
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplýsingatækni í skólastarfi og þróun 

starfsumhverfis 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

Inngangur 

 

Bent hefur verið á að upplýsinga- og samskiptatæknin hefur haft áhrif á öll 

svið mannlífsins hvort sem um er að ræða atvinnulífið, menntakerfið eða 

almenn samskipti fólks. Nýting tækninnar við miðlun þekkingar, gagna og til 

samskipta þykir orðið sjálfsagður hlutur á velflestum stöðum atvinnulífsins. 

Bent hefur verið á að menntakerfið hafi ekki fylgt þessari þróun og því þurfi 

að breyta. Starfshópur um upplýsingatækni í skólastarfi á vegum 

menntamálaráðuneytisins sem skipaður var fagaðilum úr skólasamfélaginu 

og atvinnulífi fjallar um mikilvægi þess að menntakerfið lagi sig að og 

endurspegli önnur svið samfélagsins. Upplýsingatæknin- og samskiptatæknin 

er orðin hluti af samfélaginu og íslenska menntakerfið verður að nýta 

tæknina til þess að búa nemendur undir þátttöku í nútíma samfélagi. 

Kennarar og nemendur þurfa þau tæki og tól sem veita aðgang að þeim 

upplýsingum og námsefni sem til þarf að breyta náminu (Capacent, 2014, 

bls.11). 

 

Undanfarin ár hefur Vallaskóli verið að hefja vegferð sína í átt að innleiða 

upplýsinga-og samskiptatæknina í kennsluhætti skólans. Skólinn hóf 

þróunarverkefni á innleiðingu rafrænna kennsluhátta í starf skólans fyrir 

nokkrum árum. Fyrstu skrefin voru tekin á elsta stigi skólans en  smá saman 

mun innleiðing ná til yngri bekkjardeilda. Í tengslum við þetta 

þróunarverkefni hefur Vallaskóli tekið þátt í tveimur Erasmus verkefnum. 

Það fyrra var skólaveturinn 2015-16 var sameiginlegt með Sunnulækjarskóla 

og Barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri þar sem skólar í Danmörku 

og Svíþjóð voru heimsóttir og hefur verið gert grein fyrir því verkefni í 

annarri skýrslu. 

 



Nú á yfirstandandi vetri hefur Vallaskóla unnið að framhaldsverkefni því 

tengt þar sem nokkur námskeið hafa verið sótt og hinar ýmsar 

skólastofnanir innanlands sem utan hafa verið heimsóttar. í lok maí 2016 var 

skipaður starfshópur um verkefnið. Hópurinn samanstendur af Leifi 

Viðarssyni og Má Ingólfi Mássyni sem eru verkefnisstjórar og stýra 

verkefninu. Með þeim voru valdir þeir Guðmundur Sigmarsson deildarstjóri á 

elsta stigi sem fulltrúi stjórnenda og Gísli Felix Bjarnason og Birgir 

Aðalbjarnarson umsjónarkennarar á elsta stigi.  

 

Um miðjan október var farið á ráðstefnu um gervigreind í Hörpu og að henni 

lokinni var komið við í Nú sem er sjálfstætt starfandi grunnskóli á elsta stigi í 

Hafnarfirði.  Þann 11. og 12.nóvember var síðan komið að UTÍS ráðstefnunni 

á Sauðárkróki sem er hugsuð fyrir skólafólk sem er í forsvari fyrir breytta 

kennsluhætti og innleiðingu á rafrænum og fjölbreyttum kennsluháttum 

ásamt heimsókn í Árskóla. Þann 14. og 15. janúar á þessu ári fór hópurinn á 

Google Summit í Verzlunarskóla Íslands og að lokum var komið að ferð 

hópsins til London þann 23. janúar síðastliðinn.  

Í  London heimsótti hópurinn meðal annar þrjá skóla sem standa framarlega 

í notkun snjalltækja í skólastarfi en þessi skólar voru Latymer Upper school, 

Blenheim og Tormead. Hópurinn lagði einnig leið sína í British museum, 

BETT menntasýninguna og Apple ráðstefnu sem haldin var í tengslum við 

Bett. Lítum þess næst nánar á hvers hópurinn varð vísari í þessum 

heimsóknum sínum. 

 

  



 

Heimsóknir á Íslandi 

 

Gervigreind og NÚ 

Þann 18. október fór hópurinn á ráðstefnuna „Gervigreind: Meiri bylting en 

netið?“ sem fjallaði um Gervigreind og fór fram í Hörpu í Reykjavík. Að 

ráðstefnunni lokinni var svo farið í heimsókn í Framsýn-Nú. Gervigreind 

hefur verið töluvert í umræðunni undanfarin ár og því áhugavert að sjá 

hvernig næstu skref munu þróast. Nokkuð ljóst er að gervigreind verður 

órjúfanlegur hluti af allri kennslu innan nokkura ára og því er mikilvægt fyrir 

kennarastéttina að fylgjast vel með þróun mála á þeim vettvangi. 

Fyrirlesarar voru tveir annars vegar Ólafur Andri Ragnarsson sem er 

nokkurskonar framtíðarfræðingur en erindi hans bar heitið „Digital 

Transformation In The Post-Smartphone Age“ og fjallaði um hver næstu 

hugsanlegu skref verða í þróun tæknimála og hvort næsta „gullöld“ sé ekki 

handan við hornið og þá í tengslum við gervigreind. Ólafur hefur mjög 

áhugaverða sýn á þá möguleika sem eru framundan eru og nokkuð ljóst er 

að ef fram heldur sem horfir þá mun framvindan í tækni og snjalltækni vera 

það hröð á næstu árum að nánast ógerlegt er að spá fyrir um hvað verður 

en þó er það álit flestra á þessu sviði að næsta bylting verði í „personal 

assistants“ það er sérhæfðum aðstoðarmönnum í tækjunum sem svipar til 

Siri í Apple.  

 

Ólafur nefndi sérstaklega skemmtilegt dæmi um hvernig þessir 

aðstoðarmenn eru nú þegar farnir að virka og nefndi þar höfnina í Hamborg í 

Þýskalandi sem dæmi. Í gegnum höfnina fara yfir 9 milljón gámar á ári og 

40.000 vörubílar á dag. Þessu er stýrt af tölvum en þær eru mun nákvæmari 

þegar kemur að því að stýra bílunum á réttan stað. Ef sú þróun heldur áfram 



í öðrum höfnum líkt og í Hamborg varðandi vöruflutninga almennt, þá munu 

hafnir verða algerlega tölvustýrðar áður en við vitum af.  

