgangsins 

• fylgjast vel með líðan og námsframvindu nemenda og bregðast við ef þurfa þykir 
• skipuleggja starf nemenda með gerð námsáætlana, kennsluáætlana og heimavinnuáætlana 
• halda utan um starf stuðningsfulltrúa inni í bekk í samstarfi við deildastjóra sérkennslu 
• bera ábyrgð á að einstaklingsnámsáætlanir séu gerðar fyrir einstaka nemendur 
• fylgjast með skólasókn nemenda og skrá reglulega í Mentor.is, mætingar og atburðadagbók 
• framkvæma og skrá námsmat, einkunnir og/eða umsagnir í Mentor.is 
• veita foreldrum reglulega upplýsingar um það starf sem fram fer 
• leita eftir góðu samstarfi og samvinnu við foreldra nemenda og veitir þeim upplýsingar um 

líðan, námsstöðu og framvindu 
• taka á öllum agamálum og misklíðarefnum sem upp koma í nemendahópnum og leita sér 

aðstoðar hjá lausnateymi skólans varðandi meðferð þeirra mála. 

Skólaár Laugarnesskóla skiptist í þrjár annir og líkur hverri önn með foreldraviðtali þar sem 
nemendur mæta með foreldrum sínum til að fara yfir námsárangur og líðan. 

Nám og kennsla 

Í Laugarnesskóla er kennt samkvæmt grunnskólalögum, Aðalnámskrá grunnskóla og 
áherslum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Kennslan er skipulögð þannig að 
meginmarkmið og kjarnaefni er það sama fyrir allan bekkinn en einstakir nemendur geti unnið 
með það á mismunandi hátt, til dæmis hvað varðar hraða, efni og námshætti. Skólastarf 
Laugarnesskóla á að vera uppbyggjandi þar sem metnaður ríkir og virðing er borin fyrir 
hverjum og einum. Starfsfólk skólans leggur áherslu á, í samvinnu við foreldra, að búa 
nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi með því að stuðla að víðsýni, umhyggju, 
jafnrétti, virðingu, sáttfýsi lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. Fjölbreyttir kennsluhættir og 
skóli án aðgreiningar eru leiðarljós skólans í þeirri vinnu. 

Í Laugarnesskóla  

• finna nemendur að kennarar hafa miklar væntingar til þeirra um námsárangur og gera 
til þeirra raunhæfar kröfur  

• finna nemendur að starfsfólk skólans sýnir þeim hlýhug og umhyggju 
• vita nemendur um ábyrgð sína og skyldur 
• þekkja nemendur reglur um umgengni og vinnubrögð og fara eftir þeim 

Markmið með námi og kennslu í Laugarnesskóla er að hver nemandi nái eins miklum árangri 
og mögulegt er. Til að koma á móts við ólíkar þarfir nemenda eru lögð áhersla á fjölbreytta 
kennsluhætti og fjölbreytt námsumhverfi þar sem einstaklingarnir geta fengið að njóta sín. 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir koma til móts við nemendur á þann veg að sterkar hliðar hvers 
nemenda nýtast og fjölbreytt námsumhverfi gefur færi á að nemendur njóti sín í umhverfi sem 



hentar mismunandi námsstíl. Lögð er áhersla á að auðga verk- og listgreinar og á samþættingu 
námsgreina. 

Umsjónarkennarar og sérgreinakennarar bera ábyrgð á námi nemenda sinna. Þeir setja 
markmið með kennslu sinni samkvæmt aðalnámskrá, skilgreina hvernig hún skuli útfærð og 
hvernig ætlunin sé að meta árangur nemenda. 

Í Laugarnesskóla er lögð áhersla á nám við hæfi hvers og eins bæði í framkvæmd kennslunnar 
og í skólaþróun. Leiðarljósið er fjölbreyttir og skapandi starfshættir þar sem nemendur eru 
hvattir til að sýna frumkvæði, sjálfstæði í námi og að bæta árangur sinn. Lögð er áhersla á að 
nemendur læri að skipuleggja nám sitt undir leiðsögn kennara, setji sér markmið, leggi mat á 
vinnu sína og taki þannig ábyrgð á eigin námi. Meginstefna skólans er að kenna nemendum í 
námshópi eða í bekk. 

Við gerð kennsluáætlana er stuðst við markmið aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein. Út frá 
þeim eru sett markmið fyrir viðkomandi námshóp og nemendum er ljóst hvert er stefnt og 
hvernig mati er háttað. Námsefnið er valið með tilliti til markmiða og þess gætt að hægt sé að 
uppfylla viðkomandi markmið Aðalnámskrár. Leiðarljósið er að nemendur fái tækifæri til að 
nálgast viðfangsefnin á fjölbreyttan hátt og þeir ýmist læri hver af öðrum með samvinnu, eða 
að viðfangsefnin efli frumkvæði og sjálfstæði þeirra í sjálfstæðum vinnubrögðum. Lögð er 
áhersla á skapandi starf og rík áhersla lögð á list- og verkgreinar. Mikilvægt er að vekja áhuga 
og forvitni nemenda til að gera tilraunir og draga ályktanir af þeim. 

Misjafnt er hvernig kennsluaðferðir henta nemendum, aldurshópum og námsgreinum og vill 
skólinn koma til móts við þarfir nemenda með sveigjanleika í vinnuaðferðum. Mikil áhersla er 
lögð á að nemendur kynnist mismunandi vinnulagi á skólagöngu sinni. Þannig öðlast þeir 
menntandi reynslu og ættu því að geta gert sér betri grein fyrir því hvaða aðferðir henta þeim 
hverju sinni. 

Gerðar eru kröfur um að nemendur sinni námi sínu vel. Markmið náms og kennslu eiga ávallt 
að vera nemendum sýnileg og stöðugt á að vera að rifja þau upp. Út frá almennum 
markmiðum setja nemendur sér markmið í samvinnu við kennara sína og foreldra. Auk þess 
er gert ráð fyrir að nemendur meti stöðu sjálfir sína með reglubundnu millibili. Þetta eykur 
ábyrgð þeirra á eigin námi. Þeir nemendur sem víkja frá, hvort sem það eru bráðgerir 
nemendur eða nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða, vinna eftir kennsluáætlunum 
sem unnar eru fyrir þá. Markmið eru einfölduð eða þau gerð erfiðari. Nemendur eru ólíkir, 
tileinka sér því nám á mismunandi hátt en námslegar þarfir einstakra nemenda geta þó verið 
þess eðlis að þörf sé á einstaklingskennslu eða kennslu í litlum hópi um lengri eða skemmri 
tíma. Þeir nemendur eiga kost á að sækja nám í námsver. Auk þess er atferlismótun í boði 
fyrir þá nemendur sem þurfa aðhald vegna hegðunar. Börn af erlendum uppruna og börn sem 
hafa búið lengi erlendis fá kennslu í íslensku og aðstoð við að ná tökum á skólagöngu sinni. 

