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Formáli
Í Dalskóla er mikil áhersla lögð á öflugt, frjótt og lifandi skólastarf. Sköpunarkraftur og hugmyndaauðgi nemenda er virkjað. Nemendur fá þjálfun til þess að takast á við ýmis verkefni þar sem
reynir á hæfni til þess að leysa vandamál og nota skapandi og gagnrýna hugsun. (Starfsáætlun Dalskóla)
Eins og fram kemur í starfsáætlun Dalskóla leggjum við mikla áherslu á að nemendur séu virkir og að
kennsluhættir séu fjölbreyttir. Til þess að ná þeim árangri höfum við valið þá leið að stór hluti starfs
okkar byggi á smiðjum.
Við köllum það smiðjur þegar við vinnum yfir ákveðið tímabil með eitt þematengt yfirheiti og leggjum
markmið aðalnámskrár leik- og grunnskóla til grundvallar.
Við kennum samfélagsgreinar á þennan hátt en inn í vinnuna blandast allar námsgreinar. Þegar við
vinnum í smiðjum eru hefðbundnir námshópar stokkaðir upp, auk þess sem kennarar vinna með aðra
námshópa en alla jafna. Þannig verða hópaskiptingar kennara og nemenda sveigjanlegar í skólanum.
Nemendur fá tækifæri til þess að njóta handleiðslu fleiri fagmanna, nemendur starfa með börnum
sem bæði geta verið eldri eða yngri en þau. Með þessu móti er verið að þróa þá vitund meðal
starfsmanna að allir eigi öll börnin og að það þurfi þorp til þess að ala upp og mennta barn.
Nemendur verða mun státnari en ella því þau mæta fjölbreyttari áskorunum. Nemendur og
starfsmenn mæta með þessum hætti viðfangsefnum sínum forvitnari, fordómalausari og meira
rannsakandi augum en í hefðbundnu umhverfi.
Í smiðjuvinnu er söguaðferðin, útikennsla, aðferðir list- og verkgreina þær aðferðir sem eru lagðar til
grundvallar auk þess sem kennt er í gegnum leik. (Starfsáætlun Dalskóla)

Smiðjumarkmið Dalskóla:




að nemendur og starfsfólk Dalskóla séu virkir þátttakendur í skapandi smiðjustarfi.
að hver og einn hafi hlutverk og áhrif á ferlið og niðurstöður í fjölbreytilegu starfi
smiðjunnar.
að sýnileg niðurstaða smiðjunnar beri vott um þann árangur sem unnist hefur og
verði okkur öllum til sóma og framdráttar
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1.Inngangur
1.1.

Smiðjustjórar

Smiðjustjórar þessar smiðju voru og Arndís Gísladóttir fyrir leikskólahluta og Sólveig María
Svavarsdóttir fyrir grunnskólahluta. Hlutverk þeirra er að safna saman markmiðum, leiðum,
áætlunum og niðurstöðum smiðjunnar.

1.2.

Niðurröðun starfsmanna og ábyrgðarmenn hópa

Niðurröðun starfsmanna hjá leikskóladeildum:
Hver deild vann út af fyrir sig nema Álfabjörg sem vann með fyrsta bekk.
Trölladalur: Þuríður, Elín Heiða og Sunna.
Huldudalur: Birgitta, Hildur og Kristín.
Dvergadalur: Sigurlaug, Sólrún, Finna og Ágústa.

Niðurröðun starfsmanna hjá grunnskólabekkjum:
5 ára og 1. bekkur vinna sama – kennarar: Auður, Berglind, Vilborg, Arndís og Berglind Harpa.
2.-4 bekkur vinna saman – kennarar: Gunnar, Gummi, Brynja, Leifa og Ásta.
5.-7. bekkur vinna saman – kennarar: Sólveig, Sirrý, Guðný og Markús.

1.3.

Húsnæði og notkun þess

Í leikskólahluta þá unnu Dvergadalur, Huldudalur og Trölladalur inni á sínum deildum. Álfabjörg og
fyrsti bekkur voru með fyrsta bekkjarstofuna (Háubjörg), Álfabjörg, Hljóðabjörg og Vísindaherbergið.

Í grunnskólahluta var að mestu notast við Hlíð. Fimmti til sjöundi bekkur vann í sínum stofum ásamt
myndlistarstofu og frístundarrými. Annar til fjórði bekkur vann í sínum stofum ásamt miðrými Hlíðar
og tónlistarstofu. Eins og fyrr sagði vann fyrsti bekkur í sinni stofu Háubjörg ásamt Álfabjörgum,
Hljóðabjörgum og Vísindaherbergi.
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1.4.

Hópaskipting og flæði hópa

Í vinasmiðjunni var lögð áhersla á það að börnin fengju öll að upplifa það sama. Þannig að hringekjur
voru af ýmsu tagi og nemendur fóru á allar stöðvar. Þegar nær dró smiðjulokum þá skiptust hópar á
grunnskólaaldri niður eftir því hvort nemendur röðuðust í leikþætti, dans eða önnur sýningaratriði og
verkefni.

