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læsi sjálfbærni
heilbrigði og 

velferð

lýðræði 

og 

mannréttindi

jafnrétti sköpun

 

Grunnþættirnir eiga að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og 

skólabrag. Þeir skulu vera sýnilegir í skólastarfi öllu og koma fram í inntaki 

námsgreina og námssviða…   

Aðalnámskrá framhaldsskóla-Almennur hluti bls. 15  

Grunnþættir menntunar 

 

Skólaárið 2019-2020 var ákveðið að endurvekja stýrihóp HEF undir stjórn Magnúsar Þorkelssonar, 

skólameistara og Sigríðar Erlu Viðarsdóttur, mannauðsstjóra. Óskað var eftir þátttakendum í hópinn á 

starfsmannafundi í ágúst 2019. Hópinn skipuðu Dröfn Jónasdóttir, íslenskukennari, Zdravko Demirev, 

íþróttakennari, Borghildur Sverrisdóttir, sálfræðikennari, Helga Valtýsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, 

Sunna Þórarinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi og Klara Björnsdóttir, matreiðslumeistari. 

Skólaárið 2019 – 2020 var unnið með þemað næringu. Einnig var unnið markvisst með önnur 

grunnþemu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl. HEF-hugmyndafræðin er samofin skólastarfi 

Flensborgarskólans, enda skólinn sá fyrsti sem tók þátt í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli. Ýmsir 

viðburðir eru orðnir fastir í sessi og starfsfólk skólans er almennt meðvitað um verkefnið.  

 

Verkáætlun HEF liggur til grundvallar fyrir hvert skólaár. Áhersla er lögð á að allir starfsmenn skólans séu 

meðvitaðir um hvað felst í jákvæðum samskiptum og heilsueflandi umhverfi og að allir leggi sitt af 

mörkum við að skapa jákvæðan skólabrag. 

 

Verkáætlun HEF tekur mið af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla og eru 

kennarar hvattir til að taka mið af heilsueflandi viðfangsefnum í efnistökum sínum í kennslu.  
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MARKMIÐ  
 

Menntun til farsældar merkir að allt starf skólans og skólabragur miðar að því að nemandinn útskrifist 

með sterka sjálfsmynd og námslöngun. Hann hafi tamið sér vilja til að leggja málefnum lið, þakklæti og 

einbeitingu til að standa sterkari í þeim straumi sem við tekur að loknu námi við Flensborg.   

Með því að innleiða hugmyndafræði Heilsueflandi framhaldsskóla er ætlunin að veita nemendum og 

starfsfólki tækifæri og aðstæður til að tileinka sér holla og heilbrigða lifnaðarhætti með jákvæðum 

skólabrag og heilsueflandi umhverfi. Heilsuefling í Flensborgarskólanum er sameiginlegt verkefni 

stjórnenda, starfsmanna og nemendasamfélagsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nýtt merki verkefnisins 
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Skólaárið 2019-2020 
 

 

Hér á eftir verður farið yfir helstu þætti sem framkvæmdir voru á skólaárinu 2019-2020. 

 

 
 
 
 
Nýnemadagar  
 

Markmið: Að viðhalda góðum anda í kringum móttöku nýnema og bjóða þá velkomna í skólann. 

 

Lýsing: Helstu þættir skólastarfs kynntir og áhersla á jákvæðan skólabrag, samskipti og stefnu skólans. 

Þessi verkþáttur er unninn í nánu samstarfi við NFF. Nýnemahátíð og nýnemaferð var farin fyrir miðjan 

september.  

 

Hvað gerðum við á árinu: Nýnemakynning og nýnemaferð voru haldnar í byrjun skólaárs og tókust vel.  

 

     

Leiðtogaþjálfun 

 

Markmið: Að styðja við jákvæða uppbyggingu félagslífs í skólanum. Fulltrúar NFF eru fulltrúar allra 

nemenda skólans og eiga að vera sýnilegir. 