Þetta er í samræmi við ákvæði Grunnskólalaga og Aðalnámskrár grunnskóla um að 
grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir 
nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Samkvæmt lögum um grunnskóla ber 
skólastjóri endanlega ábyrgð á skipulagi og kennslu nemenda. 

Námsgögn 



Námsgögnum er gerð skil og þau flokkuð. Námsgögn eru öll þau gögn er afmarka inntak 
náms. Við val námsgagna er haft að leiðarljósi að þau greiði sem best leiðina að settum 
markmiðum. 

Í sumum tilvikum eru námsgögn notuð í því skyni að þjálfa grundvallarfærni, svo sem notkun 
ákveðins mælitækis, en önnur námsgögn þjóna þeim tilgangi að skýra mikilvæg hugtök eða 
þekkingaratriði sem best. 

Sem dæmi um námsgögn má nefna námsbækur og kennsluleiðbeiningar, ýmsar handbækur, 
myndbönd, skyggnur, veggspjöld, líkön, verkefni, og margs konar efni fyrir verklega kennslu 
og tilraunir. Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir í Laugarnesskóla felast ekki í því að auka 
aðgreiningu og koma á getuskiptingu heldur einkum og sér í lagi í að aðlaga nám og kennslu 
að hæfileikum og áhuga hvers og eins. Sveigjanlegt skólastarf, hefðbundin kennsla, 
uppgötvunarnám, hópastarf og margt fleira eru hugtök sem lýsa kennslunni í Laugarnesskóla. 

Námsmatsstefna Laugarnesskóla 

Samkvæmt Aðalnámskrá Grunnskóla 2007 skal námsmat vera fjölbreytt og gefa 
glögga mynd af stöðu nemenda. Laugarnesskóli hefur markað sér námsmatsstefnu í 
samræmi við það ákvæði. Leiðarljós stefnunnar er að mat á árangri og framförum 
nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi, órjúfanlegur frá námi og kennslu. 
Megintilgangur námsmats Laugarnesskóla er að skapa forsendur til að leiðbeina 
nemendum um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. Með námsmati er 
fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná markmiðum Aðalnámskrár, 
skólanámskrár og eigin námsmarkmiðum. Námsmat á að stuðla að námshvatningu, 
örva nemendur til framfara og meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. 
Námsmat á að veita nemendum og foreldrum, kennurum, viðtökuskólum og 
skólayfirvöldum upplýsingar um námsgengi nemenda, vinnubrögð og framfarir. 

 



Námsmat þarf að taka mið af síbreytilegu umhverfi skólans. Breytingarnar felast í 
nýjum áherslum í Aðalnámskrá sem endurspeglast í skólanámskránni, breytilegum 
áherslum samfélagsins og stöðugum breytingum á nemendahópnum. Því er 
nauðsynlegt að námsmatsaðferðir séu í stöðugri endurskoðun og þróun. Ferlinu er 
best lýst með mynd 1 þar sem sést að ferlið er einskonar hringferli án eiginlegs 
upphafs eða enda. 

Þekking, leikni, viðhorf og hæfni eru lykilhugtök í Aðalnámskrá grunnskóla. Mikilvægt 
er að gera sér grein fyrir að hugtakið hæfni felur í sér þekkingu, leikni og siðferðileg 
viðhorf. Tekið skal mið af aldri og þroska nemenda og markmiðum menntunar. 
Mismunandi er hvaða aðferð hentar hverju sinni og því nauðsynlegt að geta beitt 
fjölbreyttum aðferðum við matið. Lykilhæfni er ekki bara að nemandi hafi tileinkað sér 
þekkingu heldur að hann geti beitt skilningi og færni í athöfnum. Áhersla á að vera á 
námið en ekki bara á kennsluna. Hæfni má öðlast víða, einnig utan skólastofunnar og 
hana má nýta víða. Áhersla er á afrakstur námsins og hæfni nemenda til að nýta sér 
þekkingu sína. Við gerð skólanámskrár er því mikilvægt að þar komi fram hvaða 
aðferðir eru vænlegar til námsmats. 

Námsmat í Laugarnesskóla 

Námsmat Laugarnesskóla er bæði formlegt og óformlegt. Formlegt námsmat felur í 
sér samræmd próf í 4. bekk, könnunarpróf, stöðupróf, ritgerðir og mismunandi 
verkefni sem skilað er á ýmsu formi í samræmi við viðfangsefni nemenda hverju 
sinni. Nemendur í 4. bekk taka samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Niðurstöður 
úr prófunum eru sendar heim með nemendum. 

Óformlegt mat er samofið kennslunni og markmið þess er að leggja mat á 
vinnubrögð, bæði í skólanum og heima. Matið er samofið námi og kennslu og notað 
til að leiðbeina nemandanum um hvað vel er gert og hvað má betur fara. Til þess eru 
notaðar gullakistur, verkmöppur, gátlistar, dagbækur, samtöl við nemendur, 
jafningjamat og virkniathuganir. Ljóst er að sumir þættir námsmatsins eru og verða 
alltaf huglægari en aðrir. Vægi hvers þáttar er háð aldri, viðfangsefni og aðstæðum 
einstaklingsins. 

Námsmat Laugarnesskóla á að vera byggt á námsmarkmiðum viðkomandi greinar og 
taka mið af aldri og þroska hvers og eins. Þar sem ekki er rétt né sanngjarnt að meta 
alla með sömu mælistikunni er nauðsynlegt að áherslumunur sé í mismunandi 
námsgreinum og árgöngum þrátt fyrir að meginaðferðirnar séu hinar sömu fyrir alla 
nemendur skólans. Markvisst námsmat á að koma nemanda, foreldrum og kennurum 
til góða við frekara skipulag náms. Skólaárinu í Laugarnesskóla er skipt í þrjár annir 
og í lok hverrar annar fá foreldrar og nemendur yfirlit yfir stöðu nemandans. 