2. Vinasmiðja
Í sameiginlegum inngangskafla í aðalnámskrá fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eru
skilgreindir grunnþættir í íslenskri menntun. Þetta eru:
 læsi
 sjálfbærni
 heilbrigði og velferð
 lýðræði og mannréttindi
 jafnrétti
 sköpun

Þessi grunnþættir eiga að vera leiðarljós í almennri menntun og starfsháttum grunnskóla. Þeir eiga
að birtast í inntaki náms, í hæfni nemenda og í innra mati skólans. Þeir eru ekki námsgrein líkt og
stærðfræði en eiga allir að vera til staðar í stærðfræði eins og öllum öðrum greinum. Þessir þræðir
styðja skólana í að vinna markvisst með sérkenni sín og menningarblæ. Í þessum rauðu þráðum felst
vinna með m.a. eftirfarandi þætti:
Sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og borgaravitund, félagsfærni og líkamlega og andleg
velferð hvers og eins.
Þar sem við erum þetta haustið að innleiða jákvæðan aga með það að markmiði að styrkja
skólabraginn í Dalskóla var ákveðið að þessi upphafsskref innleiðingarinnar fengju byr undir báða
vængi með því að fyrsta smiðja vetrarins fengi yfirheitið VINASMIÐJA.
Með því að gefa vináttu og vinarþeli mikið rými í upphafi skólaárs á öllum aldursstigum í gegn um
smiðjur vonumst við til þess að sú vinna sem innt verður af hendi gefi börnunum tækifæri til þess að
æfa sig í að hugsa fallega til hvers annars, að þau fái tækifæri til þess að láta gott af sér leiða og kenni
börnunum aðferðir til þess að ræða tilfinningar og ekki síður að þekkja sínar eigin tilfinningar.
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3. Jákvæður agi
Uppeldisstefnan Jákvæður agi (Positive discipline) er nokkuð skyld Uppbyggingarstefnunni sem
margir skólar hér á landi hafa stuðst við. Þessar stefnur eiga það sameiginlegt að vera þróaðar út frá
svokallaðri sjálfsstjórnarkenningu, sem felur það í sér að horft er á orsakir hegðunar og það gildismat
sem býr að baki þegar leitast er við að ná fram leiðréttingu á hegðun, frekar en að nýta leiðir
atferlismótunar. Hugmyndafræðin Jákvæður agi gengur út á það að móta skólabrag sem einkennist
af umhyggju og byggist á gagnkvæmri virðingu, reisn, vinsemd og festu. Hugmyndin er að leitast við
að fá nemendur til að tileinka sér ákveðin viðhorf og hæfni og nýta bekkjarfundi og barnafundi
markvisst til kennslu og þjálfunar, en reglulegir og tíðir bekkjar- og barnafundir eru grundvallaratriði í
hugmyndafræðinni. Stefnunni fylgja einnig fleiri atriði eins og að starfsmenn læri að skilja ástæður
óæskilegrar hegðunar nemenda, að samskipti þeirra við nemendur séu hvetjandi, að byggt sé upp
traust og gott samband milli heimila og skóla, að starfsmenn vinni saman í teymum og hjálpist að við
að finna lausnir á vandamálum sem upp koma, og síðast en ekki síst gerir hugmyndafræðin ráð fyrir
að kennarar tileinki sér fjölmargar hagnýtar aðferðir við bekkjarstjórnun. Aðferðin er upprunnin í
Bandaríkjunum og hefur víða verið notuð sl. þrjá áratugi en aðferðin hefur verið innleidd í nokkrum
skólum á Norðurlandi undanfarin ár.Það er skoðun okkar að markviss innleiðing á aðferðum Jákvæðs
aga skapi nýja þekkingu og reynslu sem kæmi öðrum skólum einnig að gagni. Við nýtum aðferðin
jafnt með börnum á leikskólaaldri og börnum á grunnskólaaldri og vinna þannig aði enn frekari
samfellu milli skólastiga í Dalskóla.
Í leikskólahluta Dalskóla var Jákvæðum aga fléttað inn í smiðjuna og starfið almennt. Ef upp kom
einhver ágreinismál þá var reynt að nota jákvæðan aga til þess að leysa úr ágreiningnum t.d að gefa
tvo valkosti, fá börnin til þess að leysa sjálf úr minni ágreiningum.
Í grunnskólahluta Dalskóla var unnið með Jákvæðan aga á margvíslegan hátt. Að mestu var unnið
með hann í formi leikja tengdum stefnunni. Í 2.-4. bekk sem og 5.-7. bekk voru teknir ýmsir
skemmtilegir leikir og fjallað um þá og gildi þeirra í kjölfarið. Til að mynda byrjaði hver smiðjutími hjá
5.-7 bekk á litlum leik. Einnig leituðust starfsmenn við að leysa deilumál sem komu upp á smiðjutíma
út frá verkfærum Jákvæðs aga.

4. Rauðir þræðir aðalnámskrár

Í vinasmiðjunni leggjum við áherslu á lýðræði og mannréttindi og
heilbrigði og velferð.
Framtíð lýðræðis felst í hæfileikum barna og möguleikum þeirra
til þroska. Uppeldi til lýðræðis felst í því að barn sé og verði
virkur þátttakandi í samfélagi. Að vera virkur þátttakandi í
samfélagi krefst ákveðinna mannkosta eins og frumkvæðis,
sjálfstæðrar dómgreindar, hæfileika til að geta sett sig í spor
annarra og geta unnið með öðrum af virðingu og sanngirni. Þessi
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lýðræðislega hugsun kallar á að við í skólanum í samvinnu við foreldra mótum manngerð
einstaklingsins svo hann muni vilja og reyna að hafa áhrif á samfélag sitt. Þess vegna þarf það að búa
við góð og örvandi lífsskilyrði (úr ritröð um grunnþætti menntunar).
Við viljum öll leita að hinu góða í hverjum manni, hinu fagra og hinu sanna. Hið góða tengist
umhyggju, hið fagra skapandi hugsun og hið sanna gagnrýnni hugsun. Þetta eru stór orð og eru á
heimspekilegum nótum en við í skólanum eins og foreldrar vilja það besta fyrir hvert barn.
Ung börn gera oft ekki greinarmun á milli veruleika og ímyndunar. Þau skynja heiminn nokkuð
sjálflægt og eiga erfitt með að átta sig á hvernig þeirra líf og vera snertir og hefur áhrif. Þau eiga hins
vegar mjög auðvelt með að lifa sig inn í ævintýraheim og geta sett sig í spor ólíkra
ævintýrapersóna.það getur verið talandi tré, prinsessa eða persóna í tölvuleik. Þessi hæfileiki er
undirstaða þess að börnin þroskist í átt til siðferðilegrar samkenndar með öðrum og virðingar fyrir
ólíkum sjónarmiðum.
Í öllum smiðjum Dalskóla á þessu tímabili hefur verið lögð áhersla á klípusögur, dæmisögur, leikræna
tjáningu, hlutverkaleiki og reynslumiðað nám til þess að rækta víðsýni og góðsemi og þjálfa
hæfileikann að geta sett sig í spor annarra svo þau geti fundið til samlíðunar.