 

Lýsing:  Áfram var boðið uppá áfangann Leiðtogaþjálfun og er hann ætlaður aðalstjórn NFF og fulltrúum 

úr ráðum og nefndum NFF.  Í upphafi var vinnustofa þar sem kennarar og nemendur áfangans hittust á 

laugardegi áður en skóli hófst og lögðu línurnar fyrir veturinn. Yfir veturinn er að jafnaði kennt fjórum 

sinnum í viku þar sem hópurinn eða afmarkaðir hlutar hans hittast og vinna að skipulagi og ákveðnir 

þættir eru teknir fyrir. Farið var yfir helstu þætti sem skipta máli varðandi jafningjastjórnun, uppbyggingu 

félagslífs, stjórnun fjármála, verkefnastjórnun, jafnrétti, kynhlutverk, lýðræðisleg vinnubrögð, HEF og 

aðra áhersluþætti í skólastarfinu. Tveir kennarar héldu utan um áfangann og gegndu einnig hlutverki 

félagslífsfulltrúa en annar þeirra er einnig í stýrihópi HEF. 
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Hvað gerðum við á árinu:  Mikil ánægja var með áfangann bæði af hálfu þeirra nemenda sem sátu hann 

og þeirra sem vinna að félagslífinu fyrir hönd skólans. Þarna skapaðist vettvangur til samráðs og 

skipulags, rými til að ræða hluti og koma fjölbreyttum þáttum að. Árshátíð nemenda var haldin rúmri 

viku fyrir samkomubann og fór hún mjög vel fram. Kosning í stjórn næsta nemendafélags fór fram 

rafrænt og tókst vel til. Nemendur lærðu að takast á við verkefni á nýjan hátt, eins og að skipuleggja 

kosningarnar og komust e.t.v að því að það er ýmislegt hægt með seiglu og samvinnu. Við þetta má bæta 

að störf nemendafélagsins eru enn virk þar sem fyrirhuguð úrslit í Morfís eru næstkomandi þriðjudag, 2. 

júní. Það var samdóma álit þeirra sem að áfanganum koma að áfanginn væri mjög mikilvægur og 

gagnlegur. 

 

HÁMARK-ið 
 

Markmið: Að auka þjónustu og utanumhald með nemendum. 

 

Lýsing:  Hámarkið samanstendur af umsjónarkennslu annars vegar, sem styrkja á tengslin milli nemenda 

og kennara, efla þjónustu og utanumhald við nemendur og hins vegar kynningu á hinum ýmsu hliðum 

skólasamfélagsins og grunnþáttum samfélagsins alls, s.s. vangaveltum um jafnrétti, mannréttindi, 

lýðræði og samfélagslegri þátttöku, ásamt kynningu á leiðum til aukinnar sjálfsþekkingar.  

 

Hvað gerðum við á árinu: Umsjónarhlutinn Hámarksins sannaði gildi sitt á þessu ári á tímum COVID-19 

þar sem mikilvægt var að viðhalda tengslum milli kennara og nemenda og viðhalda góðri þjónustu við 

nemendur og utanumhald. Þá var haldið áfram með námsefni um gróskuhugarfar. Áhersla er lögð á að 

vekja nemendur til meðvitundar um að hugarfarið skiptir máli þegar kemur að því að takast á við 

áskoranir í námi og starfi og það að stíga út fyrir þægindarammann leiðir til þroska og árangurs. Þá var 

haldið áfram að vinna með styrkleika nemenda og þeir greindir og hagnýttir meðal annars til 

áhugasviðsgreiningar. Að auki var unnið að leiðum til aukinnar sjálfsþekkingar t.d. út frá hugmyndum 

um hamingju og þakklæti og kennslu í núvitund.  

   

Nýnemar fóru allir í gegnum hraðlestrarnámskeið og þeim kennt hvernig sú aðferð nýtist þeim sem 
námstækni og farið yfir grundvallaratriði ræðumennsku og framkomu. Þá voru nemendur vaktir til 
vitundar um lýðræði, jafnrétti og mannréttindi og hvað það þýðir að vera virkur þegn í lýðræðissamfélagi. 

 

 

Flensborgarhlaupið þriðjudaginn 18. september 2019 

 

Markmið: Að efla tengsl við nærsamfélagið og um leið að hvetja nemendur, starfsfólk og fjölskyldur til 

að hreyfa sig. 

 

Lýsing: Flensborgarhlaupið var haldið í samstarfi við hlaupahóp FH og skokkhóp Hauka. Áhersla var lögð 

á að allir gætu tekið þátt, hvort sem þeir myndu ganga eða hlaupa leiðina. Keppt var í 10 km og 5 km 

vegalengd með löglegri tímatöku og boðið upp á 3 km skemmtiskokk án tímatöku. Hlaupið var frá 

Hafnarfjarðarkirkju í átt að Álftanesi eins og árið áður. Fjöldinn allur var af útdráttarverðlaunum sem 

fyrirtæki gáfu. Við fengum góða gesti frá VMA en þaðan kom góður hópur framhaldsskólanemenda með 

kennurum. 
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Hvernig tókst til: Þátttaka var góð og veðrið lék við okkur. Hlauparar og skipuleggjendur voru á heildina 

litið ánægðir með daginn. Stýrihópurinn hélt fund eftir hlaup þar sem tekin voru saman nokkur atriði 

sem hópurinn vill skoða varðandi framkvæmd næsta hlaups.  