Af sama meiði er nýjasta verslun Amazon sem er algerlega byggð á 

snjalltækni. Í verslunina þarf ekki neitt starfsfólk eða sérstaka búðarkassa 

því símarnir skynja það sem sett er í 

innkaupakörfuna.    

 

Aðalfyrirlesarinn á ráðstefnunni var svo Adam 

Cheyer en hann er maðurinn á bakvið Siri hjá 

Apple og er núna að vinna að VIV nýjum 

gervigreindarþjóni sem kemur í snjalltæki á 

þessu ári. Cheyer fór yfir það hvernig 

gervigreind hefur þróast og hvernig hún er 

farin að læra af sjálfri sér og eflast. 

Kenningarnar um gervigreindina eru mjög 

áhugaverðar fyrir skólastarf því ljóst er að 

miklir möguleikar eru til staðar fyrir 

gervigreind sé hún rétt notuð í skólastarfi. 

 

Eftir ráðstefnuna fórum við í Hafnarfjörð og skoðuðum nýjan skóla sem heitir 

NÚ. NÚ er sjálfstætt starfandi skóli fyrir nemendur á unglingastigi sem tók til 

starfa haustið 2016. Skólinn leggur mikla áherslu á íþróttir og hreyfingu sem 

er stór hluti af náminu. Skólinn hefur markað sér ákveðna sérstöðu á Íslandi 

með þessum áherslum en okkar áhugi var fyrst og fremst á rafrænum 

kennsluháttum hjá þeim.  

 

Allt nám í NÚ er rafrænt það er í gegnum tölvur. Þeir notast við lausnir frá 

Google. Nemendur fá afhenta Google Chromebook fartölvu frá skólanum og 

öllu námsefni er miðlað í gegnum Google Classroom. Gísli Rúnar 



Guðmundsson skólastjóri tók á móti okkur og sagði frá stefnu og áherslum 

skólans. Þeir eru að stíga sín fyrstu skref en hafa verið í samstarfi við lítið 

sprotafyrirtæki varðandi námsefnis (namsefnisbankinn.is).  

 

Starfsmenn NÚ og 

nemendur hafa tekið 

höndum saman um að 

gera skólann að 

umhverfi þar sem allir 

geta notið sín. 

Sérstaklega áhugavert 

var að skoða hvernig 

þau hafa nýtt sér 

stofurnar í skólanum til 

að koma til móts við 

þarfir hvers og eins. 

Lausnamiðuð hugsun er höfð að leiðarljósi í stofunni. Til að gera nemendum 

kleyft að breyta um stellingar við vinnuna eru þeir með jógabolta, dýnur og 

sófa í bland við hefðbundin borð og stóla auk þess sem bætt hefur verið við 

hillum á veggi í hæð sem  hentug er til þess að standa við og vinna. 

Stefnumörkun NÚ heillaði okkur. Þeirra hugsjón er að verða algerlega 

pappírslaus skóli á næstu árum og eru þau komin einna lengst allra skóla í 

þá átt. 

 

Sérstaklega var áhugavert að sjá hvernig nemendur sem voru að koma úr 

hefðbundnum skólum tókust á við nýtt námsumhverfi. Fyrstu vikurnar fóru 

að sögn Gísla í að læra á umhverfið, bæði fyrir nemendur og kennara en eftir 

nokkra daga af streði náðu þau að laga vinnuna að þeirra þörfum.  

 



Gísli skólastjóri fór yfir ferlið sem þau fóru í gegnum með fræðslunefnd 

Hafnarfjarðar og þær hindranir sem voru á vegi þeirra. Áhugaverðast þótti 

okkur að heyra af því hvaða leiðir skólinn fór þegar kom að þráðlausu neti. 

Þeir leituðu tilboða í skólanet en eftir að hafa ráðfært sig við sérfræðinga í 

netmálum fóru þeir þá leið að kaupa hefðbundna „heimilstengingu“ og auka 

senda í stofurnar. Mikilvægasti hlutinn í öllu ferlinu er að styrkja innviðina og 

passa vel upp á hluti sem við teljum oft sjálfsagða eins og bandvídd. Það eru 

oft þeir hlutir sem bregðast. Í NÚ eru þeir með öfluga nettengingu sem nær 

að þjónusta alla nemendur og kennara. Fróðlegt verður að fylgjast með því 

hvernig NÚ stækkar og hvernig þeir munu takast á við aukna aðsókn 

nemenda á næstu árum.  

 

 

UTÍS og heimsókn í Árskóla á Sauðárkróki 

Ráðstefnan var dagana 11. og 12. nóvember en 10. nóvember fórum við í 

heimsókn í Árskóla til að fylgjast með því starfi sem hefur verið unnið þar.  

Við fengum Ingva Hrannar Ómarsson kennsluráðgjafa hjá Sveitarfélaginu 

Skagafirði til að sýna okkur skólann og svæðin í kring. Þá fengum við líka að 

fylgjast með kennslu í verkgreinum í Fjölbrautarskóla Norðurlands Vestra en 

hann og Árskóli deila saman verkgreinakennslu og Fablab.  

 

Árskóli er líklegast sá skóli á Íslandi sem er lengst kominn þegar kemur að 

innleiðingu á rafrænum kennsluháttum. Skólinn hefur farið aðra leið en 

margir aðrir skólar varðandi tækjakaup og er í góðu samstarfi við 

nærumhverfið og fyrirtæki í sveitarfélaginu varðandi fjármögnun á tækjum. 

Sú leið sem hefur verið valin í Skagafirði er að nemendur kaupa tækin af 

skólanum gegn vægu gjaldi. Árskóli notast við iPad sem nemendatæki og á 

nokkra sjálfur. Þá er skólinn líka með Chromebook tölvur til notkunar fyrir 

nemendur.  



 

Innleiðingin hjá Árskóla hefur verið mjög fagleg og er stýrt af Ingva Hrannari 

í samstarfi við kennara. Óskar G. Björnsson, skólastjóri, hefur haft 

yfirumsjón með verkefninu og aðspurður sagði hann að nauðsynlegt væri að 

allir kennarar og starfsmenn gerðu sér grein fyrir því að þetta væri sú stefna 

sem skólinn hafi tekið og allir ættu að vinna að henni. Skólinn hefur sinnt 

starfsmönnum mjög vel og er símenntun mikilvægur hluti af 

starfsmannastefnunni. Starfsmönnum hefur verið gert kleift að sækja 

endurmenntun innanlands og erlendis og fara kennarar frá skólanum 

reglulega á BETT ráðstefnuna. Þá er UTÍS ráðstefnan á Sauðárkróki stór hluti 

af endurmenntun þeirra.  