4.1.

Yfirmarkmið

Yfirmarkmið vinasmiðjunnar eru að hvert barn:





4.2.

Þjálfist í að sýna hvert öðru umburðarlyndi og virðingu
Rækti vinarþel
Þjálfist í að þekkja eigin tilfinningar og annarra.
Læri lykilatriði í jákvæðum aga

Markmið aldurshópa / vinnustöðva

Unnið er samkvæmt markmiðum aðalnámskrár grunn- og leikskóla og unnið í samhljómi við leiðarstef
Markmið Dvergadals
Fjölluðum um vináttuna.
-Hvað þýðir það að vera vinur og mikilvægi þess að eiga vin.
-Fá börnin til að hugsa um það hvað það er gaman að eiga vin, hvað gerum við fyrir vini okkar og líka
hvernig okkur líður þegar einhver vill ekki leika við okkur.
Markmið Huldudals
-Að fjalla um vináttu, hvað þýðir það að vera vinur.
-Fá börnin til þess að hugsa um hvernig okkur líður þegar við erum að leika við vini okkar og eins
þegar einhver vill ekki leika við okkur, hvernig líður okkur þá?
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Markmið Trölladals
-Vinátta.
-Hvað er að vera vinur.
-Að efla vinaþel og tilfinningalæsi.
Markmið Álfabjargs og 1. bekkjar.
-Að efla vináttutengsl.
-Að æfa nemendurna til að taka tillit til annarra.
-Að hvetja nemendurna til að vera þau sjálf.
-Að efla skapandi hugsunarhátt.
Markmið 2.-4. bekkjar
 Nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu.
 Að nemendur setji sig í spor annarra og átti sig á því hversu nauðsynlegt það er að vera hluti
af hópi
 Að nemendur öðlist færni í samvinnu.
 Að nemendur átti sig á hvernig hægt er að tengja tilfinningar og tónlist ákveðnum lit.
 Að nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu.
 Að nemendur átti sig á því að það eru ekki allir hlutir sjálfsagðir. Það ber að þakka fyrir jafnt
stórt og smátt.
 Að nemendur auki færni sína í samvinnu og þjálfist í að koma fram.

Markmið 5.-7. bekkjar
 Að nemendur sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.
 Að nemendur vinni saman í hópi að sameiginlegu markmiði t.d. því að setja upp frumsaminn
leikþátt.
 Að nemendur þekki hugtakið einelti, geti rætt um það og þekki skaðsemi þess á einstaklinga.
Markmið Úlfabyggðar
 Að börnin fái tækifæri til þess að taka þátt í leikjum sem ganga út á samvinnu
 Að börnin fegri umhverfi sitt í hópastarfi
 Að börnin læri að taka þátt í lýðræðisfundum
 Að börnin vinni að verkefnum þar sem unnið er með jákvæðan aga

5. Kennsluefni – námsgögn
Kennsluefni og námsgögn fyrir Dvergadal
-Hugarkort.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Huldudal
-Hugarkort.
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-Ávaxtakarfan.
-Bækur um vináttu.
-Dóti deilt á milli barnanna sem hver og eitt barn átti.
Kennsluefni og námsgögn fyrir Trölladal
-Bókin Sagan af skessunni sem týndist.

Kennsluefni og námsgögn fyrir Álfabjörg og 1.bekk.
- Fórum í dansleiki í salnum - geisladiskar
-Hittumst í heimakrók. Fengum óvænta sendingu, pakka og bréf frá Ýmu tröllastelpu. Hún sendi
okkur „skólabækur“ sem við ætlum að skoða saman á næstu vikum.
-Leikritið um Ávaxtakörfuna.
-Horft á mismunandi skuggaleikhús á netinu.
-Lagið Glaðasti hundur í heimi.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 2.- 4. bekk
-Bókin „Viltu vera memm“.
-Steinar
-Búin til vinabönd
-Vinatré búið til úr pappamassa og málningu.
-Mismunandi tónlist og hljóðfæri.
-Brosbollur bakaðar í matreiðslustofu.
Kennsluefni og námsgögn fyrir 5.- 7. bekk
-Unnið var með vinabönd.
-Búinn var til vinateningur úr tré.
-Notaður var pappír til þess að búa til vináttuöskju, vináttugogga og málshætti.
-Heimildarmyndin: Einelti – helvíti á jörðu.
-Tónlist
-Tölvur
-Myndbandsupptökuvél
- Lífsleikni kennslubókin Ertu.