Í skólanámskrá Laugarnesskóla hefur skólinn markað sér heildarstefnu í flestum 
kennslugreinum til að fram komi hvað einkenni skólastarfið. Í henni kemur jafnframt 
fram hvernig skólinn skipuleggur kennsluna, hvaða kennsluaðferðum er beitt og 
hvernig staðið er að námsmati á hverju námsári. Skipulagi hverrar námsgreinar er 
lýst með markmiðum; inntaki, kennsluskipan, námsgögnum og námsmati. 

http://laugarnesskoli.is/images/stories/files/skolastefna/Gullakista.htm


 

Mynd 2. Skipulag náms og kennslu í Laugarnesskóla 

Á mynd 2 sést skipulag náms og kennslu í Laugarnesskóla. 

Heildstætt námsmat 

Í Laugarnesskóla er verið að þróa heildstætt námsmat með það að leiðarljósi að hafa 
matið sem fjölbreyttast og að það taki til sem flestra þátta í starfi nemandans. Leitast 
er við að greina mikilvæga þætti í fari einstaklinga í því augnamiði að styrkja jákvæða 
og sterka þætti og hlúa að veikum þáttum í þeim tilgangi að bæta sjálfsmynd 
nemenda. 

Markmið námsmats af því tagi er að gefa sem skýrasta mynd af stöðu nemenda, 
bæði námslega og félagslega. Til að fá sem besta yfirsýn yfir færni og viðhorf 
nemandans er nauðsynlegt að kanna marga ólíka þætti: 

• kunnáttu,þekkingu, minni; hvort nemandinn þekkir heiti, staðreyndir, lýsingar, reglur 
• beitingu þekkingar; hvernig nemandinn beitir hugtökum, aðferðum og reglum 
• leikni, hvort nemandinn geti leikið eftir atferli, nái tökum á verki 
• skilning; hvort nemandinn nær að tengja, lesa úr upplýsingum, útskýra, túlka, draga 

ályktanir 
• greiningu; hvort nemandinn nær að greina mismunandi eiginleika 



• skapandi hugsun; hvort nemandinn nýti þekkingu til að setja fram eigin hugmyndir, 
skapa 

• gagnrýna hugsun; hvort nemandinn leggi rökstutt mat á álitamál eða verknað 
• viðhorf og tilfinningar; hvort nemandinn sýni athygli, alúð, ábyrgð, skoðanir, samhygð 
• samstarf , samvinnu; hvernig nemandi sýnir samskiptagreind sína í verki 

Matið á að fela í sér leiðsögn fyrir nemendur og kennara og vera endurgjöf á kennslu 
og nám. Megintilgangur leiðsagnarmats er að gera nemendur meðvitaða um það sem 
þeir læra, hvernig þeir læra og til hvers er ætlast af þeim. Matið gefur kennurum 
einnig færi á að skoða áhrif kennslunnar og þróa vinnubrögð sín. Það gefur kennara 
einnig færi á að meta áhrif nýs kennsluskipulags á nemendur og árangur þeirra í 
námi. 

Leiðsagnarmat byggir á góðri endurgjöf frá kennurum sem nemendur geta nýtt sér til 
að verða meðvitaðir um eigin námsframvindu. Lykilatriði er að matið byggi á skýrum 
markmiðum og matsviðmiðum til að nemendur geti vitað til hvers er ætlast af þeim. 

Til þess að leiðsagnarmat beri góðan árangur þarf það að ná til margra ólíkra þátta. 
Kennarar verða því að: 

• Skýra námsmarkmiðin og gera þau sýnileg og skiljanleg öllum 
• Nota dæmi eða sýnishorn af góðum verkefnum 
• Gefa lýsandi endurgjöf reglulega 
• Kenna nemendum að meta eigið nám og að setja sér markmið og hvernig þeir ná 

markmiðunum 
• Beina matinu að einum eða fáum þáttum í einu 
• Kenna nemendum að rifja skipulega upp 
• Hvetja nemendur til ígrundunar, til að hafa skipulag á því sem þeir læra og deila því 

með öðrum 

Leiðsagnarmatið getur verið með ýmsu móti. Hér að neðan eru taldir upp þær 
aðferðir sem kennarar Laugarnesskóla styðjast við. 

Sjálfsmat nemenda 

Rannsóknir sýna að sjálfsmat getur bætt námsárangur. Leiðin til þess er að 
nemendur setja sér markmið í upphafi og keppast við að ná þeim. Við það öðlast þeir 
ákveðna yfirsýn yfir verkefnið og möguleika á að stjórna eigin vinnu. Til þess að 
nemendur geti metið hvernig til tókst verður að kenna þeim aðferðir til þess og eru 
matslistar þá góð hjálpartæki. Þannig geta nemendur lagt mælistiku á eigið nám og fá 
tækifæri til að læra hvað hefur tekist vel og hvað má betur fara næst. Með sjálfsmati 
leggja nemendur mat á eigin frammistöðu og getu. Einnig eiga þeir að meta hvort þeir 



hafi gert sitt besta við lausn verkefnis. Þýðing sjálfsmats fyrir nemendur er sú helst að 
það virkjar þá til ábyrgðar á námi sínu og líkur eru á að þeir skilji betur tilgang 
námsins auk þess að vera mikilvæg þjálfun í sjálfsskoðun. Sjálfsmat nemenda hefur 
einnig þýðingu fyrir kennara þar sem þeir fá mikilvægar upplýsingar um viðhorf og 
skoðanir nemenda. 

Jafningjamat nemenda 

Jafningjamat er það kallað þegar nemendur meta framlag, frammistöðu eða verk 
hvers annars og getur það verið hvort heldur í einstaklingsvinnu eða hópavinnu. 
Matið er leiðsagnarmat, nemendur fá leiðsögn um hvernig megi laga og bæta tiltekin 
atriði á meðan nám fer fram. Þeir fá þá tækifæri til að skiptast á skoðunum um 
verekfni og úrlausnir, taka gagnrýni og vinna úr henni og þiggja hjálp við úrlausn 
hugsanlegra vandamála. Það gerir nemendum kleift að átta sig betur á veikum og 
sterkum hliðum sínum og er matið þannig mikilvægur þáttur í lærdómsferlinu. 

Kostir jafningjamats eru að það: 

• virkjar nemendur til þátttöku og ábyrgðar 
• eflir skilning nemenda á markmiðum námsins 
• bætir endurgjöfina,hún verður fyllri - fleiri sjónarhorn 
• nemendur taka ábendingum nemenda oft betur en ábendingum kennara 
• nemendur leggja sig oft meira fram ef þeir vita að félagar þeirra taka þátt í mati 
• veitir mikilvæga þjálfun, m.a. í tjáningu, samstarfi, jafningjastuðningi, og nemendur 

læra að gagnrýna uppbyggilega 

Verkmöppur 

Í skólanum hefur verið ákveðið að byggja námsmat m.a. á verkmöppum nemenda 
með það að leiðarljósi að nemendur fái stöðuga endurgjöf um nám sitt ásamt 
ábendingum um hvernig þeir geti lagt mat á eigin vinnu og bætt sig. Í kjölfarið setja 
þeir sér markmið fyrir næstu námslotu. Nemendur safna verkum sínum í möppur yfir 
allt skólaárið sem auðveldar þeim, foreldrum og kennurum að fá yfirsýn yfir vinnuna 
og framfarir. 