 

 

 

 

 

UTÍS 

UTÍS ráðstefnan var haldin 11. og 12. nóvember 2016. Ráðstefnan er 

hugsuð fyrir skólafólk sem er í forsvari fyrir breytta kennsluhætti og 

innleiðingu á rafrænum og fjölbreyttum kennsluháttum. Í ár voru tveir 

gestafyrirlesarar, frá Chicago í Bandaríkjunum, þau Ben Kovacs og Carolyn 

Skibba. Stýrðu þau vinnubúðum auk þess að vera með aðalfyrirlesturinn.  

Fjórar vinnustofur voru í boði á ráðstefnunni og sátu þátttakendur eina 

vinnustofu báða dagana með það í huga að geta dýpkað þekkingu sína á 

efninu. Í boði voru: 

 

● G Suite; Google Apps, Chromebooks og nýja Google sites en þeirri 

vinnustofu stýrðu Bergmann Guðmundsson kennari í Árskóla og Hans 

Rúnar Snorrason kennari á Dalvík.  



● Sýndarveruleiki í skólastarfi (GearVR, Expeditions og Cardboard) Ingvi 

Hrannar Ómarsson kennsluráðgjafa í Skagafirði 

● iPad og skapandi skólastarf (iPad Pro, MakeyMakey, StopMotion, 

GreenScreen og hlaðvörp). Í umsjón Carolyn Skibba og Björgvins Ívars 

Guðbrandssonar Verkefnastjóra í upplýsingatækni við Langholtsskóla  

● Tækjaforritun og "Making" (BreakoutEDU, Sphero, OSMO Coding, 

MicroBit og Dash) en um þá stofu sáu Ben Kovacs  og Álfhildur 

Leifsdóttir kennari við Árskóla og forritari.  

 

Vinnan á 

ráðstefnunni 

var mjög góð. 

Hún dýpkaði 

mjög skilning á 

ákveðnum 

sviðum. 

Hópurinn sat 

vinnustofu um 

sýndarveruleik

a og var fróðlegt að heyra hvernig kennarar Árskóla hafa notað 

sýndarveruleikann til að auka samkennd nemenda sinna og dýpka umfjöllun 

um erfið umfjöllunarefni á borð við flóttamannavandann sem steðjar að 

Evrópu.  

Mikilvægast við ráðstefnuna er þó tækifærið sem gefst til þess að efla 

tengslanetið innanlands við þá kennara og skóla sem eru í fararbroddi í 

starfinu og við í Vallaskóla viljum bera okkur saman við.  

 

Google summitt 



Þann 14. og 15. janúar kom Edtech team til Íslands og hélt Google summitt í 

Verslunarskóla Íslands. Sérstaklega var fjallað um nýjar lausnir sem Google 

býður uppá á sviði menntamála en auk Edtech team voru það Advania og 

Google for Education sem stóðu að ráðstefnunni.  

 

Fjöldi fyrirlestra og 

málstofa voru alla 

helgina og hver 

annarri 

áhugaverðari. 

Sérstaklega er rétt að 

minnast „Ask a 

Googler“ sem var 

umræðutími með Jaime Casap sem er einn af reyndustu starfsmönnum 

Google á sviði menntamála og mjög áberandi í menntamálaumræðu vestan 

hafs. Casap hefur mjög sterkar skoðanir á því hvernig menntun eigi að virka 

í samfélaginu og hvernig hún eigi að undirbúa nemendur undir framtíð þeirra 

en ekki fortíð okkar. Þá voru líka áhugaverð erindi meðal annars um 

Breakout EDU sem er verkefni sem reynir að samvinnu nemenda og 

lausnamiðaða hugsun. Mikil áhersla var svo að sjálfsögðu á nýjungar Google 

og það sem þeir eru að bjóða uppá í G-Suite for Education pakkanum.  

 

Ráðstefnan í heild sinni líkt og UTÍS hjálpaði okkur við að móta þá stefnu 

sem við vinnum að í Vallaskóla. Þær lausnir sem Google býður upp á fyrir 

skóla teljum við að henti mjög vel okkar skóla. Þá teljum við líka að lausnir 

Google vinni mjög vel með stefnunni um eigin tæki (BYOD), en þá stefnu 

hefur Vallaskóli verið að notast við undanfarin ár.  

 

 



 

 

London janúar 2016  

 

British Museum 

Hópurinn fór í heimsókn á British museum með það í huga að sjá hvernig 

sýningarnar eru nýttar með skólastarfi. Þar fékk hópurinn leiðsögn um 

safnið, ferð sem kallast „Around the world.“ Keith Zealy, leiðsögumaður 

hópsins, sýndi það helsta sem myndi nýtast í skólastarfi. British museum er 

mjög vel nýtt af skólum í London og sagði Keith að safnið væri í raun fullt 

alla daga af skólahópum víðsvegar að. Safnið er gríðarstórt og um auðugan 

garð að gresja þegar kemur að sýningum.  

 

Helsta ástæða fyrir heimsókn okkar á 

British Museum var að fá hugmyndir 

um hvernig best er að nota söfnin í 

Árborg skólasamfélaginu til 

framdráttar. Ljóst er að samvinna 

British Museum og skólanna er 

umtalsverð og njóta bæði nemendur 

og safnið góðs af því. Ljóst er að hægt 

er að nýta betur söfn sveitarfélagsins 

og þá má sérstaklega horfa til 

Byggðasafns Árnesinga, Húsið á 

Eyrarbakka, Sjóminjasafnið og 

Listasafn Árnesinga sem reyndar er 

staðsett í Hveragerði.  

 



Hápunktur skoðunarferðarinnar um safnið var að skoða Rosetta steinninn.  

 

Þá var líka mjög áhugavert að skoða Lewis taflmennina sérstaklega í ljósi 

tengsla þeirra við sögu Íslands og persónulega fyrir okkur sem 

skákáhugamenn. Zealy var hafsjór fróðleiks um safnið, sögu þess og muni 

sem hafa mikið gildi fyrir breska heimsveldið og sögu þess. Hann sagði m.a. 

frá Sutton Hoo uppgreftrinum sem er mjög áhugaverður, sérstaklega í 

samhengi við nýlega fornleifafundi á Íslandi. Að sögn Zealy er Sutton Hoo 

uppgröfturinn frá merkilegum tíma í sögu Bretlands sem er á mörkum 

skrifaðra heimilda og munnlegra, eða eins og hann orðaði það: „From the 

time of King Arthur… we hope.“ Menn telja í dag að hugsanlega sé þarna um 

að ræða gröf Ráðvaldrs (e. Rædwald) konungs sem réð ríkjum í Anglíu á 

ofanverðri 6. öld. 