6. Orð og hugtök sem unnið er með
Orð og hugtök fyrir Dvergadal
Vinur.
Orð og hugtök fyrir Huldudal
Hugrekki, vinur minn,
Orð og hugtök fyrir Trölladal
Vinátta, tilfinningar.
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Orð og hugtök fyrir Álfabjörg
Alúðlegur,
Orð og hugtök fyrir 1. bekk
umhyggja
Orð og hugtök fyrir 2.- 4. bekk
Dyggð, traust, virðing, ábyrgð, samviska, þakklæti.
Réttindi og skyldur
Orð og hugtök fyrir 5.- 7. bekk
Samhygð, ábyrgð, samviska, samvinna, samheldni, liðsheild, einelti og jákvæðni.

7. Tenging við samfélagið – vettvangsferðir og heimsóknir
Í grunnskólahluta var óvenjulítið var um vettvangsferðir og heimsóknir í tengslum við smiðjuna
smiðju. Þó fóru flestir í gönguferðir, á bókasöfn og einn hópur fór í bæinn. Smiðjustarf fór að mestu
fram í skólabyggingu og lítið var farið út fyrir lóð skólans.
Í leikskólahlutanum var lítið farið í vettvangsferðir. Farið var niður að grenndarsvæðið og unnið í
hópvinnu þar, tré gróðursett. Í smiðjunni vorum við aðallega að ræða saman, hrista hópana saman og
efla vinatengsl á milli barnanna.

Svona erum við glöð
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8. Framkvæmd og framvinda - kennslulýsing.
Dvergadalur:

Vinasmiðja.
Með eldri hópnum gerðum við hugarkort, með yngri hópnum fjöllum við um vini og gáfum hvert
öðru tásunudd og æfðum samvinnu með því að æfa okkur í að skiptast á.
Við lásum bækur um vináttu og erum meðvitaðri um „vinina“ í gegnum daginn því það kemur
ýmislegt uppá í erli dagsins og þá gott að nota tækifærið til að tala um hvað vinir gera og hvað
ekki. Við erum góð við hvort annað. Hjálpumst að við að bera virðingu fyrir hvert öðru.
Stimpluðum svo hendur og gerðum vinahring.
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Huldudalur:

Vináttusmiðja.
Við gerðum hugarkort.
Við æfðum okkur í að mynda vinahring og gáfum hvert öðru sól á bakið og jafnvel tásunudd í
samverustundum.
Við hlustuðum á Ávaxtakörfuna (lögin), lásum bækur um vináttu.
Við máluðum vinamyndir tvö og tvö saman.
Æfðum samvinnu með því að deila hlutum/dóti á milli og æfðum börnin í að hlusta á vini sína, ekki
að grípa fram í.

Hér erum við að gera hugarkortið okkar.

12

Trölladalur:
Það voru 3 smiðjur á Trölladal. Börnunum var skipt í 3 hópa sem rúlluðu þau svo á milli smiðjanna.

Vinavefur og umræður

(Þuríður).

Að nemendur læri að bera virðingu fyrir hvort öðru
Að efla samkennd nemenda til annarra samnemenda
Að svara spurningunum „hvað er vinur?“, „Hvað gera vinir? „Og hvernig komum við fram hvort
við annað?“
Að nemendur fá tækifæri í minni hópum að tjá sig um málefnið
Umræðurnar fjölluðu um:
-Hvernig taka átillit til annarra með því að sína kurteisi, þolinmæði og tillitsemi. Orðin voru útskýrð og
rædd. Spurningunum „hvað er vinur?“, „Hvað gera vinir? „Og hvernig komum við fram hvort við
annað?“voru teknar fyrir í hverjum hópi þar sem börnin fengu tækifæri að ræða málefnin betur í
litlum hópum en ekki í eins stórum hóp eins og á vinafundi þar sem öll deildin kom saman til að ræða
málin.
-Börnin fengu svo myndir af sér til þess að lita og við límum þau í hring á glugga þar sem hvert barn
tengdi sig við annað barn sem það lítur á sem vin sinn. Þar með mynduðum við vinavef.
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Sagan af skessunni sem leiddist (Sunna).
Markmið smiðjunnar var:
-Að samtvinna þema smiðjunnar (vinátta) og hornsteina skólans (læsi og listir).
-Að efla skilning á tilfinningum, bæði sínum eigin tilfinningum og annarra.
-Að túlka orð með teikningu og litum. Gera einstök orð úr sögu sjónræn, sem annars eru kannski ekki
sýnd á myndunum í bókinni.
-Að sýna börnunum dæmi um hvernig vinátta getur verið og hvernig tilfinningar geta haft áhrif á
samband milli tveggja (eða fleiri) aðila.
Byrjað var að:
-Lesa bókina„Sagan af skessunni sem leiddist“ og taka út einstök orð úr sögunni sem tengdust
tilfinningum.
Orðin útskýrð fyrir börnunum og börnin túlkuðu þau síðan með leik eða tengdu við aðstæður.
-Börnin teiknuðu mynd í tengingu við orðið sem þau völdu (teiknað með svörtum blekpenna), eitt í
einu og sögðu kennaranum frá því sem þau eru að teiknuðu. Kennari skrásetti það sem þau sögðu.
-Myndin var síðan ljósrituð og börnin máluðu afritið. Börnin beðin um að velja litina út frá orðinu
(sem þeim fannst passa við orðið sem þau völdu).
-Kennari setur saman á veggspjald með sögunni, teikningunum og skrásetningunni .
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Hópefli og tilfinningalæsi. (Elín Heiða)
Markmið:
-Hópefli og tilfinningalæsi.
Við fórum í marga skemmtilega leiki saman og skoðuðum myndir af börnunum sýna hinar ýmsu
tilfinningar, svo tóku þau myndir af hvort öðru sýna tilfinningar.

Álfabjörg og Fyrsti bekkur.