Í annarlok velja nemendur verk í möppuna og í skólalok safna nemendur saman 
bestu verkum sínum í svokallaða gullakistu og færa rök fyrir vali á verkum í hana. Í 
lok skólaárs boða nemendur foreldra í viðtal sem þeir leiða og stjórna. Í viðtalinu 
skoða nemendur gullakistuna með foreldrum og öðrum gestum. Gullakistur nemenda 
eiga að endurspegla að einstaklingar eru mismunandi. Það er skylda skólans að 
koma til móts við og viðurkenna mismunandi þroska, getu og hæfileika. Með því að 
meta viðleitni nemenda og framfarir er oft hægt að hvetja nemendur til dáða. 
Gullakisturnar eru geymdar í skólanum milli ára til að nemendur geti skoðað framfarir 
sínar yfir nokkur ár. 



Inngangur 
Nemendur, starfsfólk og stjórnendur Laugarnesskóla hafa undanfarnar vikur tekið höndum saman í 

lýðræðislegri hugmyndavinnu þar sem raddir allra hafa fengið að heyrast um það hvernig ný viðbygging 

við Laugarnesskóla þurfi að vera. Fram hefur komið skilningur á því að ný viðbygging við gamlan skóla 

er ekki einfalt úrlausnarefni því bæði þarf að uppfylla kröfur nútíma skólastarfs og bera virðingu fyrir 

því að skólinn stendur á gömlum merg og á sér margar ríkar hefðir. 

Laugarnesskóli hefur að mörgu leyti mikla sérstöðu meðal grunnskóla borgarinnar. Má þar nefna sem 

dæmi skólaselið í Katlagili sem gefur einstök tækifæri í útikennslu, umhverfis- og náttúrumennt; 

morgunsönginn sem tvinnar saman íslenskunám og eflingu samkenndar meðal nemenda, sem og ríka 

sviðslistahefð sem styrkir sjálfsmynd og þjálfar samvinnubrögð og tjáningu. Stefna skólans er að 

viðhalda grónum hefðum og þróa þær með það að leiðarljósi að nemendur skólans þroskist við að taka 

þátt í þeim.  

Kennsluhættir í Laugarnesskóla einkennast af fjölbreytni og einstaklingsmiðun. Sérstök áhersla er lögð 

á að list- og verkgreinar auðgi nám nemenda, unnið er með samþættingu námsgreina og undanfarin ár 

hefur verið stígandi í nýtingu skólans á upplýsingatækni.  Sveigjanleiki í stundaskránni gefur möguleika 

á að brjóta upp skólastarfið og vinna að heildstæðum verkefnum með hverjum árgangi og einnig 

verkefnum sem tveir eða fleiri árgangar vinna saman. Verkefni eins og útikennsla, val og árviss 

þemaverkefni er auðvelt að fella inn í stundaskrána 

Þá má einnig nefna að Laugarnesskóli hefur um árabil sett nemendalýðræði á oddinn og er 

viðurkenndur Réttindaskóli Unicef. Elstu nemendur skólans gegna þar veigamiklu hlutverki sem 

fyrirmyndir þeirra yngri í þeirri eflingu félagsfærni sem lýðræðislegt skólastarf hefur í för með sér. 

Hugmyndir nemenda, starfsfólks og stjórnenda um nýja viðbyggingu við Laugarnesskóla miða við þá 

sýn að viðbyggingin styðji við ofangreind einkenni skólans.  

 

 

Samantekt frá starfsmönnum 
Kennslurými Mötuneyti Aðstaða starfsmanna Geymslur 

Almennar 
kennslustofur 
Sérgreinastofur 
Rými fyrir sérkennslu 
Sal með sviði 
Stærra bókasafn 
Útikennsluaðstaða 
Ný tónmenntastofa 
Rými fyrir 
skólahljómsveit 
Hvíldarrými fyrir 
nemendur sem þurfa 
betra næði 

Stærra eldhús 
Stærri matsal með 
betri hljóðvist 
 

Stærri kaffistofa 
Stærra fataherbergi 
fyrir starfsmenn ásamt 
þurrkaðstöðu 
Aðstaða fyrir 
starfsmenn til að fara í 
sturtu 
Betri skrifstofu fyrir 
skrifstofustjóra 
Hvíldarherbergi fyrir 
starfsmenn 
Skápageymsla fyrir 
starfsmenn sem hafa 
ekki neina aðstöðu 
 

Leikmunageymsla 
Skjalageymslu 
Áhalda og 
efnageymslu 
Geymslu fyrir 
hlaupahjóla-og 
reiðhjólageymsla 
Geymsla fyrir 
vinaliðadót 
 

 

 



 

Samantekt frá nemendum 
Kennslurými Mötuneyti Aðstaða 

starfsmanna/nemenda 
Annað 

Bekkjarstofur sem eru 
alvöru framtíðarstofur 
Vísindastofa/tæknistofa 
Hvíldarherbergi 
Klifurvegg og hengirólur 
Listaverkaveggur 
Leikritasal 
Stærri smíðastofu 
Fleiri stofur 
Bíósalur 
Annan íþróttasal 
Nýjar listasmiðjur 
Sundlaug 
Skólastofur, eitt 
herbergi sem þar sem 
tveir bekkir geta verið 
saman 
Stofur af mismunandi 
stærð 
Stærri og litríkar stofur 
Stærra bókasafn, 
hljóðlátt og töfrandi 
Stjörnukíkir í nýrri 
vísindastofu, efst uppi 
glerkúlu á þakinu til að 
horfa í gegnum 
 

Stærri matsal með 
góðri hljóðvist 
Hafa tvo matsali 
Siggi kokkur verður að 
hafa betra eldhús   

Fleiri snyrtingar 
Fleiri skrifstofur fyrir 
kennara 
Hugmynda-og 
réttindaráðsstofa 
 

Hafa rennibraut inni 
Geymsla fyrir 
hlaupahjól 
Hafa stærri kjallara, 
byggja undir skólann 
Hafa viðbyggingu sem 
er aðeins öðruvísi en 
samt í svipuðum stíl. 
Það er ákveðinn stíll í 
gamla húsinu en hafa 
það kannski á milli 
þess og nútímalegri 
Stóra glugga 
 

 

                          

 



1.1.1 Fagsvæði tónmenntakennslu 
Kennsla í tónmennt fer fram í 1.-7. bekk og í valgreinum á unglingastigi. Fimm aðalsvið 
tónlistarkennslunnar eru söngur, hljóðfæraleikur, tónfræði, tónsköpun og hreyfing. 
Kennslustund í tónlist getur verið afar mismunandi og spannað allt frá fræðilegri kennslu þar 
sem nemendur sitja við borð og skrifa hjá sér eða hlusta, yfir í hljóðfæraleik, dans, leik og 
söng.  