 

Zealy sýndi hópnum líka mjög áhugaverðan, og að hans mati verðmætasta 

hlut safnsins, bikar heilagrar Agnesar. Sagan á bak við bikarinn er 

stórmerkileg og sérstök þar sem leið bikarsins til safnsins er einstök. 

Bikarinn er í það minnsta frá 14. öld en hans er getið í heimildum þar sem 

eignasafn Karls annars Frakklandskonungs er talið upp og lýst nákvæmlega 

árið 1391. Bikarinn hvarf í tæp 300 ár en var þá í nunnuklaustri á Spáni. 

Þegar klaustrinu vantaði fjármagn, seldu nunnurnar perlur af bikarnum en 

undir lok 19. aldar ákváðu þær að selja bikarinn, fór hann þá á flakk um 

Evrópu og endaði hjá uppboðssölum við Bond-stræti í London og þar var 

honum stillt upp í glugga. Augustus Franks hafði svo forgöngu um að koma 

bikarnum í eigu breska konungsveldisins og er hann enn í dag einn 

aðalgripurinn á safninu.  



  

Upplifun okkar af 

safninu styrkti okkur 

í þeirri trú að 

samvinnu skóla og 

safna þarf að efla 

innan 

Sveitarfélagsins 

Árborgar. Með 

öflugri samvinnu er 

hægt að efla til muna samfélagsvitund og skilning á því samfélagi sem við 

tilheyrum. Fyrir skólana á Selfossi liggur beint við að nýta betur 

Héraðsskjalasafnið  og þá sérfræðikunnáttu sem er þar að finna og svo að 

sjálfsögðu Húsið á Eyrarbakka. Í tengslum við aukna snjalltækjavæðingu 

skólanna er líka auðveldara að „stækka“ skólastofurnar þannig að söfnin 

verði hluti af þeim.  

 

 

 

BETT 

Eftir heimsóknina á British museum lá leiðin á BETT sýninguna.  

BETT sýningin er ein sú stærsta þegar kemur að skólastarfi og tækjum og 

var mjög áhugavert að skoða hana. Greinilegt er að áherslurnar þessa 

stundina eru í sýndarveruleika og viðbættum raunveruleika (VR og AR) og 

verður spennandi að sjá hvernig skólasamfélagið mun innleiða þá tækni. 

Eins og áður hefur komið fram hafa þeir tekið stór skref á Sauðárkróki í þá 

átt.  

 



Einnig var mjög áberandi að stórir skjáir og sjónvörp eru að koma inn í stað 

skjávarpa og tjalda. Tækni þessi er mjög spennandi kostur og með lækkandi 

verði á sjónvörpum á Íslandi og í ljósi þess að margir skjávarpar eru að 

úreldast í Vallaskóla er óhætt að segja að stærri sjónvörp á borð við þau 

sem voru til sýnis og þá sérstaklega með snertiskjám er áhugaverður kostur.  

 

Hópurinn vildi helst skoða notkun snjalltækja og hleðslustöðva og einnig LMS 

(learning management systems) og SMS kerfi (School management 

systems). Námsumsjónarkerfið Firefly vakti athygli og áhuga hópsins í þeim 

skólum sem heimsóttir voru og skoðum við það sérstaklega og komum okkur 

í samband við sölumenn varðandi ráðgjöf og jafnvel með það í huga að 

skoða upptöku á því seinna meir.  

 



ClassVR vakti einnig áhuga en það er sýndarveruleikalausn frá breska 

fyrirtækinu Avantis. ClassVR leysir að ákveðnu leyti stóran hluta vandans við 

sýndarveruleika í skólum. Í sjálfum gleraugunum er hugbúnaður, innbyggð 

myndavél, jacktengi fyrir heyrnartól, innbyggðir hátalarar og míkrófónn, wifi 

og bluetooth tengimöguleikar, USB tengi til að hlaða inn efni og microUSB til 

að hlaða rafhlöðuna. Tækið býður upp á alla helstu möguleika sem símar 

bjóða uppá og það fyrir lítinn kostnað, átta stykki og hleðslukassi kosta um 

270.000 kr. eða tæplega 34.000 kr. stykkið. Óneitanlega er þetta spennandi 

möguleiki þegar kemur að því að kaupa inn sýndarveruleikagleraugu, 

sérstaklega í ljósi þess að 

sími og gleraugu myndu vera 

á um 100.000 kr. stykkið. 

  

 

Apple Ráðstefna  



Epli á Íslandi í samstarfi við Apple í Danmörku bauð á marga viðburði í 

tengslum við BETT-sýninguna og fór hópurinn á mjög góða ráðstefnu sem 

þeir héldu á The Brewery í London.  

Nokkrir mjög góðir fyrirlesarar voru á ráðstefnunni og sérstaklega áhugavert 

var að hlusta á Michael Flarup, frumkvöðul og vefhönnuð segja frá því 

hvernig hann lærði af mistökum og að vera „Lifelong Learner.“ Flarup sagði 

frá því hvernig hann fór að því að finna sína leið í lífinu frá misheppnuðu 

námi í hönnun þar sem lítið sem ekkert var unnið með tölvur yfir í að vera 

hafnað um inngöngu í háskólanám.  

 

Keimpe De Heer kom inná það í sínum fyrirlestri að það er mjög mikilvægt 

að skilgreina vandann sem maður á við að etja og setja sig í spor þeirra sem 

virkilega glíma við hann. Sexhyrnda nálgunin er mjög áhugaverð en hún 

gengur út á að hver hluti vinnunar hefur fleiri snertifleti. Jakob Steensig hjá 

Kompas kom inná sama punkt, það er „design thinking“ og tengsl við 

skólastarfið. 

  

Hópurinn var sammála því að þessi þankagangur sé til hagsbóta fyrir 

skólastarfið. Með það að í huga að skólastefna Árborgar er til endurskoðunar 

má beita þessari aðferð til að finna fleiri leiðir sem henta í skólakerfinu. 