Hver kennari sá um ákveðin verkefni/smiðjur og var börnunum skipt í 4 hópa sem rúlluðu
svo á milli kennaranna.
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Skuggaleikhús (Arndís og Vilborg)
Markmið:
-Að efla skapandi hugsunarhátt.
-Æfa samvinnu og að taka tillit til skoðun annarra.
-Æfa að koma fram fyrir hóp.
Hver og einn byrjaði á því að ákveða hvaða persónu þau vildu leika í skuggaleikritinu. Þau teiknuðu
persónuna á blað og kennari skráði niður: Hver persónan var, hvernig hún var við aðra og hvað hún
átti að gera í leikritinu.
Í næsta tíma þá settum við saman leikrit með öllum persónunum. Við reyndum að taka tillit til hvað
hver og einn ætlaði að vera og hvernig við gætum sett saman heila sögu þannig að allir fengu að njóta
sín. Útkoman var mjög fjölbreytileg leikrit.
Við hófumst svo handa við að gera brúðurnar. Teiknuðum þær upp á pappaspjöld sem við klipptum
svo út og skreyttum með litríku plasti hér og þar og límdum prik á. Síðan tókum við upp leikritið.
Kennarinn las leikritið og hver og einn var með sitt hlutverk á hreinu. Að lokum var leikritið klippt til
og tónlist sem krakkarnir voru búnir að velja í sameiningu sett við hvert og eitt leikrit.

Ýma tröllastelpa (Auður)
Markmið:
-Að börnin geta greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg og
reiði.
-Að börnin átti sig á að þau eru öll sérstök hvert á sinn hátt.
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-Að þau hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur meðal annars í
Sér: að sýna tillitssemi, að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum,að setja sig í spor annarra,
að hlusta á aðra og sýna kurteisi.

Unnið með bókina Ýma tröllastelpa. Ýma er forvarnarverkefni um einelti fyrir yngstu börnin í
grunnskóla. Verkefnið er hannað og framleitt af Prentmet en unnið í samstarfi við Regnbogabörn.
Ýma er fyrirmynd barna í félagslegum og tilfinningalegum þroska og einnig ýtir hún undir jafnrétti
kynjanna og virðingu barna fyrir náttúrunni. Tilgangurinn er fyrst og fremst sá að vekja börnin til
umhugsunar um hve mikilvægt það er að allir fái tækifæri til að vera það sem þeir vilja vera og hvetja
þau til að þora að vera þau sjálf.
Sagan var lesin og veltu börnin fyrir sér aðstæðum Ýmu. Prófuðu að setja sig í spor hennar og annarra
í bókinni. Hvernig liði okkur ef við værum steinar?
Að segja frá einelti er ekki að klaga, það er að bjarga öðrum.
Leyst voru verkefni út frá jákvæðum aga. Hlustað á söguna “Hvernig á að missa alla vini sína”. Þar
gefur sögumaðurinn börnunum góð ráð til að allir krakkarnir hætti að leika við þau. (En hver vill það?)
Búin var til vinaregnbogi úr handaförum barnanna. Ýma tröllastelpa sagði að fyrst allir litirnir í
regnboganum geta verið saman, hvers vegna geta þá ekki allir krakkar verið vinir líka?
Síðasti tíminn fór í það að búa til boðskort til að senda heim um Smiðjulokin. Börnin stimpluðu
handaför sín á pappír og mældu hvað knúsið þeirra væri stórt og klipptu band sem var jafnlangt og
faðmur þeirra. Heftuðu þetta saman og sendu foreldrum. Þá geta mamma og pabbi fengið sér knús
þegar þau vilja.
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Vinadans (Berglind)
Markmiðið:
-Að hafa það skemmtilegt við að hreyfa sig í takt við tónlist.
-Að þau skoði gleði tilfinningu og hvernig hún birtist í þeim sjálfum.
-Efla skapandi hugsunarhátt.
Fimm ára börnin voru að vinna með sex ára börnunum hjá mér að því að skemmta sér saman við að
dansa við lagið Glaðasti hundur í heimi. Við settum saman smá dans en ég var búin að gera nokkur
spor við viðlagið en restina fengu þau að hafa áhrif á og sömdu spor/athafnir við restina af laginu.
Þetta verkefni var unnið í öllum tímum en inni á milli tók ég létta umræðu yfir hópinn um tilfinningar
og lét þau hugsa um hvað gerir þau glöð. Ég tók myndir af þeim þegar þau sýna hvernig þau eru
þegar þau eru glöð og skráði niður vangaveltur þeirra og svör í umræðunum. Dýrin sýna svo oft
augljóslega með athöfnum sínum hvernig þeim líður og þess vegna var mjög gott að nota þau sem
kveikju að umræðum. Þau sýndu svo oft og rökstuddu mál sitt með hreyfingum og lögðu þannig sitt af
mörkum við að semja dansinn. Við skoðuðum líka textann af laginu og reyndum að læra hann (nema
hvað hann er rosalega hraður og þ.a.l. erfiður í framburði). Meira komumst við því miður ekki yfir (ég
var sko með meira skipulagt!) vegna tímaleysis og forfalla.
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Vinaleikir (Joanna og Berglind Harpa).
Við bjuggum til hugarkort sem var unnið útfrá því hvað væri að vera vinur og hvernig vinir hegða sér.
Að því loku fórum við í Ávaxtakörfuna.
Við klipptum út hjörtu og skrifuðum nöfnin okkar á þau. Ætlum síðan að hengja þau upp í vinartré að
kærleikshjarta.
Við settum upp skuggaleikhús og áttum að giska á hver átti hvaða skugga og læra að þekkja vini okkar
út frá skugganum. Að lokum fengum við að prófa búninga.