Til að skapa góða tónlistarkennslu er mikilvægt að geta auðveldlega skipt milli viðfangsefna í 
kennslunni, sérstaklega þegar verið er að kenna börnum á fyrsta skólastigi sem eiga erfitt 
með að einbeita sér að sama verkefni lengi í einu.  

Staðsetning svæða rýma fyrir tónlistarkennslu má gjarnan tengjast hreyfirými/fjölnotasal eða 
svæði fyrir leiklistarkennslu. Æskilegt er að hægt sé að nýta rýmið utan hefðbundins skóladags. 
Það er mikilvægt að hugsa fyrir því að kennsla í tónlist er ólík eftir aldri barna. Kennsla barna á 
ásláttarhljóðfæri er mögulega meiri fyrir yngri börnin en kennsla í rafrænni tónlist meiri eftir 
því sem aldur nemenda hækkar. 

Hljóðvistin í rýminu þarf að vera góð. Ágætt er að hugsa fyrir staðsetningu og mótun veggja í 
því sambandi, uppbrot í rýminu er með til að brjóta niður hljóðið í stað þess að veggir séu 
samhliða, efnisval má einnig auka dýpt og mýkt hljóðvistarinnar. Hér er æskilegra að nota mjúk 
efni í stað harðra. Mögulega er hægt að hugsa sér innréttingar og nýting þeirra gefi tækifæri til 
betri hljóðvistar, þar verði einnig hægt að geyma hljóðfærin.  

Æskilegt er að við tónmenntastofu séu 2-3 minni rými/æfingarherbergi, en þetta myndi auka 
möguleika kennara til hópastarfs og bjóða upp á samnýtingu húsnæðisins með 
skólahljómsveit og tónlistarskóla til hljóðfærkennslu. Jafnframt skal innrétta hljóðver sem 
gefa möguleika á að gera radd- og tónlistarupptökur á fleiri rásum. 

Vagnar með hljóðfærum á að vera hægt að flytja á milli svæða og auka þannig enn frekar á 
sveigjanleikann. 

Tónlist og söngur hljómar fallega í rými þar sem hátt er til lofts. Bæta má hljómburðinn enn 
frekar með því að hafa breytilega lofthæð eins og í hljómleikasal. Æskilegt er að huga vel að 
dagsbirtunni í rýmunum. Mögulega að hafa ofanljós. 

Það á að vera rými fyrir hreyfingu í gegnum tónlistina og þar sem þekking og hæfni nemenda 
er í iðkuð með einstaklingskennslu og samspili. Auk þess á að vera svæði til hlustunar á tónlist 
og samræðna.  

Tónlistarsýmið er hægt að staðsetja nálægt stærra rými, fjölnotasal þannig að hægt sé að 
samnýta þessi svæði annað hvort til kennslu eða uppfærslu leikrita og tónlistaviðburða.  

Fagsvæði tónmenntastofu skal vera með eftirfarandi aðstöðu: 

• Tónmenntastofa - samnýtanleg með skólahljómsveitinni?40 m2 - 80 m2 
• 2-3 minni æfingarrými – samnýtanleg með skólahljómsveitinni? 3 x 11 m2 
• Hljóðver- samnýtanleg með skólahljómsveitinni? 12 m2 
• Aðstaða fyrir starfsfólk. Getur verið samnýtanleg  
• Hljóðfærageymsla 12 m2 

 



• Snyrtingar 
 

1.1.2 Skólahljómsveit 
Í þeim menntabyggingum þar sem skólahljómsveit hefur aðstöðu má gera ráð fyrir 
eftirfarandi aðstöðu fyrir hljómsveitina. Á að gera á ráð fyrir því að neðangreind aðstaða er 
viðbót við þau rými sem að tilheyra fagsvæði tónmenntakennslu? 

• Tónmenntastofa – nýtist 2 -3 viku frá kl. 14.00-17.00. 
 Á öðrum tímum má nýta stofuna fyrir skólakórinn, leiklist, aðra starfsemi. 
Ef fjölnotasalur er í menntabyggingunni getur hann mögulega nýst fyrir 
skólahljómsveitina?  

• 2-3 minni æfingarrými – samnýtanleg með tónmenntakennslunni 
• Hljóðver 
• Aðstaða fyrir starfsfólk. Getur verið samnýtanleg.  
• Hljóðfærageymsla. Væntanlega sérgeymsla. 
• Snyrtingar 

 



 
 

1.1.1 Skólahljómsveit 

Núverandi tónlistarstofa Laugarnesskóla verður mögulega notuð til að stækka 
núverandi matsal og þarf því annað rými fyrir tónlistarstarfið.  
 
Skólahljómsveit. 
Starfsemi – hvar og hvenær.  
 
Aðstaða skólahljómsveitar Austurbæjar hefur í dag aðstöðu/heimastöð í 
Laugarnesskóla. Eftirfarandi aðstaða er fyrir skólahljómsveitina í skólanum.  
 

 Tvö kennslurými / æfingarými.  
Vegna skorts á æfingarými æfa nemendur einnig í raungreinastofunni, 
leiklistarstofu á 4. hæð og öðrum tilfallandi kennslurýmum. 

 Skrifstofa/undirbúningsrými/kaffistofa/hljóðfærageymsla/nótnageymsla. 
Aðstaða skólastjóra, kennara, kaffistofa, hljóðfærageymsla, nótnageymsla 
er til saman á ca. 15 m2 . Kennarar samnýta í dag aðstöðu fyrir kaffistofu 
Laugarnesskóla sem er á 2. hæð í 1. áfanga byggingarinnar.  
 

 Núverandi tónmenntastofa er samnýtt með skólahljómsveitinni. 
skólahljómsveitina.  