Ráðstefnan var gott innlegg í umræðu hópsins um gildin sem við vinnum 

eftir og hvert við stefnum. Mikilvægi þess að hafa skýra stefnu og markmið 

mótaðist að hluta til á ráðstefnunni og í samræðum við aðra ráðstefnugesti.  

 

 

Skólarnir 

 

Skólarnir voru valdir í samráði við skipulagsfyrirtækið Polka Dot Planning í 

Lundúnum. Natalia Daza var hópnum innan handar við skipulagningu 



heimsóknanna. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í að skipuleggja heimsóknir í 

skóla þar sem snjalltækni er vel nýtt og þá sérstaklega Apple tæki. Þá 

hjálpaði fyrirtækið til við ferðaskipulag og útveguðu keyrslu í eina 

heimsóknina. Skólarnir voru sérstaklega valdir með fjölbreytni í huga hvað 

varðar aldur nemenda, tækjakost og rekstrarform. 

 

Latymer Upper School 

Hópurinn heimsótti merkilegan 

skóla sem er staðsettur í 

Hammersmithhverfinu í London. 

Þar ægir saman gamla tímanum 

og hinum nýja á glæsilegan 

hátt, enda á skólinn sér 

aldagamla hefð, hann var 

stofnaður árið 1624 og hefur verið starfræktur síðan þá. En þrátt fyrir að 

halda í hefðirnar má segja að skólinn sé með þeim nútímavæddari sem við 

höfum komið í en víkjum við að því síðar í skýrslunni. Þetta er einkarekinn 

skóli með háum skólagjöldum og í raun geta stjórnendur handvalið 

nemendur í skólann og það verður að hafa í huga þegar þess konar skólar 

eru heimsóttir. Hlutfall útskrifaðra nemenda sem fara í bestu háskóla 

heimsins er ótrúlega hátt í þessum skóla. Þá hafa nokkrir heimsþekktir 

einstaklingar verið nemendur við skólann og ber þar helst að nefna 

stórleikarana Hugh Grant og Alan Rickman. 1200 nemendur eru í skólanum 

allt frá leikskólaaldri upp í 18 ára gamla nemendur. 



 

Þessi skóli varð fyrir valinu vegna þess að hann er kominn vel á veg í 

innleiðingu rafrænna kennsluhátta. Hver og einn nemandi hefur sinn eigin 

iPad til umráða í námi sínu, auk þess sem um það bil eittþúsund borð- og 

fartölvur eru staðsettar í skólanum í hinum ýmsu kennslustofum, 

tölvurýmum og opnum rýmum.  

 

Þegar innleiðingin hófst hjá þeim fyrir nokkrum árum má segja að 

skólastjórnin hafi ætlað sér um of og að fara þetta á hnefanum eins og flestir 

kannast við þegar eitthvað nýtt og spennandi ryður sér til rúms. Það var 

ekkert öðruvísi hjá þeim en hjá okkur sem komum úr Vallaskóla. Þeir aðilar 

sem tóku á móti okkur sögðu okkur frá ferlinu, allt frá því að það var nýtt og 

spennandi til þess að nýjabrumið var farið af að mestu. Í dag telja flestir 

starfsmenn eða kennarar þeir vera orðnir færir í að nota þau rafrænu amboð 

sem eru í boði í sinni kennslu eða vinnu almennt. Hægt og bítandi fækkar 

þeim sem taka ekki þátt í nútímavæðingunni, allir fá tækifæri til þess að 



taka þátt og þeir sem ekki gera það eiga það til að einangrast í starfi og 

oftar en ekki þurfa þessir einstaklingar að finna sér annan starfsvettvang. 

Meðal aðferða sem stjórnendur notuðu til þess að beina starfsmönnum á 

rétta leið var að hafa prentkvóta á hvern og einn starfsmann. Þannig var 

hægt að fylgjast með því hvað hver og einn prentaði mikið og ef einhver fór 

langt fram yfir annan sem var að vinna sambærilega vinnu var þeim hinum 

sama bent á það og athugað hvernig hann gæti þá minnkað alla prentunina. 

 

Hópurinn fékk ljómandi fínar 

móttökur í þessum skóla. Það var 

mjög áhugavert fyrir íslenska 

kennara að þurfa að fara í 

gegnum hálfgert öryggishlið og 

skrá sig inn áður en gengið var 

inn á skólalóðina. Þegar því ferli 

var lokið tók á móti hópnum 

starfsmaður skólans sem ásamt 

öðru sér um heimsóknir. Hann 

leiddi hópinn upp á efstu hæð í 

einni af eldri skólabyggingunum 

þar sem boðið var upp á léttar 

veitingar. Þar tók einnig á móti 

okkur deildarstjóri tæknimála í 

skólanum ásamt fyrrum 

nemanda sem hafði útskrifast síðastliðið vor sem svo fór með okkur um 

skólann til þess að sýna okkur það sem þeir vildu sýna og við óskuðum eftir. 

Það er vægt til orða tekið að hópurinn var sérlega hrifinn af því sem fyrir 

augu bar í þessari ferð. Notaðar voru fjölbreyttar kennsluaðferðir, hvort sem 

það var í tungumálum, raunvísindum, smíði og hönnun eða leiklist, alls 



staðar voru kennarar og nemendur að vinna á tækin. Til að mynda var ansi 

magnað að sjá hugmyndir sem nemendur höfðu fengið í hönnun og smíði 

þar sem þau teiknuðu upp sína hugmynd að einhverjum hlut t.d. skúffum 

eða standi fyrir snjalltæki, í tækjunum. Hugmyndin var fullunnin í höndunum 

og eftir stóð hlutur sem virkaði fullkomlega. Í öllum öðrum fögum var unnið 

með tækin á einhvern hátt, allt frá einföldum hlutum eins og að taka glósur í 

tungumálakennslu, skrifa ritgerðir, vinna með reikningsfomúlur, teikna upp 

landakort, myndbönd í vendikennslu, upptaka á hljóði og mynd fyrir hin 

ýmsu fög og svo ótal margt fleira. Auðvitað var stórum hluta verkefna skilað 

rafrænt í gegnum mismunandi öpp, t,d Showbie og Google Classroom eða 

einfaldlega tölvupóst. Nemendurnir sjálfir voru mjög ánægðir með það 

hvernig iPadinn var nýttur í kennsluna og allir sem talað var við voru 

jákvæðir fyrir náminu eins og það var sett upp og spenntir fyrir möguleikum 

framtíðarinnar. Hvað kennarana varðar voru þeir skikkaðir til þess að setja 

allt nám og heimaverkefni inn á eina síðu sem hélt utan um allt er varðaði 

nemandann, hvort sem það var próf, heimaverkefni, hópavinna, 

myndbandaáhorf, til þess að boða foreldra á fundi, segja frá uppákomum í 

skólanum eða mætingu nemenda. Þar hafði nemandinn allt fyrir framan sig á 

einum stað svo einfalt var fyrir hann að fylgjast með öllu sem hann varðaði.  