2.- 4. bekkur

Vika 1
Kveikja á sal með Hildi skólastjóra (30 mín). Í framhaldinu dansað, sungið og leikið (30 mín).
Nemendum skipti í fimm aldursblandaða hópa og unnið var á fimm stöðvum í Hlíð.
Stöðvarnar voru eftirfarandi:
Litir og tilfinningar. Gummi sá um þá stöð. Nemendur tjáðu sig hvaða tilfinning myndi passa við ákv.
lit t.d. sorg = svartur, gleði = gulur og reiði = rauður.
Markmið: Að nemendur átti sig á hvaða tilfinningar maður tengir ákveðnum lit.
Útistöð. Gunnar sá um þá stöð. Nemendur söfnuðu steinum sem hægt var að láta „passa saman“ og
búa til samloku úr og festa þá saman með teygjum. Þessir steinar fara síðan í vinavörðu. Nemendur
skrifuðu á blöð orð eða tilfinningar sem sem þeir tengja vinum eða vináttu.
Markmið: Nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu.
Lestrarstöð Brynja las bókina: „Viltu vera memm“ og ræddi um hana við börnin.
Markmið: Að nemendur setji sig í spor annarra og átti sig á því hversu nauðsynlegt það er að vera
hluti af hópi.
Vinabandagerð. Leifa sá um þessa stöð. Nemendur útbjuggu vinabönd og hjálpuðust að tvö og tvö.
Markmið: Að nemendur öðlist færni í samvinnu.
Vinatré. Ásta sá um þessa stöð. Nemendur teiknuðu handafar sitt á pappír (sem laufblað) og skrifuðu
á það orð sem tengjast vináttu. Að auki var útbúinn stofn trésins.
Markmið: Að nemendur ræði um vináttu og öðlist færni í samvinnu.
Vika 2
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Nemendum skipt í fjóra hópa í stað fimm til að hafa einn kennara lausan þar sem hans er mest þörf.
Allir hópar byrjuðu vinnuna á sinni stöð á leik til að hrista hópinn saman.
Hjá Gumma unnu nemendur meðtónlist, tilfinningar og liti þar sem hlustað var á fjögur mismunandi
tóndæmi og litað og teiknað eftir þeirri tilfinningu sem þeir sjálfir upplifðu.
Markmið: Að nemendur átti sig á hvernig hægt er að tengja tilfinningar og tónlist ákveðnum lit.
Hjá Gunnari hreinskrifuðu nemendur bréf til vina sem sett var inn í steinasamlokuna
Markmið: Nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu.
Hjá Brynju var unnið með þakklæti. Umræður um þakklæti. Hvað þýðir þakklæti? Hvenær sýnir
maður þakklæti? Nemendur skrifa þakkarbréf til foreldra sinna.
Markmið: Að nemendur átti sig á því að það eru ekki allir hlutir sjálfsagðir. Það ber að þakka fyrir
jafnt stórt og smátt.
Ásta sá um vinatréð. Nemendur teiknuðu handafar sitt á pappír (sem laufblað) og skrifuðu á það orð
sem tengjast vináttu. Að auki var útbúinn stofn trésins.
Markmið: Að nemendur ræði um vináttu og öðlist færni í samvinnu.
Leifa var aukakennari og aðstoðaði þar sem hennar var þörf.

Vika 3
26. september (samræmd próf hjá 4. og 7. bekk) og 27. september (samræmd próf hjá 4. og 7. bekk)
Árgangablandað með 2. og 3.bekk. Skipt í 3 hópa.
1. Frjáls leikur með Ástu
2. Útileikir með Gumma
3. Brosbollur bakaðar með Brynju og Leifu
Markmið: Hópefli og að nemendur þjálfist í að deila hlutum á milli sín sem og að skipta með sér
hlutverkum.
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Vika 4
Gunnar og Ásta unnu með aldursblandaða hópa nemenda og æfðu vinalög og stuttan leikþátt sem á
að sýndur var á smiðjulokum og fjallar um vináttu.
Markmið: Nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu. Nemendur
þjálfist í að koma fram.
Leifa og Gummi sáu um Brosbollubakstur. Nemendur bökuðu bollur til að bera fram á smiðjulokum.
Brynja vann með hugtakið þakklæti. Umræður um þakklæti. Hvað þýðir þakklæti? Hvenær sýnir
maður þakklæti? Nemendur skrifa þakkarbréf til foreldra sinna.
Markmið: Að nemendur átti sig á því að það eru ekki allir hlutir sjálfsagðir. Það ber að þakka fyrir
jafnt stórt og smátt.

Vika 5
Gunnar og Ásta voru með 2. og 3.bekk sem æfðu stuttan leikþátt sem á að sýndur var á og fjallar um
vináttu. 4.bekkur æfði frumsamið vinalag sem flutt var á smiðjulokum.
Markmið: Nemendur átti sig á hvaða orð og tilfinningar maður tengir vinum og vináttu. Nemendur
þjálfist í að koma fram.
Gummi vann með Vinatré. Lokahönd lögð á vinatréð sem nemendur hafa unnið síðustu vikur með því
að mála það.
Markmið: Að nemendur ræði um vináttu og öðlist færni í samvinnu.
Brynja sá um skiltagerð. Nemendur útbjuggu hver og einn sitt skilti sem verður til sýnis á
smiðjulokum. Á skiltið skrifuðu allir vinaorð eða –setningar og myndskreyttu.
Markmið: Að nemendur ræði um vinatengd orð.
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Vika 6
Smiðjulok barna í 2.-4. bekk fimmtudaginn 17. október klukkan 9:00.