 
Tillögur að úrbótum: 

 1-2  kennslurými/æfingarými til viðbótar/æfinga/ 
kennslurými má samnýta með.. 

 Hljóðfærageymsla 

 Nótnageymsla 

 Aðstaða fyrir kennara/skólatjóra – getur samnýst með skólanum. 

 Tónmenntastofa/salur fyrir skólahljómsveitina – fjöldi nemenda í 
skólahljómsveitinni.  
Stofan er notuð 2- 3 í viku fyrir skólahljómsveitina frá kl. 14.00- 17.00? 
Á öðrum tímum má nýta salinn fyrir skólakórinn; aðra tónlistaskóla eða… 

 
 
Tónmenntastofan á að vera rúmgóð og björt. Gera þarf ráð fyrir vinnuaðstöðu fyrir 
kennara til undirbúnings og samskipta við nemendur og kennara.  
 
Einnig þarf að gera ráð fyrir geymslu fyrir hljóðfæri, tæki og gögn sem fylgja 
tónlistarnámi. Einnig þarf að athuga hvort að hér verði minni rými til einkakennslu í 
tónlist. (8 m2 -15 m2)  
 
Æskilegt er að ný tónmenntastofa tengist nýjum fjölnotasal. Tónmenntastofa þarf að 
geta haft hreyfisvæði, hefðbundið námssvæði og æfingasvæði.  
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Námssvæði og frístundastarf
fjöldi m² m² m² fjöldi m²

Almennt námsrými
Almennar kennslustofur 22 1082 1082
 Á 1. hæð eru 4 kennslustofur 44,0 m². Á 2. hæð eru 9 

kennslustofur 44,0 m². og 2. kennslustofur 96,0 m². Á 3. hæð 

eru 7 kennslustofur 44,0‐48.0 m².  

Bæta þarf við 10 almennum kennslusvæðum  10 60 600

Kennslusvæði/námssvæði

Opin rými fyrir árganga, með minni lokanlegum fjölnota 

rýmum, hópaherbergi, geymslu og snyrtingum. Æskilegt að sé 

í góðum tengslum við vinnusvæði kennara. 

Hópaherbergi/námsver 2 35 70

Geymslur 1 15 15

Snyrtingar 1 25 25

Samtals 710

Vísindasvæði ‐ náttúrufræði 1 52,5 1 0 52,5 1 85 85

Núverandi raungreinastofa er á 4. hæð skólans. Æskilegt er að 

tengja það námssvæði nær öðrum námssvæðum og verði 

staðsett í framtíðinni nær öðrum námssvæðum. Æskilegt er 

að skipta rýminu niður í minni rými  og hafa góða tengingu er 

við útisvæðin þannig að nemendur geti farið út og safnað í 

efnissmiðju til nánari skoðunar. Mögulega getur hluti 

náttúrustofunnar verið að hluta til utandyra. Í vísindastofunni 

þurfa að vera víðsjár, smásjár og önnur viðeigandi tæki sem 

að tilheyra raungreinakennslu. 

Lagt er til að núverandi raungreinastofa verði breytt og stofan 

verði hluti af rými þar sem fer fram kennsla í skapandi 

greinum eins og leiklist og dans. • Laga þarf loftgæði í 

stofunni. 

Handavinna / textíl 1 72,5 1 72,5 0 0 0

Kennslurými með efnisgeymslu 20,8 m². Verður óbreytt. 

Smíðar 1 72,8 1 72,8 0 0 0



Kennslurými með efnisgeymslu, vélarými, rennibekk, málun 

og aðstöðu fyrir kennara. Verður óbreytt.

Myndmennt 1 73 1 73 0 0 0

Kennslurými í tengslum við fjölnotastofu. Verður óbreytt

Keramik 10, 2m², sull/málning 10, 2m²

Sullherbergi 1 38 1 38 38 0 0

Lagt er til að sullherbergi sem notað hefur verið sem hluti að 

kennslu í list‐ verkgreinum verði lagt niður sem námsrými og 

það verði mögulega nýtt sem búningsrými starfsmanna. 

Fjölnota/ýmsar smiðjur
Fjölnotastofa 1 0 1 0 0 1 70 70

Kennslurými í tengslum við smíði,  myndmennt og textíl

Hljóðver 1 0 0 0 0 1 15 15

Nýtt hljóðver í nýbyggingu í tengslum við myndver og 

fjölnotasmiðju. 

Myndver 0 0 0 0 0 1 15 15

Myndver í nýbyggingu í tengslum við fjölnotasmiðju og 

fjölnotasmiðju. 

Heimilisfræði 0 0 0 0 0 1 20 20

Aðstaða fyrir kennslu í heimilisfræði fyrir yngstu börnin

Samtals 120

Leiklist 1 114 0 166,5 51 0 0 0

Í Laugarnesskóla er mikil áhersla á kennslu skapandi listgreina 

þar á meðal leiklist og dans.  Í frímínútum skólans er til að 

mynda ávalt boðið upp á dans í hátíðarsal skólans. Í dag fer 

kennslan í leiklist og dansi aðallega fram í kennslurými á 4. 

hæð skólans. Óbreytt. Núverandi vísindastofa á 4. hæð 

verður hluti af leiklistrýminu. 

Tónmennt
Mögulega  nýting á núverandi tónmenntarrými. 

Sérkennslustofa með 20 m² geymslu og hljóðfæraherbergi. 

Núverandi stofa verður mögulega hluti af matsal skólans Nýtt 

rými fyrir tónmennt í nýbyggingu, gjarnan í nálægð við sal. 

Stærra rými fyrir tónlistarkennslu auk minni rýma fyrir 

Tónlistasalur / verður hluti af matsal 1 76,6 1 76,6 76,6 1 80 80
Hljóðfærageymsla  1 20 1 20 20 1 0 0
Hljóðfæraherbergi  1 10,8 1 10,8 10,8 1 0 0

Samtals 80

Skólahljómsveit Austurbæjar



Sérkennslustofa með snyrtingu og 20 m² geymslu og 

hljóðfæraherbergi. (aðgengi eftir lokun skólans) 

Tónmenntastofan á að vera rúmgóð og björt. Gera þarf ráð 

fyrir vinnuaðstöðu fyrir kennara til undirbúnings og samskipta 

við nemendur og kennara. Einnig þarf að gera ráð fyrir 

geymslu fyrir hljóðfæri, tæki og gögn sem fylgja 

tónlistarnámi. Einnig þarf að athuga hvort að hér verði minni 

rými til einkakennslu í tónlist. (8 m²  ‐15 m²   Æskilegt er að ný 

tónmenntastofa tengist nýjum fjölnotasal. Tónmenntastofa 

þarf að geta haft hreyfisvæði, hefðbundið námssvæði og 

æfingasvæði. Í nánum tengslum við tónmenntastofu er 

æskilegt að koma fyrir stofu fyrir æfingar fyrir 

skólahljómsveitina. Í tengslum við þá aðstöðu er geymsla fyrir 

hljóðfæri. 

