Nám á nýjum nótum í Hólabrekkuskóla
Anna María Þorkelsdóttir, dönskukennari og UT verkefnastjóri

Haustið 2015 hófum við í Hólabrekkuskóla vegferð sem hefur skilað okkur og nemendum
okkar heilmikilli hæfni og reynslu sem nýtist okkur öllum til framtíðar. Við ákváðum að
endurskipuleggja námið í unglingadeild þannig að alla miðvikudaga vinna nemendur í fimm
kennslustundir að mismunandi þemum. Hvert þema stendur yfir í fjórar vikur og lýkur oftast
með sýningu sem jafnframt er notuð við mat á verkefnunum. Þemun eru skráð í stundaskrá
nemenda og kennara og standa yfir allan veturinn.
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Hvernig var farið af stað og af hverju
Undirbúningur fyrir breytingarnar á skólastarfinu hófst haustið 2014 en við tókum okkur
góðan tíma í að ákveða hvaða form við vildum hafa á þessu. Ákvörðun um form kennslunnar
var tekin eftir einstaklingsviðtöl við kennara og stjórnendur skólans sem og utanaðkomandi
aðila sem höfðu reynslu af samþættingu námsgreina og samvinnu kennara t.d. fengum við
góða hjálp frá aðstoðarskólastjóra Norðlingaskóla. Okkur fannst mikilvægt að læra af þeim
sem reynsluna hafa.
Til að ná að rúma verkefnið innan stundatöflu nemanda og uppfylla viðmiðunarstundaskrá,
var fækkað um einn tíma á viku í flestum fögum. Þar sem að þemun eru tengd við
faggreinakennsluna er þetta frekar viðbót en ekki missir fyrir þau fög. Auk þess náum við
frekar nú en áður að vinna með fjölbreytt viðfangsefni og leiðir til að undirbúa nemendur til
framtíðar innan hverrar námsgreinar. Nemendur þurfa að læra að læra og þar sem við
kennararnir erum að undirbúa þá undir að lifa og starfa í umhverfi sem við vitum ekki
hvernig verður nákvæmlega, ber okkur að leita leiða til að gefa þeim tólin og tækin til að
geta tekist á við áskoranir framtíðar á eigin spýtur. Með því að efla lykilhæfni þeirra, kenna
þeim að bera ábyrgð á eigin námi og aðstoða við að finna styrkleika sína, teljum við okkur
vera á réttri leið hvað þetta varðar.

Framkvæmd þemadaganna
Í flestum tilvikum ákveða kennarar unglingastigsins þemu sem við höfum áhuga á að stýra
eða koma að. Í fyrra ákváðum við fyrirfram inntak og röð þemanna fyrir komandi vetur strax
að vori og voru þau byggð á námsgreinum sem við kennum í unglingadeildinni. Á þessu
skólaári höfum við ákveðið næsta þema um leið og nýtt þema byrjar og eru þau nú af allt
öðrum meiði en áður. Eins er val nemenda um viðfangsefni innan þema meira en áður en allt
byggir þetta á hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Sem dæmi um eitt þemaverkefni þá unnu
nemendur á síðasta skólaári stærðfræðiþema og voru með ýmis verkefni tengd þeirri
námsgrein. Nemendur velja sér ákveðin verkefni sem boðið er upp á (t.d. gerð
kennslumyndbanda í stærðfræði, gerð stærðfræðispila og verkefni um stærðfræði og
myndlist) en við höfum yfirleitt að meðaltali átta verkefni sem nemendur geta valið á milli
innan hvers þema. Við kennararnir röðum nemendum síðan í hópa eftir að þeir hafa valið sér
verkefni, þannig að þeir hafa ekki sjálfir áhrif á með hverjum þeir vinna.
Við erum líka með þemu sem eru algjörlega opin fyrir túlkunum nemenda (t.d. verkefni sem
kallaðist Undur, uppfinningar og staðreyndir) og er val nemenda þá bara innan þeirra hópa
sem við höfum sett þá í. Valið byggist reyndar alltaf á hæfniviðmiðum þeirra námsgreina
sem við kennum, en hver hópur hefur val um hvaða fag eða fög þeir vilja tengja verkefnin
sín við. Stærðfræðiverkefnið tengdum við einnig sérstaklega við hæfniviðmið úr upplýsinga2

og tæknimennt og stærðfræði þar sem er lögð er áhersla á að nemendur kunni skil á
töflureiknum. Því voru allir hóparnir með eitt slíkt verkefni líka. Kennarar sem kenna ekki
þær námsgreinar sem verið er að vinna með hverju sinni, velja sér þá að hafa umsjón með
verkefnum sem þeir telja sig geta unnið með. Sjálf var ég t.d. með verkefni tengt gerð
kennslumyndbanda í stærðfræði, þar sem ég nota myndbönd mikið í kennslu.