 

Eftir að skoðunarferðinni lauk fór hópurinn aftur upp í fundaherbergið á efstu 

hæð skólans þar sem tók á móti okkur indælis instant kaffi, te upp á breska 

móðinn og dísætt sætabrauð, en það var alls ekki allt því að þar var líka hluti 

af skólastjórninni, þar á meðal fyrrnefndur deildarstjóri tæknimála, 

tækniteymið, fyrrum útskriftarnemandinn sem fór með okkur um skólann, 

almannatengslafulltrúinn og nokkrir fleiri sem héldu fyrir hópinn smá tölu um 

skólann og hvernig hann varð eins og hann er orðinn og lögðu einnig mikið 

upp úr framtíðarsýninni, þ.e. hvert leiðin liggur héðan. Við höfum þegar 

komið inn á nokkur atriði hér áður í skýrslunni um það hvernig þetta varð 



eins og það er núna, en þegar tæknimennirnir tveir sem sjá eingöngu um 

þennan eina skóla og allt sem tengist tölvunotkun og netnotkun þar innan 

dyra byrjuðu að tala kom margt eftirtektarvert í ljós. Annar þeirra sá til 

dæmis eingöngu um allan búnað (e. hardware), t.d. hvaða beinar (e. router) 

eru notaðir, eldveggir, tölvur, skjáir, skjávarpar og allt sem tengist 

tækjanotkun. Hann var algjörlega á því að aðalatriðið væri bandvídd og 

gagnamagn, því meira því betra, annað væri hreinlega hamlandi. Hinn sá 

svo um allan hugbúnað (e. software) t.d. hvaða smáforrit eða „öpp“ eru 

notuð. Nemandi eða kennari óskar eftir því að fá að byrja að nota eitthvað 

smáforrit í sinni vinnu sem hann telur að geti gert gæfumuninn fyrir hann, 

þá er það þessi umsjónarmaður sem skoðar smáforritið, athugar hvort það 

sé traustsins vert og veitir þá aðgang að því fyrir skólann. Þetta er hægt að 

gera því að stýringin á netinu er algjörlega á þeirra valdi. Allir nemendur eins 

og áður segir hafa sinni eigin iPad til umráða sem eru eingöngu WiFi tengdir 

inn á skólanetið. Þannig er tryggt að iPadinn sé það vinnutæki sem hann á 

að vera í skólastarfi. Þessu tengt má taka fram að einkasímar nemenda eru 

ekki til vandræða, þeir eru einfaldlega ekki leyfðir á skólatíma, þ.e. meðan 

tímarnir eru í gangi. Það er ekki amast við því að nemendur kíki á símana í 

sínum frítíma, frímínútum og matartímum, hins vegar eru nokkuð ströng 

viðurlög við því ef upp kemst um notkun á þeirra einkatækjum á eiginlegum 



skólatíma. Hugbúnaðarmaðurinn tók sérstaklega fram að nemendur væru 

ekki síðri í að finna nýtanleg smáforrit í skólastarfinu en kennarnarnir, enda 

yngri kynslóðin oftar en ekki með puttann aðeins meira á nútímapúlsinum en 

sú eldri sem kennarnarnir tilheyra.  

 

Hvað tæknimálin varðar 

skiptir einna mestu máli 

að innviðirnir séu eins 

sterkir og hægt er, góð 

tæki sem annað hvort ná 

að fylgja nútímanum með 

reglulegum uppfærslum 

eða þá að tækjum sé 

reglulega skipt út fyrir 

önnur, þetta nefndu þeir 

að væri gríðarlega 

mikilvægt. Einnig að 

einfaldir hlutir eins og internetið virkaði ALLTAF, ekki bara stundum og það 

mætti eiginlega ekki detta út. Til þess að tryggja það eru þeir núna með 

tvær tengingar inn í skólann, þannig að ef önnur dettur út á hin að tryggja 

stöðugt samband. Alls staðar á skólasvæðinu var sambandið gott. 

 

Allir almennir kennarar og starfsmenn allir hafa alltaf aðgang að 

sérfræðingum í rafrænum kennsluháttum, sem eru í raun og veru bara 

starfsmenn sem hafa prófað sig áfram á allan mögulegan hátt og þar af 

leiðandi orðnir sérfræðingar sem aðrir kennarar leita til. Allir eru hvattir til 

þess að prófa sig áfram og leita til annarra ef þeir sigla í strand. Nemendur 

eru eins hvattir til hins sama, finna leiðir til þess að koma frá sér eins góðu 

efni og hægt er. 



 

Eftir að hafa hlustað á alla þessa starfsmenn skólans var hópurinn mjög 

hrifinn af því sem þeir voru að gera, hvernig hugsað var í lausnum en ekki 

vandamálum. Innviðirnir voru styrktir mjög mikið eftir að hin og þessi 

vandamál komu upp, umsjónarmenn með afmörkuð og skýr fyrirmæli að 

ofan um það hvernig hlutirnir ættu að virka. Þátttaka allra starfsmanna var 

mikilvægur þáttur í framförunum sem skólinn tók og sýnir það og sannar að 

ef allir sigla í sömu áttina en berjast ekki á móti straumnum ganga hlutirnir 

betur en ella. Frábærri heimsókn lauk og við fórum út í milt vetrarveðrið í 

London með höfuðið fullt af frábærum hugmyndum. 

 

 

 

Blenheim High School 

Á föstudeginum sótti okkur bíll á hótelið og ferðinni var heitið í bæinn Epsom 

í Surrey þar sem Blenheim 

High School var heimsóttur. 

Skólinn var stofnaður árið 

1997 á grunni eldri skóla og 

er staðsettur í 

lágstéttahverfi í bænum en 

þar stunda um 1300 

nemendur nám. Skólinn 

sem Blenheim byggir á var 

lagður niður sökum lélegs 

orðspors og hefur Blenheim þurft að berjast við það.  

