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Fréttabréf Ingunnarskóla Nóvember 2018 

FRÓÐI 

Kynningarfundur fyrir foreldra 

miðvikudaginn 14. nóvember kl. 20:00 á sal skólans 

Stjórnendur Brúarskóla kynna starfsemi Brúarsels og Guðlaug Erla skóla-
stjóri Ingunnarskóla kynnir hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar sem 
miðar að því að efla ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga, 
þjálfa þau í að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á þörfum sínum.  

Við hvetjum ykkur til að mæta á þennan kynningarfund til að kynna ykkur 
starfsemi Brúarskóla og nýjungar í starfi Ingunnarskóla.  

Ný vefsíða fyrir Ingunnarskóla 

Á næstunni verður opnuð ný vefsíða fyrir Ingunnarskóla en verið er að endur-
nýja vefsíður allra grunnskóla í Reykjavík og samræma útlit þeirra. 

Læsisstefna 

Undanfarin tvö ár hefur verið unnið að gerð sameiginlegrar læsisstefnu 
leik– og grunnskóla Grafarholts og Úlfarsárdals og verður hún kynnt 16. 
nóvember næstkomandi. Læsisstefnan verður aðgengileg á vefsíðum 
skólanna. 

Dagur íslenskrar tungu 
 

Fimmtudaginn 15. nóvember höldum við upp á 
Dag íslenskrar tungu sem haldinn er hátíðlegur á 
fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar, 16.  
nóvember,  samkvæmt tillögu menntamálaráð-
herra frá árinu 1996.   

Við það tækifæri verða kynnt úrslit í ljóða– og 
smásagnasamkeppni Ingunnarskóla og við fáum 
góðan gest sem mun lesa upp úr nýútkominni 
bók sinni. 
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Uppeldi til ábyrgðar - Uppbygging sjálfsaga  

Í skólanum er unnið eftir hugmyndafræði Uppeldis til á-

byrgðar sem miðar að því að efla ábyrgðarkennd og sjálf-

stjórn barna og unglinga, þjálfa þau í að ræða um tilfinn-

ingar sínar og átta sig á þörfum sínum. Vinnuaðferðunum 

er einnig ætlað að styðja starfsmenn skólans við að móta 

skýra stefnu varðandi samskipti og agamál. Áhersla er á 

uppbyggilegar samskiptaaðferðir sem ýta undir sjálfsaga og 

styrkja einstaklinga í því að læra af mistökum sínum. Unnið er að því að ná sam-

stöðu um lífsgildi og fylgja þeim síðan eftir með skýrum reglum. 

Uppeldi til ábyrgðar hefur áhrif á kennsluhætti, stjórnunarhætti, áherslur í lífs-

leiknikennslu og ekki síst á meðferð agamála. Hugmyndafræðin byggist á því að 

einstaklingurinn geti tekið sjálfstæðar, siðferðislegar ákvarðanir varðandi eigin 

hegðun þegar hann er laus undan skömmum, sektarkennd eða væntingum og 

loforðum um umbun. Einstaklingurinn fær tækifæri til að meta lífsgildi sín.  

Diane Gossen þróaði þessa hugmyndafræði út frá viðurkenndum vísindalegum 

kenningum um eðli mannlegrar hegðunar og byggir á hugmyndum dr. William 

Glasser um Gæða skólann.  

Bækurnar Barnið mitt er gleðigjafi og Sterk saman eftir Diane Gossen eru 

aðgengilegar á skólabókasafninu fyrir foreldra og starfsmenn skólans.  