AFRAKSTUR VINNU NEMENDA ER MARGVÍSLEGUR OG MISMUNDI TÆKNI NÝTT TIL AÐ KYNNA
NIÐURSTÖÐURNAR. HÉR SJÁUM VIÐ UPPHLEYPT ÍSLANDSKORT, HALLGRÍMSSKIRKJU (3D
PRENTAÐA), STÆRÐFRÆÐISPIL OG VERKEFNI UM HIMINGEIMINN.
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STÓLL SEM NEMENDUR SMÍÐUÐU
ÚR GREINUM.

Í Hólabrekkuskóla eru um 150 nemendur í unglingadeildinni og eru alltaf tíu kennarar sem
vinna að þessari þemavinnu hverju sinni. Við búum til fimm tveggja manna teymi kennara
sem geta þá haft fleiri en eitt verkefni í hverri stofu. Það er gert vegna þess að nemendur
eru oft mjög sjálfstæðir í vinnubrögðum og dreifast fljótlega um allan skólann og reyndar
eru margir sem fara út fyrir skólann til að ná sér í heimildir eða myndir. Þannig er
auðveldara að hafa eina heimastofu fyrir hópa þar sem nemendur geta alltaf fengið aðstoð ef
að þeir þurfa. Kennararnir geta þá líka dreift sér um skólann og verið á ferðinni.
Með bóknámskennurum unglingadeildar í þessari vinnu eru upplýsingatæknikennari,
hönnunar- og smíðakennari og myndmenntakennari. Þetta gerir það að verkum að við náum
að nýta þessa vinnu til að meta nám í list- og verkgreinum og upplýsingatækni á auðveldan
hátt við lok 10. bekkjar þar sem þetta eru oft valgreinar hjá okkur og því ekki endilega fög
sem nemendur í 9. og 10. bekk vinna með á annan hátt.
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Fyrirkomulag hópvinnunnar
Hver hópur fær möppu með ýmsum skjölum þegar þemað byrjar. Í möppunum er að finna
lýsingu á verkefninu, matskvarða (hér má sjá dæmi um einn slíkan), vinnuskjal sem
inniheldur m.a. rannsóknarspurningu verkefnis, vikuleg skýrslublöð, KVL kort (kann, vil vita
og hef lært), hæfniviðmið þeirra námsgreina sem gætu tilheyrt þemanu (og þar hafa
nemendur töluvert val um hvaða hæfniviðmið þeir vilja vinna með) og blað fyrir
heimildaskráningu. Reyndar setja nemendur heimildaskráninguna nú orðið upp í rafrænu
formi og skila þannig í kynningum sínum. Matskvarðar í möppunni eiga að styðja við og
mæla samvinnuhæfni, ábyrgð, mat á lokaafurð / kynningu og mat á þeim skýrslum sem
hóparnir þurfa að fylla út. Með efninu í möppu hvers hóps er ætlast til þess að nemendur
ígrundi vel vinnu sína í hverri viku, og skrái hvernig gengur og hvert þeir stefna.
Það er misjafnt hvernig við röðum í hópana. Oftast blöndum við nemendum í 8.‒10. bekk
saman og eftir að hafa prófað mjög margar mismunandi hópskiptingar finnst okkur þriggja
manna hópar yfirleitt vera besta lausnin. Hóparnir verða svo stundum fjögurra manna ef í
þeim eru nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð við verkefnin.
Yfirheiti þemanna undanfarin ár hafa verið:
Veturinn 2015‒2016: Náttúrufræði, erlend tungumál (byggt á fjölmenningu skólans),
íslenska, samfélagsfræði, list- og verkgreinar og stærðfræði.
Veturinn 2016‒2017: Íslandskynning, heilbrigði, íslenska (tengt árlegri þátttöku skólans
í stuttmyndasamkeppni 9. bekkinga), jólaþema, þemað: undur, uppfinningar og
staðreyndir, nemendastýrt þema, náms- og starfsráðgjöf og íþróttir.