 

Hópurinn var ekki einn á staðnum í Blenheim þennan dag, hollenskir kollegar 

ásamt þarlendri sjónvarpstöð voru einnig á staðnum og vel var tekið á móti 



öllum. Heimsóknin hófst á kynningu á skólastarfinu. Þar tók fyrstur til máls í 

einni kennslustofunni aðstoðarskólastjórinn Robert Isaac. Hann sagði frá því 

að þegar skólinn opnaði árið 1997 var farið markvisst í að bæta það sem 

hafði farið úrskeiðis í eldri skólanum. Ný stefna var tekin upp til þess að efla 

námið, kennsluna og nemendur. Hann sýndi mynd frá Svíþjóð af því þegar 

hægri umferð var tekin upp í tengslum við myndina sagði hann að breytingar 

tækju tíma og efla þyrfti innviði skólans sem og starfsfólk til að ná fram 

marktækum breytingum. Einnig vitnaði hann í Albert Einstein að það sé 

merki um geðveiki að gera sama hlutinn aftur og aftur og ætlast til að fá 

nýja niðurstöðu. Hann lagði áherslu á að nemendur læra best þegar þeir 

afrita ekki texta annarra fremur þegar þeir vinna við eitthvað frumlegt og 

skapandi, leysa vandamál, nota ekki eingöngu pappírsbækur, geta sýnt fram 

á hvað þeir eru að læra og vinna saman í hópum. Allt er þetta merki um 21. 

aldar hugsun í námi sem er mikilvægt í nútíma skólum. 

 

iPad innleiðingin hófst í Blenheim árið 2011 og var framkvæmd í nokkrum 

skrefum. Fyrst fengu leiðtogar tæki í hendurnar og voru beðnir um að finna 

leiðir til að nota iPad við kennslu, bæði fyrir kennara og nemendur. Sama 

skólaár fengu síðan allir kennarar skólans afhent tæki og voru beðnir um að 

gera það sama ásamt því að leita aðstoðar til þeirra sem fyrst fengu tækin í 

hendurnar. Skólaárið 2012 - 2013 var síðan þráðlausa netið tekið í gegn og 

það eflt og bætt svo það myndi ráða við umferðina þegar nemendur fengju 

tæki í hendurnar. Vorið 2013 voru síðan 500 tæki afhent nemendum. 

Haustið 2014 voru síðan komin um 1400 tæki í skólann og þá voru allir 

nemendur komnir með tæki og skólinn formlega orðinn 1:1 skóli. Þann vetur 

voru síðan útbúnar nefndir eða teymi sem áttu að stuðla að rafrænni miðlun 

námsgagna til nemenda. Veturinn 2015 - 2016 voru útbúnar stöður í 

skólanum þar sem kennarar sem voru leiðandi í innleiðingu nýrra 

kennsluhátta voru settir í minna starfshlutfall við kennslu og fóru markvisst 



að efla hinn stafræna heim innan skólans. Haustið 2016 hóf skólinn að 

notast við námsumhverfi iTunes U og útbúa verkefni og kennsluáætlanir þar. 

Á fimm til sex árum má því segja að Blenheim skólinn hafi skipulega og 

markvisst þróað námið með það að leiðarljósi að bæta nám fyrir nemendur 

sem og kennsluna hjá kennurum. 

 

Spjaldtölvurnar 1400 kosta vissulega mikla fjármuni og því næst fór Isaac að 

útskýra hvernig þetta var fjármagnað. Innan skólans var mikil umræða um 

muninn á að skólinn eða nemendur keyptu tækin. Eftir miklar vangaveltur 

var ákveðið að fara nokkurs konar kaupleiguleið þar sem nemendur, eða 

fjölskyldur þeirra, borga tólf 

pund á mánuði í þrjú ár sem 

og lokagreiðslu til að eignast 

tækið. Fjölskyldur litu á 

þetta sem tækifæri og 

stukku flestar á það sem 

varð til þess að á mörgum 

heimilum kom nú í fyrsta 

skipti nettengt tæki. 

Nemendur fara með tækin heim til sín og þá geta aðrir á heimilinu fengið að 

nota þau. Auk þess er veittur systkinaafsláttur ásamt því að einhverjar 

fjölskyldur fengu tækin alveg frí í gegnum félagsþjónustu sveitarfélagsins. En 

þó svo að kaupleiguleið hafi verið farin þá var það alls ekki ókeypis að 

standa í þessari innleiðingu. Uppsetning á þráðlausu neti og því sem fylgir er 

kostnaðarsöm, þá hefur skólinn auk þess þurft að greiða fyrir þjálfun 

starfsmanna og nokkur tæki. Því má að segja að upphafskostnaðurinn sé 

töluverður sem og árlegur kostnaður við nettengingu, endurnýjun og þjálfun 

en Isaac benti líka á að það kemur sparnaður inn á móti í ljósritun, kaupa 

þarf minna af gögnum fyrir kennara, borðtölvur eru færri, skilvirkni og tíma 



er betur eytt sem og kaupa þurfi töluvert minna af kennslubókum í 

pappírsformi. 

 

Frá því að skólinn tók þetta skref hefur vilji starfsfólks til að taka þátt í 

stafrænum skóla aukist gífurlega og í nýlegri starfsmannakönnun kom fram 

að 98% kennara fannst vinna sín skemmtilegri og betri með tilkomu 

tækjanna. Nemendur voru á sömu skoðun og virtust allir þeir nemendur sem 

við töluðum við mjög ánægðir með iPad spjaldtölvurnar og hvernig námið 

hafði breyst. 

 

Eftir kynninguna var leiðsögn 

tveggja nemenda um skólann og 

þeir sýndu allt sem hópurinn vildi 

sjá og svöruðu öllum þeim 

spurningum sem hann hafði. Í 

Blenheim er til að mynda 

stranglega bannað að vera með 

tæki á göngum skólans. 

Gangarnir eru þröngir og það er 

meira að segja einstefnufyrirkomulag um gangana. Hér er bæði átti við tæki 

sem nemendur kaupa í gegnum skólann sem og þeirra eigin tæki. Brjóti 

nemandi þessa reglu er tækið tekið af honum og hann þarf sjálfur að 

heimsækja tölvudeildina til að fá lánstæki fyrir þann dag. Það er heljarinnar 

ferli og nemendurnir sögðu að það gerðist mjög sjaldan núorðið þar sem 

enginn vildi fara í gegnum það ferli oftar en einu sinni. Við sáum tækin notuð 

í bóklegum greinum, verklegum greinum, íþróttum og tónlist svo eitthvað sé 

nefnt og kennarar virtust vera komnir vel upp á lagið með að nýta sér tækin 

í kennslu. Nýlega hafði verið útbúin staða þar sem kona að nafni Marina 

Chalke sem hafði kennt við skólann sá um að útbúa rafrænt námsefni í 



samstarfi við kennara einstakra faggreina. Einnig var tölvudeild sem sá um 

netið og aðstoð við tæki, bæði fyrir nemendur og kennara. 