Sjá nánar um hugmyndir Uppeldis til ábyrgðar á heimasíðunni:  

http://uppbygging.is/ 

Vaxandi hugarfar 

Samkvæmt kenningunni um vaxandi hugarfar 

(growth mindset) eru tvær tegundir hugarfars. Annars 

vegar fastmótað hugarfar og hins vegar vaxandi 

hugarfar. Einkenni þeirra sem hafa fastmótað hugar-

far er trú á að hæfileikar séu meðfæddir, annað hvort 

ertu gáfum gæddur eða ekki. Einkenni þeirra sem hafa 

vaxandi hugarfar er aftur á móti sú trú að alltaf sé 

hægt að bæta sig. Við höfum öll bæði vaxandi hugar-

far og fastmótað hugarfar, bara á mismunandi sviðum, 

og það jákvæða er að við getum þjálfað okkur í vaxandi hugarfari. 

Vaxandi hugarfari í skólastarfi felst í því að kennari láti nemendur finna að hann 

hafi trú á að þeir geti með markvissri vinnu bætt árangur sinn. Nemendur þurfa 

að trúa því að allir geti bætt greind sína og hæfni með því að vinna af þrautseigju. 

Kennari sem sjálfur er með vaxandi hugarfar leggur sig fram um að bæta náms-

árangur nemenda og skapar andrúmsloft þar sem litið er á mistök sem tækifæri 

til náms og notar markvissa leiðbeinandi endurgjöf til að gera öllum nemendum 

kleift að vaxa. Með þessum aðferðum upplifa nemendur fleiri jákvæðar tilfinn-

ingar í námi sínu, öðlast aukna trú á eigin getu og sjálfstraust þeirra eykst sem 

leiðir til aukins árangurs í námi og starfi. 

http://uppbygging.is/
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Brúarsel  

Brúarsel starfar undir stjórn Brúarskóla og fer kennslan fram í færanlegu stofunum, en nemendur í 

selinu sækja ekki kennslustundir eða frímínútur í Ingunnarskóla en nýta sér mötuneyti skólans. Brúar-

selið er þessa dagana að flytja og byrja starfsemi sína í þessum stofum.  

Í Brúarseli er gert ráð fyrir nemendum á miðstigi ( 4.-7.bekkur) og allt að 4-8 nemendum í einu. Nú í 

upphafi eru 3 nemendur í 4.-6. bekk skráðir í Selið. Nemendur frá Grafarholti, Árbæ, Ártúni, Norð-

lingarholti, Úlfarsárdal og Breiðholti hafa aðgang að þessu úrræði. Skólastjóri Brúarskóla mætti á fund 

skólaráðs síðastliðið vor og fór yfir hlutverk Brúarskóla sem er úrræði fyrir börn með geð- og 

hegðunarerfiðleika. Þetta er alltaf tímabundið úrræði og alltaf er stefnt að því að aðlaga nemendur 

aftur inn í sinn heimaskóla.  

Baráttdagur gegn einelti 

8. nóvember er baráttudagur gegn einelti. Þessi dagur er 

til þess að minna okkur á hvers vegna er mikilvægt að upp-

ræta einelti. Allt samfélagið ber ábyrgð á börnunum sem 

hér alast upp. Velferð þeirra er mál okkar allra. Ef við vitum 

um barn sem líður illa, barn sem er einmana, barn sem er 

útilokað eða jafnvel beitt ofbeldi ber okkur skylda til þess 

að gera eitthvað í því.  

Foreldrar eru hvattir að kynna sér aðgerðaráætlun gegn 

einelti: 

https://www.ingunnarskoli.is/adhgerdharaaetlun-gegn-

einelti 

Eins eru foreldrar eru hvattir til að kynna sér skólareglur á 

heimasíðu skólans: 

https://www.ingunnarskoli.is/skolareglur 

Við hvetjum foreldra einnig til að kynna sér viðmið um 

skjátíma sem Akureyrarbær hefur gefið út. (sjá mynd) 

Vetrarkoma 

„Nú er frost á Fróni“ eða við getum alla vega átt von á því 

hvenær sem er og því nauðsynlegt að vera við öllu búinn og 

hafa til taks húfur, vettling og annan hlýjan fatnað.  

Nemendur í 1.-7. bekk fara út í frímínútur tvisvar á dag og 

þurfa því að vera klæddir eftir veðri. 
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