 

Flensborgardagurinn – 1. október 2019 

 

Markmið:. Að þessu sinni var þema dagsins umhverfismál.  

 

Lýsing:  Fengnir voru í hús fjölmargir áhugaverðir einstaklingar sem héldu hver um sig tvisvar sinnum 20 
mínútna fyrirlestra sem nemendur gátu valið á milli. Plast, endurvinnsla fatnaðar, endurheimt votlendis 
og bíllaus lífsstíll voru meðal annars efni fyrirlestra sem stóðu til boða. Í lok dagskrár safnaðist síðan allur 
hópurinn saman inni í Hamarssal. Þar var boðið upp á pallborðsumræður þar sem fulltrúar 
útskriftarnemenda fóru yfir það helsta sem borið hafði á góma í fyrirlestrum dagsins. Katrín Jakobsdóttir, 
forsætisráðherra, ávarpaði að því loknu allan hópinn inni í Hamarssal og Katrín Magnúsdóttir frá 
Landvernd hélt erindi fyrir hópinn.  
 
Fulltrúi frá Berginu, Headspace, stuðnings- og ráðgjafaseturs fyrir ungt fólk, veitti styrk viðtöku . 
Styrkurinn var afrakstur Flensborgarhlaupsins.  

 
Hvernig tókst til:. Það var ánægja með daginn bæði hjá nemendum og starfsfólki. Við fengum til okkar 

mikið af áhugaverðum gestum og lærðum margt.   

 

 

Könnun á líðan nemenda  

 

Markmið: Að fylgjast með almennri líðan og upplifun nemenda á skólabrag í Flensborgarskólanum. Taka 

púlsinn. 

 

Lýsing: Framhaldsskólapúlsinn. Úrtak úr nemendahópi fengið til að svara rafrænum spurningalista. 

Meginmarkmið hans er að kanna líðan og skólabrag.   

 

Hvernig tókst til: Niðurstöðurnar gefa okkur ákveðnar vísbendingar og ekki síst viðmið til að hafa þegar 

spurningalistinn verður aftur lagður fyrir næstkomandi haust.  Svörin gáfu til kynna margt mjög gott 

varðandi skólabrag og líðan en þó þættir sem hægt er að bæta og vinna frekar með. 

  

Núvitund  

 

Markmið: Að styðja og hvetja starfsfólk til þess að tileinka sér núvitund í einkalífi og starfi. 

 

Lýsing: Eitt af skólaþróunarverkefnum skólaársins 2019 – 2020 var að starfsfólk gat sótt um stuðning við 
að sækja núvitundarnámskeið hjá Núvitundarsetrinu. Nemendur og starfsfólk fá hvatningu og aðstæður 
til að stunda núvitund. Í boði verður að sækja námskeið og nýnemar fara í gegnum núvitundarnámskeið 
í LKN. Starfsfólk fær áframhaldandi stuðning og hvatningu til að prófa sig áfram með að nýta 
sér  núvitund í einkalífi og starfi.   
 

Hvernig tókst til: Einn starfsmaður sótti um skólaþróunarverkefnið á haustönn 2019 en enginn umsókn 

barst fyrir vorönn 2020. Starfsmaður skilar inn stuttri samantekt í lok annar þar sem fram kom ánægja 

og gagnsemi af verkefninu.  



7 

 

 

Hreyfing fyrir starfsfólk 

 

Markmið: Að gefa starfsfólki tækifæri til að stunda hreyfingu á sem bestu kjörum sem kostur er.  

 

Lýsing: Boðið var upp á jógatíma u.þ.b. tvisvar í viku fyrir og eftir áramót, bæði vinyasa jóga á 

miðvikudögum kl. 16:00 og jóga nidra tíma í hádeginu. Hrafnhildur Sævarsdóttir kenndi námskeiðið. Gert 

var samkomulag við Hafnarfjarðarbæ um kaup á 6 mánaða sundkortum á verði starfsmanna 

Hafnarfjarðarbæjar, kr. 6000. Líkamsræktarstöðin Hress var einnig með tilboð til starfsmanna á 

líkamsræktarkortum. Þrjú hjól voru keypt á vorönn 2019 sem starfsfólk getur haft afnot af, þar af eitt 

rafhjól. 

