
Grunnskóli Fjallabyggðar styðst  við starfsaðferðir  Uppeldis til 

ábyrgðar. Meginatriðið er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga, 

sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust. Uppeldi til ábyrgðar leggur áherslu á 

jákvæð samskipti fremur en reglur, á ábyrgð fremur en blinda hlýðni og á 

virðingu fremur en stjörnugjöf. Treyst er á hæfileikann til sjálfsstjórnar 

og að hver og einn geti hugsað áður en hann framkvæmir og brugðist rétt 

við aðstæðum.  

     Uppeldi til ábyrgðar hvetur hvern og einn til að taka ábyrgð á eigin 

orðum og gerðum.  Aðferðin nýtist við bekkjarstjórnun þar sem allir fá að 

vaxa og njóta sín. Þetta er aðferð í samskiptum og aðferð við að ná 

jafnvægi og innri styrk eftir að hafa beitt samferðamenn sína rangindum 

eða lent upp á kant við þá. Leitast er við  að ná samstöðu um lífsgildi til 

að hafa að leiðarljósi og fylgja þeim síðan eftir með fáum skýrum reglum. 

Spurt er bæði hvernig við viljum vera og hvað við þurfum að gera til að ná 

eigin markmiðum í sátt og samlyndi við aðra. 

 

 Í upphafi skólaársins unnu bekkirnir með mitt og þitt hlutverk, þ.e. 

hlutverk nemenda og hlutverk kennara.  Þegar hlutverk kennara og 

nemenda eru skildgreind þá er hægt að fækka reglum því ein reglan 

verður sú að manni ber að sinna hlutverki sínu.  

 

 Þegar bekkirnir höfðu lokið við hlutverkin unnu þau 

bekkjarsáttmála.  

 

 Í staðin fyrir skammir nota kennarar  stutt inngrip, s.s.:  

 

- Hvað áttu að vera að gera núna?  

- Mér sýnist þú vera í vandræðum. Get ég hjálpað þér?  

- Ert þú núna að stuðla að betri eða verri kennslustund.  

- Hvað get ég gert til að hjálpa þér svo þú getir…..? 



 

 

 Þann 19.janúar var dagur uppbyggingar í Grunnskóla Fjallabyggðar. 

Þema dagsins var góðir mannasiðir og útbjuggu nemendur blóm og 

púslukubba þar sem þeir skrifuðu orð um almenna kurteisi.  

Uppbyggingardagurinn gekk mjög vel. Nemendur voru afar 

listfengir og fannst verkefnið áhugavert. Afrakstur dagsins var 

hengt upp á veggi skólastofnanna  og má sjá myndir frá deginum 

hér.  

 

Kveðja frá Uppbyggingarteyminu 

 

 Vinaleg 

 Skemmtileg  

 Hljóðlát  

 Hjálpsöm  

 Dugleg  

 Vinir  

 Góð í að hlusta  

 Tillitssöm  

 Glöð 

 Ekki stríðin  

 Hlýðin 



                    

Árangur uppbyggingardagsins. Veggur í matsalnum við 
Tjarnarstíg.  

Nemendur skrifuðu vel valin, kurteisisleg orð í miðju blómanna.  

Ég vel að vera jákvæður.  

Ég vel að koma vel fram við aðra. 

Ég vel að tala vel um aðra. 

Ég vel að gera mitt besta.  

 

  

Ég vil geta valið sjálfur.  
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