5.-7. bekkur

Vika 1
Kveikjan að smiðjuvinnunni var vinasaga sem sögð var í salnum. Í kjölfarið sungu nemendur lagið „Ég
er sko vinur þinn“. Að því loknu var haldin „vinadansleikur“ í miðrými Hlíðar. Þar dönsuðu börnin og
farið var í leiki sem reyndu á samvinnu og samhæfni. Í þessari viku byrjuðu nemendur á vinaöskjunni
sinni. Þessi vinaaskja var búin til út frá fyrirfram gefnu broti og gerðu nemendur sitt eigið mynstur á
hana. Í vikunni bjuggu nemendur jafnframt til vinabönd, skrifuðu málshætti tengda vináttu, bjuggu til
gogg með vináttuorðum ásamt því að búa til tening. Þessi teningur var úr viði og notuðu nemendur
brennipenna til að teikna tákn eða skrifa orð sem tengdust vináttu.
Þess ber að geta að flestir smiðjutímar hjá 5.-7.bekk hófust á litlum leik tengdum jákvæðum aga. Sá
leikur tók um 10 mínútur.
Sólveig, Sirrý, Markús og Guðný tóku öll jafnan þátt í þessari vinnu.

Vika 2
Í fyrri smiðjutíma vikunnar lögðu nemendur lokahönd á vinaöskjuna sína. Í upphafi tímans var farið í
leikinn Strandboltabrjálæði úr jákvæðum aga.
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Í byrjun seinni tímans var Guðný með innlögn um næsta viðfangsefni vinalag eða leikrit fyrir
smiðjulok. Því næst var nemendahópnum skipt í fjóra hópa og hver kennari sá um sinn hóp. Það sem
var í boði fyrir hvern hóp var að gera 3-5 mínútna leikrit eða lag um vináttu til þess að sýna á sal
skólans. Einnig var farið í leikinn Kalla krumpaða úr jákvæðum aga. Sá leikur tengist einelti. í lok
tímans var sýnd heimildarmyndin Einelti- helvíti á jörðu. Eftir myndina spjölluðu kennarar við
nemendur um einelti.
Vika 3
Í þessari viku fóru fram samræmd próf hjá 4. og 7. bekk og var því frí frá smiðjuvinnu.
Vika 4
Í fyrri kennslustund hófst á leiknum Stattu upp úr jákvæðum aga. Því næst héldu hópar áfram að æfa
leikrit og í lok tímans var horft á seinni hluta myndarinnar Einelti – helvíti á jörðu. Í kjölfar hennar var
aftur tekin umræða um einelti og skaðsemi þess.
Í seinni kennslustund vikunnar var að vanda tekinn leikur úr jákvæðum aga í byrjun tímans. Leikurinn
Að leysa hnútinn varð fyrir valinu. Að því loknu unnu nemendur verkefni úr lífsleiknibókinni Ertu. Þar
var unnið með hugtökin virðing og ábyrgð.

Vika 5
Í þessari viku var allt sett á fullt í að undirbúa smiðjulok.
Nemendur unnu alla vikuna í sínum hópum ásamt kennurum.
Verkefni hvers hóps:
Hópurinn hennar Guðnýjar samdi leikrit um vináttu. Að ýmsu var að hyggja í því ferli og þurftu
nemendur að æfa vel, huga að búningum, förðun, tónlist og fleiru fyrir leikritið. .
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Hópurinn sem Markús vann með gerði stuttumynd um vináttu. Fleira??‘
Hópurinn sem Sólveig vann með samdi nýjan texta við lag í söngleiknum Grease. Lagið ber heitið „We
og together“ á ensku og sömdu nemendur sinn texta á íslensku við lagið. Rauði þráður textans var
vinátta. Vinna nemenda fólst í því að semja dansspor við lagið, æfa sönginn, finna búninga og huga að
förðun. Einnig bjuggu nemendur til stórt skilti sem tengist atriðinu á smiðjulokum.
Hópurinn hennar Sirrýjar gerði leikrit um vináttu.

Vika 6
Í þessari viku voru smiðjulok. Þau voru haldin á sal skólans fimmtudaginn 17. október klukkan 8:10.

9. Smiðjulok og smiðjumat
Vinasmiðjunni vatt vel fram. Þetta er smiðja sem er mjög huglægs eðlis og erfitt að meta hvort og
hvernig vinnan breytir hegðun.
Á smiðjutímabilinu glímdum við við eitt og annað í barnahópnum sérstaklega barnanna á
grunnskólaaldrinum. Það var mikið um leiki sem gengu út á skylmingar, þeir leikir voru ekki bannaðir
og margt kom upp sem þurfti að leysa. Mega tveir skylmast á móti einum, má slá svona en ekki
svona? Hvernig klárar maður bardaga? Úlfabyggðin brást við þessari leikþörf með því að búa til
stjörnustríðssverð sem ekki meiða, en svo einn góðan veðurdag gekk þetta yfir. Hér snjóaði á þessu
tímabili og þá kom umræðan um hvar má vera í snjókasti hvernig getur maður hætt í snjókasti og svo
framvegis. Þetta eru eilífðar mál með tápmiklum börnum og við að reyna okkur í að leysa þetta með
krökkunum nokkuð kerfisbundið á bekkjarfundum.
Þrátt fyrir mikla vinnu í sex vikur og allir bekkir og allar deildir að ná áttum í upphafi vetrar að þá er
umræða um vináttu og tilfinningar ekki það sem er efst á vinsældarlista barna, sérstaklega ekki barna
á grunnskólaaldri. Það að ná fram umræðu um þakklæti, hvernig líður manni þegar maður finnur til
þakklætis er flókið með stóran hóp svo dæmi sé tekið. Hjá börnunum á leikskólaaldrinum gekk þetta
allt miklu betur, þau eru mun opnari fyrir vinnu af þessu tagi.
Við erum stolt yfir að hafa valið þetta viðfangsefni og okkur þyki mikil áskorun fólgin í því.
Smiðjulokin okkar felast einkum í sýnishornum af vinnunni þó flestir hópar komi með eitthvað á svið
og geti sýnt einhver verkefni er stór hluti vinnunnar samræður og umræður, hlutverkaleikir og
dæmisögur.
Smiðjumat á einstaklingsgrunni hefur ekki farið fram. Kennarar meta virkni barnanna og gefa þeim
endurgjöf jafnóðum eftir tímana aðallega gagnvart hópnum en einnig er einstaklingum hrósað þegar
það á við.
Í smiðjuvinnu er mest lagt upp úr virkni, þátttöku og jákvæðni. Börnin fá ekki einkunn fyrir þessa
þætti. En verið er að þróa matstæki fyrir börn á grunnskólaaldri og grunnskólakennara og að auki
verða samræður á deildarstjóra fundi leikskólakennara. Við eigum eftir að ákveða hvernig það mat
birtist nemendum og foreldrum.
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Dæmi um virknimat nemenda:
Alltaf