Margvísleg verkefni og afrakstur
Nám og kennsla sem fer fram á þennan hátt býður upp á svo mikinn fjölbreytileika að
möguleikar á verkefnum eru næstum ótakmarkaðir. Þetta er t.d. góð leið til að kynna nýjar
áherslur í námi fyrir kennurum og höfðum við því þema þar sem nemendur ákváðu sjálfir
verkefni út frá hæfni- og matsviðmiðum aðalnámskrár. Úr þeirri vinnu komu um 30 verkefni
og unnu nemendur við húsgagnasmíði, skapandi efnafræði, leikritahönnun, kynningu á
tölvuleikjahönnun og margt annað sem þeir höfðu áhuga á.
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HÉR MÁ SJÁ STÓRT LISTAVERK SEM PRÝÐIR GANGA SKÓLANS, STÆRÐFRÆÐISPIL,
VIÐSKIPTAMÓDEL SEM VAR NOTAÐ TIL AÐ BÚA TIL HJÁLPARSAMTÖK, KYNNINGU Á REYKJAVÍK
Í DESEMBER OG JÓLALAND SEM NEMENDUR SETTU UPP OG NOTUÐU Í KYNNINGU UM
JÓLASKRAUT.

Þema sem náms- og starfsráðgjafi skipulagði var líka mjög spennandi og fóru margir
nemendur okkar í heimsóknir út um allan bæ í fyrirtæki og skóla til að kynna sér störf og
nám sem þeir höfðu áhuga á. Einn hópurinn ákvað t.d. að kynna sér dýralækningar og fékk
tækifæri til að vera viðstaddur uppskurði á dýrum á dýraspítala. Nemendur voru ekki alveg
eins vissir um að þeir hefðu áhuga á því námi eftir þá reynslu en hópurinn fékk mikið efni til
að vinna kynninguna sína úr.
Sem dæmi um afrakstur opinna þema nú í vetur þá kynntu nemendur í þemanu undur,
uppfinningar og staðreyndir ýmislegt um himingeiminn, ljósaperu (sem tveir hópar reyndu
að búa til), flugelda, geðveiki, Pythagoras regluna (og bollann hans Pythagorasar) og
skrýtnar uppfinningar svo eitthvað sé nefnt. Höfðu nemendur alveg frjálsar hendur um
hvernig þeir vildu kynna niðurstöður hópvinnunnar um þetta efni og var fróðlegt að sjá
hvernig margir fóru á flug í kynningunum sínum.
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NEMENDUR VELJA OFT AÐ GERA VEGGSPJÖLD, MYNDBÖND EÐA VEFSÍÐUR TIL AÐ NOTA Í
KYNNINGUNUM SÍNUM,
EN HAFA LÍKA FENGIÐ TÆKIFÆRI TIL AÐ VINNA MEÐ VERKGREINAR Í SAMSTARFI VIÐ
FRAMHALDSSKÓLANA.

Í list- og verkgreinaþema síðasta vetrar vorum við í samvinnu við framhaldsskólana, þar sem
nemendur sem völdu t.d. húsasmíði fengu tækifæri til að vinna í einn dag á
húsasmíðabrautinni í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti. Það sama fengu nemendur sem
völdu sér förðun og rafvirkjun. Rafvirkjunarhópurinn fór svo einnig í Tækniskólann í
Reykjavík. Margir hópar unnu einnig verkefnin sín í Hólabrekkuskóla og málaði t.d. einn
hópurinn fjögur málverk sem nú prýða ganga unglingadeildarinnar.