Tónmennt skólahljómsveit 1 40 40
Skólahljómsveit  2 15 30
Skólahljómsveit skrifstofa 1 18 18
Snyrting  2 3 6

Samtals 94

Heimilsfræði 1 71 1 71 0 0 0

Sérkennslustofa með eldunaraðstöðu og 10 m² geymslu auk 

kennarakróks. Núverandi heimilisfræðistofa er staðsett í 2. 

áfanga skólans og var hún gerð árið 2008.  Með auknum  

fjölda nemenda í skólanum er lagt til að bæta við aðstöðuna. 

Verðu ný aðstaða í tenglsum við fjölnotasamiðju

Skólasafn/upplýsingaver 2 57 1 114 1 140 140

Upplýsingaver, bókasafn og tölvuver. Núverandi bókasafn er 

staðsett á 1. hæð skólans í 1. áfanga byggingarinnar. Auk 

útlána bóka og námsgagna er bókasafnið vinnusvæði og 

gagnasmiðja fyrir nemendur og kennara. Á skólasafni er 

vinnuaðstaða þar sem nemendur og starfsmenn geta unnið í 

ró að ýmsum verkefnum.  Almenn ánægja nemenda og 

starfsmanna er með bókasafnið og þá sérstaklega það 

ævintýralega andrúmsloft sem að þar ræður ríkjum en óskað 

en óskað hefur verið eftir því að bókasafnið verði stækkað 

svo það nái að sinna þeim væntingum sem gerðar eru í dag til 

starfsemi þeirra.  

Lagt er til að í nýrri viðbyggingu verði upplýsingaver fyrir 

nemendur þar sem að þeir að geta unnið að víðtækri 

upplýsingaöflun það þarf að vera í ágætum tengslum við ný 

námssvæði, frístundaheimili. Hér þarf að vera vinnuaðstaða 

fyrir nemendur og aðstöðu fyrir starfsfólk.

• Núverandi bókasafn verður mögulega sérkennslurými en er 

það ósk stjórnenda skólans einnig hefur verið skoðað hvort 

að kaffistofa starfsmanna verði þar staðsett. 

Tölvuver 1 50,3 1 1 50,3

Tölvuumsjón 1 6,6 1 1 6,6



Stoðþjónusta
Námsver 4 114 0 0
námsver u.þ.b. 35 m² að stærð á 1‐2 hæð í 2. áfanga 

byggingarinnar.  2 námsver í byggingu 3. áfanga skólans sem 

eru  18 m² og 25 m².  Þau rými voru upphaflega ætluð sem 

vinnurými kennara en hafa nú aðra nýtingu.  

Á 3. hæð skólans í 1. áfanga byggingarinnar  eru 2 

viðtalsherbergi sem eru meðal annars nýtt fyrir sálfræðinga 

og námsráðgjafa. Eru þau herbergi í tengslum við heilsugæslu 

skólans þar sem að hjúkrunarfræðingur hefur aðstöðu.  

Samtals 1911 1685 420 1109

Félagsaðstaða
fjöldi m² fjöldi m² m² fjöldi m²

Hátíðasalur ‐ salurinn verður óbreyttur
Hátíðaasalur/Alrými 1 203
Á 1. hæð skólans er hátíðarsalur sem  skipað hefur 

mikilvægan sess í skólastarfinu en þar safnast nemendur 

meðal annars saman á morgnana í morgunsöng. Einnig er 

salurinn nýttur yfir daginn meðal annars í frímínútum 

nemenda. Meðfram salaveggjum er  náttúrugripa ‐ og 

Matsalur 1 177
Í viðbyggingu frá árið 2008 er salur á 1. hæð sem er meðal 

annars notaður sem matsalur. Vegna stærðar salarins þarf að 

fjórskipta nemendum í matmálstímum og yngstu 

nemendurnir hefja borðhald kl. 11.10. Engin aðstaða er til 

uppfærslu á leikritum og söngleikjum. 

Mögulegar úrbætur 

• Lagt er til að til viðbótar við matsalinn í 3. áfanga skólans 

verði gerður fjölnotasalur allt að 200 m2. Þann sal verður 

hægt að samnýta með núverandi matsal, fyrir sýningar og 

frístundaheimilið. Í salnum á að vera svið til uppfærslu leikrita 

og sýninga almennt.

Fjölnotasalur 0 0 1 200
Lagt er til að til viðbótar við matsalinn í 3. áfanga skólans 

verði gerður fjölnotasalur allt að 200 m2. Þann sal verður 

hægt að samnýta með núverandi matsal, fyrir sýningar og 

frístundaheimilið. Í salnum á að vera svið til uppfærslu leikrita 

og sýninga almennt.

Leiksvið 0 0 1 20

Leiksvið í fjölnotasal.

Baksvið 0 0 1 30

Geymsla tengd leiksviði og fjölnotasal



Miðrými‐lengd viðvera 2. hæð  1 141 1 0

Rými á 2. hæð hússins fyrir framan heimasvæði

Hjartarými  0 0 1 220

árgangar.

Hjartarými þarf að því að vera skipt upp í nokkur smærri rými 

og gera þarf ráð fyrir því að hægt sé að hafa valtöflur á 

nokkrum stöðum svo að það komi ekki allir 220 á sama 

staðinn að velja á sama tímanum. Það þurfa að vera sófar, 

stólar og borð. 

Skrifstofa fyrir frístund 1 18
Skrifstofa fyrir frístund verður mögulega vinnustofa kennara. 

Er á 2. hæð.

Snyrtingar. (2x20 m2) 2 40
Snyrtingar fyrir bæði kynin og einnig snyrting fyrir fatlaða, í 

góðum tengslum við innganga og fatahengi. Þessar snyrtingar 

nýtast einnig kennslurýmum skólans.

Skáli fata‐ og skógeymsla 0 0
Fata‐ og skógeymslur fyrir 180‐200 manns í tengslum við 

innganga skólans. Samnýtist með kennslurými skólans. Í 

þessum rýmum eru  læstir skápar fyrir nemendur skólans.