Nánast alltaf

Stundum

Sjaldan

B gerir mjög vel

C leggur sig
þokkalega fram

Leggur sig lítið
fram

Ég tók virkan þátt
Ég sýndi
verkefnum áhuga
Ég fór eftir
leiðbeiningum
Ég vandaðir mig
Ég hlustaði af
athygli
Ég tek
hópfélögum vel

Dæmi um mat kennara:
A gerði sitt allra
besta og jafnvel
meira en það
Vinabox
Hópverkefni
(leikþættir/dans)
Hópeflisleikir
Bekkjarfundir
Samræða í kjölfar
eineltismyndar og
annarra innleggja

Smiðjulok fóru fram fimmtudaginn 16. október. Fimmti til sjöundi bekkur setti á svið tvo stutta
leikþætti sem börnin sömdu sjálf og einn dans með texta sem þau sömdu við þekkt lag. Annar til
fjórði bekkur hóf dagskrána á að syngja saman vinalag við undirleik Ástu tómenntarkennara og svo
sýndu þau leikrit. Álfabjörg og 2. Bekkur dansaði Glaðasta hund í heimi og þau sýndu skuggaleikhús í
Hljóðabjörgum. Trölla-, Huldu- og Dvergadalur héldu síðan opið hús í lok skóladags.

10. Samantekt og niðurlag
Að lokinni þessari smiðju hefur margt áunnist. Um leið og við höfum verið í vinasmiðju höfum við
verið að innleiða jákvæðan aga svo þetta skarast enda leggur jákvæður agi mikla áherslu á virðingu og
ábyrgð sem er undirstaða í mannlegum samskiptum.
Á þessari stundu eru ekki öll kurl komin til grafar. Kennarar munu meta þetta í komandi viku og
virknimat nemanda er ekki lokið. Foreldrar svara síðan mati í febrúar um smiðjur almennt
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10.1 Hvað gekk vel
Í leikskólahlutanum gekk smiðjan ágætlega. Flest starfsfólk var orðið vant að vinna í smiðjuforminu og
fléttaði viðfangsefnið inn í daglega starfið á deildinni alla daga vikunnar sem og á smiðjudögum.
Í grunnskólahlutanum gengu hópaskiptingar vel. Allar sögur og allur lestur gekk mjög vel. Vinnan með
tilfinningar og tónlist gekk vel. Börnin eru orðin vön smiðjuvinnu og eru orðin vel hæf að taka þátt í
alls konar verkefnum.

10.2 Hvað mátti betur fara
Í leikskólahlutanum þá fannst flestum smiðjustjórum að ekki væri nægur undirbúningstími svo hægt
væri að gera smiðjustarfið markvissara og fara dýpra í viðfangsefnið. Reynt var þó að nýta hvern
lausa tíma og flétta smiðjuna inn í daglega starfið á deildinni.
Í grunnskólahlutanum fer mat fram á fundi á fimmtudaginn kemur og verður skýrslan þá uppfærð.

11. Lokaorð
Það að vinna með vináttu er aldrei lokið hvorki fyrir börn né fullorðna. Vinátta kemur inn á
grundvallar afstöðu til samferðarmanna og til eigin hlutverks í lífinu. Það að temja sér víðsýni,
virðingu og umburðarlyndi gagnvart samferðarmönnum og vinum stuðlar að því að einstaklingurinn
lifi lífi sínu með siðferðislegri reisn. Gildismat í þjóðfélaginu breytist og það hvað við teljum rétt okkar,
skyldu eða ábyrgð er heldur ekki greypt í stein. Þess vegna er mikilvægt að samfélag eins og skóli
ígrundi reglulega gildi sín og viðhorf. Aðalnámskrá sú sem ný er komin út leggur mikla áherslu á þessa
siðferðilegu þætti.
Dalskóli er ungur skóli á fjórða starfsári. Siðir og venjur eru ekki fullmótuð hvorki hjá okkur fullorðnu
né börnum. Við þekkjum ekki rammana okkar til hins ýtrasta. Að innleiða jákvæðan aga og vinna með
vináttu á sama tíma hefur gefið og okkur gott tækifæri sem samfélagi að taka þessa umræðu bæði
meðal starfsmanna og meðal barnanna.
Við viljum að hér sé gott samræðu- og vináttusamfélag og þá þurfa þeir þættir sem við höfum að vera
að vinna með á fá tíma og rými.
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