Það sem við höfum lært
Í þessum verkefnum hefur komið í ljós að allir nemendur fá núna verkefni við hæfi, að
nemendur sem hafa t.d. mikinn áhuga á handverki nýta sér áhuga sinn og að þeir sem vilja
vinna með tölvur fá tækifæri til að gera það. Nemendur verða einnig samnemendum sínum
fyrirmyndir og læra því betri vinnubrögð hver af öðrum sem skilar sér í allri vinnunni. Það er
mjög skýrt í námi sem þessu að allir hafa einhverja hæfileika sem hægt er að nýta í
skólastarfinu og þá ekki endilega hæfileika sem tengjast bóknámi. Eins er ljóst að þó að
sumir nemendur séu sterkir í bóknámi, kjósa þeir oft að vinna frekar með aðra hæfni.
Nemendur hafa gríðarlegt val í þessum verkefnum og það sýnir sig í því að niðurstöður
hópvinnunnar eru oft mjög fjölbreyttar. Það kemur líka oft í ljós að nemendur hafa hæfni eða
þekkingu á sviðum sem við kennararnir höfum ekkert verið að vinna með áður, en þeir geta
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vel nýtt í þessum verkefnum.
Við kennararnir græðum líka heilmikið á þessu þar sem við vinnum meira saman en áður.
Eftir vinnu nemenda á miðvikudögum, setjumst við alltaf niður í allt að þrjár kennslustundir
og ræðum hvernig dagurinn hefur gengið og hvernig skipulag næstu þemaverkefna verður.
Komi upp vandamál yfir daginn eru þau rædd í sameiningu og lausn fundin fyrir næsta
þemadag. Fundirnir, sem er stýrt af kennurunum sem koma að verkefninu en ekki
stjórnendum, eru mikilvægur þáttur í þróun verkefnisins og í raun einnig fyrir starfsþróun
kennara í unglingadeild skólans.
Verkefnið fékk í upphafi mikilvægan og hvetjandi styrk úr Þróunarsjóði skóla- og
frístundasviðs Reykjavíkur. Skólinn fékk jafnframt á vormánuðum 2017 hvatningarverðlaun
frá Reykjavíkurborg fyrir þetta verkefni og tilnefningu til minningarverðlauna Arthurs
Morthens sem veitt eru fyrir grunnskólastarf í samræmi við stefnu um skóla án
aðgreiningar. Viðurkenningarnar hafa verið mjög jákvæðar fyrir kennarahópinn sem er
ánægður með þessa nýju útfærslu á skólastarfi, sem hefur marga kosti fyrir bæði kennara
og nemendur og er vafalítið komin til að vera. Það verður áhugavert að sjá hvernig
skólastarfið á eftir að þróast en það er alveg ljóst að á næstu misserum verður áherslan í
skólanum lögð á að taka fleiri skref í sömu átt.

Í SAMA ÞEMA KOMA ALLTAF MISMUNANDI NIÐURSTÖÐUR FRÁ HÓPUNUM. Í ÞEMANU:
NÁTTÚRUFRÆÐI – BLÓMGRÓÐUR ELLIÐARÁRDALS, BAUÐ HÓPURINN SEM GERÐI VEGGSPJALD
UM BLÓMIN UPP Á NJÓLASÚPU Í SINNI KYNNINGU, SÁ SEM GERÐI BLÁA LISTAVERKIÐ, KYNNTI
BLÓMGRÓÐURINN Í DALNUM EN VAR LÍKA AÐ LÆRA UM OG KYNNA EGGERT PÉTURSSON
LISTMÁLARA. ENN ANNAR HÓPUR SÝNDI MYNDBAND OG BAUÐ UPP Á JURTATE ÚR JURTUM
DALSINS. HINAR MYNDIRNAR ERU ÚR SAMFÉLAGFRÆÐIÞEMA OG BLEIKA LISTAVERKIÐ ÚR
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LIST- OG VERKGREINAÞEMA.

Smiðjuhelgar í Grunnskóla Borgarfjarðar
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir

Grunnskóli Borgarfjarðar starfar á þremur stöðum, á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og
Varmalandi. Þetta voru áður sjálfstæðir skólar en voru sameinaðir árið 2010. Smiðjuhelgar
hafa frá upphafi verið hluti af skólastarfinu. Áður höfðu þær verið við lýði í
Varmalandsskóla frá árinu 2007. Smiðjurnar eru haldnar tvisvar sinnum á hverju skólaári,
fyrir og eftir áramót og eru ætlaðar nemendum á unglingastigi. Unglingarnir eru einum tíma
skemur á viku í skólanum en viðmið gera ráð fyrir, en í staðinn vinna þeir með þessum
hætti eina helgi á önn.
Tilgangur smiðjanna er að mæta vali fyrir unglingana með öðrum hætti en almennt tíðkast
og gefa þeim kost á að hafa meira um val sitt að segja. Í fámennum skólum byggjast
valgreinarnar oft á því sem kennarar innan hvers skóla treysta sér til að bjóða upp á að
kenna og vill valið þá stundum verða einsleitt. Með smiðjuhelgunum fá nemendur fleiri
tækifæri. Þeir setja fram hugmyndir sínar um það sem þeim finnst áhugavert og langar að
hafa í vali. Unnið er út frá þeirra hugmyndum og leitast við að bjóða smiðjur sem flestir hafa
áhuga á hverju sinni.
Fjöldi smiðja fer eftir fjölda nemenda. Að undanförnu hafa unglingar úr Reykhólaskóla og
Laugargerðisskóla verið með okkur í þessari vinnu og nú á þessu skólaári bættust unglingar
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úr Flóaskóla í hópinn. Þetta er skemmtileg viðbót við nemendaflóru smiðjuhelganna og
gengur nemendum vel að aðlagast og vinna saman. Nemendur allra skólanna hafa átt þátt í
að velja og koma með hugmyndir um smiðjur. Smiðjurnar hafa verið kostaðar af skólunum
og þátttökugjöld engin.
Þegar dagskrá liggur fyrir sendum við út valblað sem nemendur fylla út og skila til okkar.
Hver nemandi velur eina smiðju. Hér má sjá dæmi um upplýsingar um smiðjur sem
nemendur fá í hendur til að velja!
Unnið er í smiðjum frá 14.30 á föstudegi til 14.30 á laugardegi.
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DÆMI UM DAGSKRÁ FYRIR SMIÐJUHELGI