 

Hvernig tókst til:  U.þ.b. 10 - 12 starfsmenn nýta sér jógatímana að jafnaði, svipaður fjöldi kaupir 

sundkortin og er ánægja með hvort tveggja. Rafhjólið hefur verið mikið notað af starfsfólki, bæði til 

heimláns en einnig fyrir styttri ferðir á vinnutíma.  

 

Mötuneytið 
 
Markmið: Að auka framboð af næringaríkum og góðum mat fyrir starfsfólk og nemendur. 
 
Lýsing:  Starfsfólk mötuneytis hefur verið að prófa sig áfram með aukið vöruúrval. Til dæmis gríska jógúrt 
sem hægt er að grípa með sér ásamt þeytingum. Sérstakur þeytingur var í boði í vikunni sem Lífshlaupið 
hófst, stútfullur af hollustu.  
 
Hvernig tókst til: Það var almenn ánægja með framboð mötuneytisins í ár. Ljóst er að eftirspurn eftir 
grænkeramat fer vaxandi. Mikilvægt er huga að stöðugri símenntun starfsmanna í mötuneyti þannig að 
vöruframboð og áherslur sé í takt við eftirspurn viðskiptavina.  

                                                                        
 
Lífshlaupið 
 
Markmið: Að hvetja starfsfólk og nemendur til að hreyfa sig daglega. 

 
Lýsing:  Mannauðsstjóri hélt utan um verkefnið og sá um að minna fólk á að skrá sig og taka þátt. 

 
Hvernig tókst til: Þátttaka var ágæt og góð stemning skapaðist á kaffistofu starfsmanna vikuna sem 
hlaupið fór af stað með stuðningi HEF stýrihóps og mötuneytis.  

Eitt og annað 
 

Fræðslukvöld foreldrafélagsins og foreldrakaffi:  Foreldraráðið hefur verið mjög virkt undanfarin 
ár. Það stendur gjarnan fyrir fræðslufundum í tengslum við aðalfund sinn. Þangað hafa komið fyrirlesarar 
og rætt svefn ungmenna, klámvæðingu, fjármál og margt fleira. Foreldraráðið stendur einnig fyrir 
foreldrakaffi á vorönn, en þá er foreldrum boðið í hús og sitja fræðslufund um skólann. Fræðslufundir 
hafa því miður ekki verið of vel sóttir alltaf en foreldrakaffið, sem er snemma morguns, verið betur sótt.  
 

FG – Flensborgar-dagurinn – Á haustönn 2019 var íþróttadagur á vegum NFF og NFFG. Dagurinn hefur 
farið vel fram og nemendur hafa sótt hann allvel Starfsmenn síður. Fastir liðir eru Morfískeppni milli FG 
og FLB kvöldið áður og svo íþróttakeppni í bandí, reiptogi og fjölmörgu öðru í áranna rás. Hefur nokkur 
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hugur verið í okkar flokki, keppnin alla jafna spennandi og framganga góð. Veikur hlekkur er að Morfís 
er haldið hér og íþróttakeppnin í FG af praktískum ástæðum. Nemendaforystunni finnst að nemendur 
mættu mæta betur og starfsmenn ennþá betur.  
 

Stefnumótun í Flensborgarskólanum - undanfarin ár hefur staðið yfir umræða um stefnumótun. Hún 
hófst líklega þegar 2013 og hafa verið haldnir vinnufundir, þar sem m.a. hafa verið fulltrúar starfsmanna 
og kennara, stjórnenda, nemenda og foreldra og annarra hagsmunaaðila. Síðustu tvö skólaár hafa 
umræðurnar farið í gegnum fagfundi, sérstaklega í vetur og er verið að vinna það í hendur fagaðila sem 
munu setja upp og útbúa kynningarefni þessu tengt. Verður þá til Manifesto skólans, stefnuyfirlýsing 
sem framlenging á vinnuna um menntun til farsældar.  

Mat á árangri 
Við mat á árangri er notast við gátlista landlæknisembættisins á vefnum heilsueflandi.is. Í vetur var lagt 

í vinnu við að draga grunnlínu út frá gátlistunum og verður áfram unnið út frá þessum listum næsta vetur.  

 

 

 

 

Hafnarfjörður, júní 2020 

Sigríður Erla Viðarsdóttir 

 

 

 