Samtals 510

4 539 7

Stjórnun
fjöldi m² fjöldi m² m² fjöldi m²

Almenn skrifstofa, móttaka, biðstofa 1 24,6 1 24,6

Móttaka/biðstofa í tengslum  skrifstofur skólastjóra og 
aðstoðarskólastjóra. 

Skrifstofa skólastjóra 1 15,7 1 15,7 0 0

Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

Fundarherbergi 1 8,3 1 8,3

Fundarherbergi fyrir 4‐5 manns, tengt móttöku og biðstofu 

Skrifstofa aðstoðarskólastjóra 1 13,2 1 13,2 0 0

Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

Skrifstofa deildarstjóra 1 11,5 1 11,5 0 0

Skrifstofa tengd almennri skrifstofu og fundaraðstöðu.

Setkrókur/fundarkrókur 1 11,5 1 11,5 0 0



Kaffistofa 1 56 1 50 50

Kaffi‐ og setustofa starfsfólks, eldhúsinnrétting og aðstaða til 

að framreiða mat. Í góðum tengslum snyrtinga. Gjarnan í 

tengslum við vinnuaðstöðu kennara og starfsfólks.• Tillaga A ‐ 

Færa kaffistofuna þar sem núverandi bókasafn skólans er 

staðsett. Núverandi kaffistofu mætti þá nýta fyrir 

fundaraðstöðu / undirbúningsrými kennara. 

Tillaga B ‐ Tengja kaffistofu og núverandi undirbúningsrými 

kennara á 3. hæð.

Tillaga C ‐ Óbreytt stærð á kaffistofu

Eftirfarandi má gjarnan einkenna kaffistofuna.

Á kaffistofunni má gjarnan vera kaffihúsa stemning. 

Hún þarf að vera björt og rúmgóð.. 

Gott væri ef hægt sé að hólfa stofuna niður ef svo ber undir, 

helmingur starfsmanna á fundi og helmingur í kaffi. 

Á kaffistofunni má gjarnan koma fyrir aðstöðu fyrir starfsfólk 

til að ræða saman í ró og næði gefa einnig tækifæri til að 

halda þar minni fundi og bjóða upp á aðstöðu til að vinna að 

verkefnum. 

Á kaffistofunni þarf að vera aðstaða til þess að framreiða mat. 

Starfsmenn þurfa að geta geymt matvæli í ísskáp. 

Umsjónarmaður 1 10,3 1 10,3 1 11

Afdrep og skrifstofa fyrir húsvörð í tenglum við skrifstofur og 

góða yfirsýn yfir aðalinngang og umferðarrými. Er í dag 

staðsett á 2. hæð. Mögulega staðsett í nýrri viðbyggingu í 

betri tengslum við inngang í skólann. 

Námsráðgjafi 1 13,2 1 13,2 0 0
Viðtalsherbergi fyrir námsráðgjafa, tengd almennri skrifstofu 

og biðstofu. Er staðsett á 3. hæð. 

Sálfræðingur 1 10,6 1 10,6 0 0
Viðtalsherbergi fyrir sálfræðing, tengd almennri skrifstofu og 

biðstofu. Er staðsett á 3. hæð. 

Heilsugæsla 1 19 1 19 0 0
Aðstaða fyrir hjúkrunarfræðing í tenglsum við biðstofu og 

snyrtingu.

Viðtalsherbergi/fundarherbergi 1 10,7 1 10,7

Minni fundarherbergi til að taka á móti foreldrum, aðstaða 

fyrir sérfræðinga t.d. sálfræðinga og aðra sérfræðinga. 

Gagnasmiðja 1 26 1 26 0 0



Vinnuherbergi tengt almennri skrifstofu, skrifstofu skólastjóra 

aðstoðarskólastjóra og vinnuherbergi kennara. Í þessu 

herbergi er vinnuborð, pappírsgeymsla, innbinding, röðun, 

pappírsskurður o.fl.. Er í vinnuherbergi.

Undirbúningsherbergi / vinnuherbergi 1 56,6 1 56,6 1 45 45

Vinnustofa með 15‐20  vinnustöðvum. Í góðum tengslum við 

almenna skrifstofu og ljósritun.Í vinnstofu kennara þarf að 

vera símaafdrep, vegna símaviðtalstíma

Snyrtingar, munaskápar, fatahengi, 

búningsherbergi
Snyrtingar og fatahengi kennara.

Samtals 14 287,2 13 231,2 0 3 106

Eldhús og afgreiðsla
fjöldi m² m² m² fjöldi m²

Eldhús  1 31,6 1 55 55

Kæliklefi  1 2,8

Samtals 34,4

Stoðrými
fjöldi m² m² m² fjöldi m²

Snyrtingar

Fatahengi, skógeymsla, skápar 1 50 50

Samtals 12 60,6

Geymslur/ræsting
Samtals 10 81,5

Gangur
Samtals 739,7

Samtals 4 881,8

Nettó heild samtals  3654 1775

Íþróttahús
fjöldi m² fjöldi m² m² fjöldi m²

Leikfimisalur 12 x 24 m. 1 168 1 168 1

Almennur leikfimisalur með góðri lofthæð.



Kennari 1 8 1 8 0 0

Rými fyrir leikfimikennara í tengslum við leikfimisalinn.

Áhöld 1 17 1 17 0 0

Geymsla fyrir áhöld sem notuð eru í leikfimisalnum

Skór og útiföt 0 0 1 0 0 0
Fata‐ og skógeymsla í tengslum við inngang í 

íþróttahúsnæðið. (Getur samnýst með öðrum fata‐ og 

skógeymslum í skólanum.)

Útiáhöld 1 0 1 0

Geymsla fyrir áhöld sem notuð eru í útileikjum

Sjúkraherbergi og tæki 0 0 1 0 0 0
Herbergi með sjúkrabekk, þar sem hægt er að hlynna að 

slösuðum og sjúkum, í góðum tengslum við leikfimisal.

Búningsaðstaða 0 0 0 0

Vinnustofa með 15‐20  vinnustöðvum. Í góðum tengslum við 

almenna skrifstofu og ljósritun.Í vinnstofu kennara þarf að 

vera símaafdrep, vegna símaviðtalstíma

Bað‐ og búningsklefar 1 31 1 31 0 0
Búnigsklefar fyrir bæði kynin, tvisvar sinnum tveir klefar með 

snyrtingum og sturtum.

Bað‐ og búningsklefar 1 18 1 18 0
Búnigsklefar fyrir bæði kynin, tvisvar sinnum tveir klefar með 

snyrtingum og sturtum.

Samtals 6 242 8 242 0 1 0

Nettó heild samtals 
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