Nemendur gista í skólanum eina nótt, eiga saman skemmtilegt kvöld þar sem
nemendafélögin sjá um að vera með kvöldvöku, ratleiki, sundsprell eða hvaðeina sem þeim
þykir skemmtilegt. Foreldrar nemenda hjálpa til og taka kvöld- og næturvaktir.
Í lok smiðjuhelgarinnar koma foreldrar að sækja börn sín og gefst þeim þá tækifæri til að
kynnast því sem unnið var að. Nemendur og kennarar gera grein fyrir verkefnum
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helgarinnar og afrakstur þeirra er sýndur. Vinna nemenda er metin af kennara eða
leiðbeinenda hverrar smiðju fyrir sig í lokin (sjá hér).
Skólinn hefur verið einkar heppinn með það að nærsamfélag hans hefur lagt honum lið og
komið að smiðjunum með einum eða öðrum hætti. Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri hefur
t.d. lagt til aðstöðu fyrir kennslu í logsuðu, pinnasuðu, járnsmíði og stálsmíði.
Björgunarsveitir héraðsins hafa kennt nemendum heilmargt sem lýtur að starfi
björgunarsveitanna svo sem leitarstarfi, snjóflóðaleit, sigi, klifri, björgun úr vatni, farið í
hella- og jöklaferðir og farið yfir fyrstu hjálp og margt fleira. Bridgefélögin, skákfélögin og
leikfélögin hafa komið að vinnu í smiðjum, ásamt mörgum einstaklingum í héraði sem hafa
margt fram að færa. Með þessu aukum við þekkingu nemenda á því sem fram fer og unnið
er að í samfélaginu okkar í Borgarbyggð.

HÉR ER VERIÐ AÐ KENNA NEMENDUM Á NÝJAR SPELKUR Í
BJÖRGUNARSVEITARSMIÐJU

Hér á eftir má sjá dæmi um það sem í í boði var á smiðjuhelgum veturinn 2016‒2017. Sjö
smiðjur voru í boði hvort skipti og tæplega 90 nemendur tóku þátt.
Haustsmiðja:
Fatahönnunarsmiðja sem var í höndum ungs fatahönnuðar, Halldóru Sifjar
Guðlaugsdóttur, sem nýverið lauk námi í Listaháskólanum.
Spilasmiðja sem var í höndum Töru Brynjólfsdóttur, kennara frá Spilavinum, þar sem
alls konar borðspil sem miða að samskiptafærni og hópefli voru kennd.
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Forritunarsmiðja sem var í höndum Tómasar Alexanders Árnasonar.
Myndlistarsmiðja í höndum Evu Lindar Jóhannsdóttur, myndlistarkennara í Grunnskóla
Borgarfjarðar. Hún hefur oft komið að smiðjum um frjóa og skapandi vinnu.
Danssmiðja var í höndum eins af vinsælustu danskennurunum hjá World Class,
Bergdísar Rúnar Jónasdóttur.
Grjót- og torfhleðslusmiðja í höndum Unnsteins Elíassonar hleðslumeistara frá
Ferjubakka.
Amerískur fótbolti, smiðja sem var í höndum Brynjars Björnssonar og Viðars Gauta
Önundarsonar en þeir eru brautryðendur í útbreiðslu og kennslu þessarar íþróttagreinar
hér á landi.