 

Eftir heimsóknina sáum við hvað hægt er að gera ef vilji er fyrir hendi og 

það var einstaklega gaman að sjá alla uppbygginguna í Blenheim og hvernig 

skólinn er. Af þeim skólum sem heimsóttir voru var þetta eini ríkisrekni 

skólinn og því með takmarkað fjármagn en augljóst er að ef gott skipulag og 

vilji til breytinga er til staðar, þá er allt hægt. 

 

Tormead An Independent Day School for girls from 4-18 years 

Tormead er stúlknaskóli frá fjögurra ára til átján ára. Í skólanum eru um 750 

stúlkur og skiptist í yngri deild fjögurra til sjö ára og síðan í eldri deildina 

sem er átta til átján ára. 

Skólinn var stofnaður árið 

1905 og síðan þá hefur verið 

að byggt við hann og hann 

stækkaður, nýjasta 

byggingin er mjög 

nýtískuleg og rúmgóð. 

Skólinn er Apple skóli og er 

vel búinn af öllum tækjum, í 

stofunum eru stór sjónvörp í stað skjávarpa. Skólinn er 1:1 skóli þar sem 

allir nemendur eru með sitt tæki. 

 

Skólinn samanstendur af nokkrum byggingum og við hann er ágæt aðstaða 

og fer öll kennsla fram á skólasvæðinu nema sund, í það þurfa nemendur að 

fara með rútu. 

 



Skólabúningar eru í skólanum alveg fram að seinustu árunum en þá mega 

nemendur koma í sínum fötum með þeim skilyrðum að þau séu snyrtileg. 

Starfsfólk þarf að vera snyrtilega klætt við kennsluna og í flestum tilfellum 

eru karlkennararnir klæddir í jakkaföt dags daglega. 

 

Við fórum í Tormead skólann og í byrjun heimsóknarinnar tóku stúlkur á 

móti okkur og fræddu okkur um skólann og svöruðu spurningum um hann 

og hvernig þær upplifðu skólastarfið og það sem þær voru að gera þar. Í 

skólanum eru allir nemendur með sinn iPad og bera ábyrgð á honum og 

vinna sína vinnu á hann. Einu skiptin sem þær nota tölvur er þegar þær eru 

að gera lengri verkefni. 

 

Hópurinn fékk fræðslu um skólann frá starfsmönnum og var hópnum skipt 

niður í minni hópa og farið í skoðunarferð um hann þar sem farið var inn í 

kennslustofur og séð hvernig kennslan fór fram. Í öllum kennslustundum er 

notast við iPad og tölvur í bland við bækurnar. Nemendur vinna með tækin í 

öllum tímum hvort sem það er bókleg kennsla eða verkleg. Í bóklegu 

tímunum eru þau að vinna með tækin í staðin fyrir bækurnar og vinna 

verkefni í Google Classroom og skila verkefnum þar inni. Í verklegu tímunum 

vinna þær í tölvunum og setja fram áætlun þar.  

 

Skólinn er mikils metinn í Englandi og um 10% af elstu nemendunum er 

boðin skólavist í Cambridge eða Oxford háskólunum. Skólagjöldin eru 

nokkuð há í skólanum sem verður til þess að ekki er mjög mikil 

stéttskiptings innan skólans.  

 

Fróðlegt var að sjá tækin í notkun í stúlknaskóla og hvernig nemendur tóku 

tækjunum opnum örmum. Oft er talað um ákveðna tækjahræðslu hjá 

stúlkum en henni var ekki fyrir að fara í Tormead.  



 

  



 

 

Stefnumörkun fyrir 

Sveitarfélagið Árborg 

Við höfum horft til SVAN (e. 

SAMR) módelsins varðandi 

innleiðingu snjalltækja í 

skólastarfi og hvar við erum 

stödd miðað við það. Nokkuð 

ljóst er að tæknin er ennþá að 

miklu leyti að koma inn sem 

bein skipti, það er 

pappírsverkefni eru unnin á 

tæki en þó sjáum við greinilega 

að nokkrar námsgreinar eru að færast hratt og örugglega í rétta átt. Við 

teljum eðlilegt að við fikrum okkur áfram í átt að því að tækin hjálpi til við 

að endurskilgreina þá vinnu sem fram fer í skólanum.  

 

Framtíðarsýn fyrir skólastarf í Árborg.  

Vallaskóli er leiðandi á landsvísu í innleiðingu rafrænna kennsluhátta.  Til að 

svo megi áfram vera þarf skólinn og sveitarfélagið allt að móta stefnu er 

lýtur að tækjakaupum og aðkomu nemenda að því ferli. Sú vinna hefur nú 

þegar verið hafin undir leiðsögn ERASMUS-hópsins og hefur verið lögð fram 

tillaga í fræðslunefnd Árborgar þess efnis og bíður hún afgreiðslu. Hópurinn 

telur ekki að sveitarfélagið eigi að kaupa tæki fyrir alla nemendur heldur eigi 

að leita eftir hagstæðum tilboðum í krafti fjöldans og bjóða þannig öllum 

aðgengi að tækjum á lægra verði en gengur og gerist með möguleika á 

kaupleigu.  



Skólinn þarf einnig að styrkja innviði sína töluvert. Áberandi þótti okkur að 

sjá hvernig skólar á borð við Blenheim og Nú hafa unnið með takmarkað 

fjármagn og sniðið sér stakk eftir vexti.  

 

Lokaorð 

Sóknarfæri eru til staðar núna. Glapræði væri að nýta ekki þann meðbyr 

sem er í samfélaginu um þessar mundir og efla til muna rafræna kennslu og 

fjölbreytta kennsluhætti. Eins og fram hefur komið í skýrslunni þurfa innviðir 

skólanna að vera sterkir og stefnan skýr. Samstillt átak allra aðila 

lærdómssamfélagsins þarf til að fara í svona mikla grundvallarbreytingu á 

skólastarfi sem innleiðing rafrænna kennsluhátta er. Til þess að hún takist 

vel þarf að nýta þann mannafla sem til staðar í skólunum og takast þannig á 

við þær breytingar sem eru handan við hornið í samfélaginu.  

 

 

Erasmus + hópur Vallaskóla skólaárið 2016 - 2017. 

 

 