KLÁRIR Í AMERÍSKA FÓTBOLTANN

Vorsmiðja:
Björgunarsveitarsmiðja í höndum Björgunarsveitarinnar Heiðars í Stafholtstungum í
Borgarfirði.
Tie dye fatalitunar- og stimpilsmiðja var í höndum Þórleifar Guðjónsdóttur
tómstundafræðings.
Hipp hopp, street dance danssmiðja var í höndum Söndru Simo Erlingsdóttur
danskennara.
Handknattleikssmiðja sem stýrt var af Gunnari Magnússyni handknattleiksþjálfara.
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Marokósk matarlist. Smiðja undir stjórn Helenar Rutar Hinriksdóttur sem er
áhugamaður um matargerðarlist.
Járn- og stálsmíðasmiðja þar sem Haukur Þórðarson, kennari við LBHI á Hvanneyri,
lagði okkur lið með aðstöðu og kennslu.
Dalila Lirio snyrtifræðingur leiddi smiðju um umhirðu húðar og förðun.

BRUGÐIÐ Á LEIK Í LOK DAGS ÞAR SEM NEMENDUR SJÁ UM SKIPULAG

Hér má sjá lista yfir allar smiðjur sem hafa verið í boði:
Frétta-og fjölmiðlasmiðja
Glerlistasmiðja
Sjálfsvörn
Skylmingar
Reiðtygjasmiðjur
Kvikmyndagerð
Ljósmyndun
Pinna- og logsmiðjusmiðjur
Járn- og stálsmíði
Eldsmiðjur
Vélvirkjun
Fatahönnun
Forritun
Söng- og tónlistasmiðjur
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íþróttasmiðjur (handknattleikur, körfuknattleikur, knattspyrna, blak og amerískur
fótbolti)
Grjót- og torfhleðsla
Matreiðsla (ítölsk, mexikönsk, austurlensk, marókósk matargerðarlist)
Bakarasmiðjur
Leiklistarsmiðjur
Stumpsmiðja (ásláttur, líkamstjáning og frumlegar hreyfingar)
Myndlist
Skyndihjálp
Nýsköpunar og legosmiðjur
Vísinda- og tilraunasmiðjur
Silfursmíði
Skartgripasmiðja
Tie dye taulitun
Ýmiss konar listasmiðjur, s.s. dans, fjöllist, afrískur trommuleikur, afródans, magadans,
hipp hopp, street dance
Skák
Hárgreiðslu- og fléttusmiðjur
Förðun-og húðumhirða
Bridge
Spilasmiðjur
Kik box smiðjur
Rafiðnaðarsmiðja
Kransaskreyting
Leðurlistasmiðja
Þeir sem velja matreiðslu hafa séð um að elda mat fyrir hópinn meðan á smiðjunni stendur;
kvöldverð á föstudegi og hádegisverð á laugardegi. Það er gaman að sjá hversu vel
nemendur leggja sig fram um að bjóða skólafélögum og gestum upp á góðan og framandi
mat, ásamt því að vanda framreiðsluna. Oft skapa þeir skemmtilegan blæ í matsalnum sem
tengist því að hafa viðeigandi tónlist eða eitthvað sem minnir á þann stað sem matreiðslan á
uppruna til.
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Nemendur í matargerðarlist
Nemendur kynnast nýrri gerð af sjúkrabörum

Það er alltaf spenna fyrir smiðjunum og virkilega gaman að fylgjast með áhuga nemenda,
sem og þeirra sem taka að sér að sjá um smiðjurnar hverju sinni. Það má segja að sjá megi
nemendur blómstra í verkefnum sínum. Þeir gleyma stund og stað þar sem tímarammi
venjubundinna kennslustunda gleymist algerlega.
Almenn ánægja er með verkefnið bæði hjá nemendum og foreldrum sem hefur komið fram í
könnunum og mati nemenda eftir helgarnar. Þeir sem hafa kennt í smiðjunum kveðja okkur
yfirleitt með þeim orðum að þeir séu tilbúnir í aðra smiðjuhelgi ef áhugi sé fyrir því. Það eru
góð meðmæli með nemendum okkar og verkefninu sjálfu.
Hér má að lokum sjá nokkur dæmi um umsagnir nemenda sjálfra um smiðjuhelgarnar:
„Er búin að bíða svo lengi eftir að fá að taka þátt í smiðjum, þetta var frábært.“
„Vildi að ég ætti möguleika á að taka þátt í fleiri en einni smiðju yfir helgina svo margt
áhugavert í boði.“
„Amerískur fótbolti er frábær íþrótt ‒ getur skólinn ekki boðið upp á kennslu í þessari
grein alltaf.“
„Tókst að klára að gera beisli og taum, ég ætla að gefa vini mínum þetta í fermingargjöf.
Binni kennari frábær.“
„Við kynnumst á nýjan hátt krakkarnir.“
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DANSHÓPUR SÖNDRU
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