Athugasemdir við skýrslu um heildarmat ásamt skýringum
Febrúar 2013
Skólastjóra gafst tækifæri til að senda inn skýringar og athugasemdir eftir lestur skýrslunnar sem er
ítarleg og aðgengileg og verður gott innlegg í skólaþróun í Tjarnarskóla.
Þær eru skráðar hér fyrir neðan:

Bls. 8
Áhættumat.
Þeirri vinnu er nánast lokið og brugðist hefur verið við athugasemdum frá Vinnueftirliti:
a) Að setja upp munaskápa fyrir starfsmenn (lokið).
b) Ganga frá möppu með öryggisblöðum um þau ræstiefni sem notuð eru í skólanum (lokið).
c) Gera áhættumat (í burðarliðnum) var unnið með kennurum og ráðgjafa frá Vinnuvernd
ehf.
Auk þess:
a) Vinnuvernd kemur á næstu vikum með námskeið í hjálp í viðlögum fyrir kennara.
b) Sömu aðilar ætla einnig að koma með líkamsbeitingarnámskeið fyrir kennara.
c) Vinnuvernd ætlar einnig að framkvæma viðhorfskönnun meðal kennara um líðan á
vinnustað.

Bls. 9
Varðandi Frostaskjól – þá er talsvert langt síðan við í skólanum höfum verið í samstarfi við starfsmenn
þar. Meðan árleg ræðukeppni og spurningakeppni voru á döfinni – þá tókum við nær
undantekningarlaust þátt í þeim viðburðum en slíkt hefur ekki verið á dagskrá í nokkur ár. Hins vegar
vitum við að allmargir nemendur sækja félagsmiðstöðvar í sínu hverfi vítt og breitt um borgina.
Nemendur voru spenntir fyrir að taka þátt í Skrekk í ár, en féllu á tíma. Skrekkur er það snemma á
skólaárinu og hér koma margir nýir nemendur inn í ágúst og kynni og samhljómur taka sinn tíma.
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Bls. 10
Skólaþróun 1. efnisgrein: ..... þróunarverkefni um grenndarskóla (á örugglega að vera
grenndarskóga). Þetta hefur ekki verið eitt af svo nefndum þróunarverkefnum okkar en vissulega rétt
að við gerðum formlegt samkomulag um grenndarskóg og höfum verið leita leiða til þess að nýta
hann sem best frá því að samkomulagið var gert.
Bls. 11
Starfsáætlun (skóladagatal) er lögð fyrir skólaráð á hverju ári og hún samþykkt þar . Í fundargerð 8.
fundar 2012 er t.d. sagt frá afgreiðslu skólaráðsins og í fundargerð 6. fundar 2011. Ef ætlast er til
starfsáætlunin ,,stóra“ sé lögð fyrir skólaráð, þá má alfarið skrifa það á misskilning hjá mér. Ég hef
ávallt talið að það sé fyrst og fremst skóladagatalið sem þurfi samþykki skólaráðs og hef aldrei fengið
ábendingu við skil á skólanámskrá um það.

Bls. 12
Skóladagur nemenda.
Kennslustundir eru 40 mín. með 5 mínútum á milli. Um miðjan morgun fá nemendur nestishlé sem
er 20 mínútur og síðan hádegishlé sem er 40 mínútur.
Ekki sameiginlegir tímar á stundatöflu né samþætting námsgreina. Það er rétt að stundaskrár eru
ekki gerðar þannig úr garði að gert sé ráð fyrir slíku í vikulegu skipulagi. Hins vegar búa kennarar
gjarnan til verkefni þar sem bekkjum er blandað saman. Hér má nefna sem dæmi; ratleiki, verkefni
sem dönsku- og náttúrufræðikennari bjuggu til í sameiningu, þátttaka í hjálparstarfi, heimsóknir,
bókasafnsverkefni og fleira í þeim dúr. Það er auðvelt um vik að breyta fyrirkomulagi á stundaskrá ef
svo ber undir og þarf ekki mikinn aðdraganda. Kennarar einfaldlega tala saman og framkvæma síðan
hlutina.

Varðandi valgreinar þá var sá háttur tekinn upp í stundaskránni eftir jól að allir nemendur fengu að
velja eftirfarandi verkefni undir yfirskriftinni HLÚMS, tvær stundir á viku hver:
H

Heimsóknir (og Ú - útiverkefni eru samþætt)

L

Legótækni

Ú

Útiverkefni

M

Myndlist

S

Stuttmyndagerð

Hver nemandi valdi úr þessum lista og setti tvö viðfangsefni í 1. og 2. sæti og raðað var í hópa eftir
þeim óskum. Þetta verkefni hefur farið afar vel af stað og það er einnig ánægjulegt að blanda þannig
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saman öllum nemendum í skólanum í þessa hópa. Í lok þessara tíma fylla nemendur út sjálfsmatsblað
og kennari leggur mat á frammistöðu nemenda í tímunum.

Bls. 15
Greinilega hafði láðst að birta næst síðustu fundargerð skólaráðs (handvömm skólastjóra) sem hefur
ávallt gætt þess að birta fundargerðir fljótlega eftir fundi. Bætt var úr því þegar nýr fundur var á
dagskrá í janúar og skólastjóri gerði sér grein fyrir að hin síðasta hafði ekki verið færð á heimasíðuna
– slíkt er algjör undantekning.

Bls. 16
Félagslíf nemenda.
Í gegnum tíðina hefur foreldrum almennt ekki þótt það eftirsóknarvert að beina unglingunum sínum í
skólanum niður í miðbæ að kvöldi til í ríkum mæli. Þess vegna eru viðburðir fremur fáir – en takast
alltaf mjög vel og foreldrar alltaf beðnir um að tryggja nemendum örugga heimferð í lokin.
Félagsmálakennari fundar nánast á hverjum föstudegi með nemendum í nemendaráði og styður þá í
að hrinda hugmyndum í framkvæmd. Þess vegna gerum við okkur stundum glaðan dag á skólatíma;
pöntum pizzur, förum í keilu, í kvikmyndahús eða á skauta, nemendur standa fyrir fjáröflun, halda
upp á öskudaginn, hafa Valentínusarþema, Eighties þema, spila og fleira í þeim dúr er fléttað inn í
viðfangsefnin á skólatíma.
Við höfum einnig sett okkur í samband við Samfés upp á möguleika á þátttöku í því sem fer fram á
þeirra vegum, mér skilst að sjálfstæðu skólarnir hafi verið utangarðs hjá þeim hingað til.

Bls. 17
Varðandi frammistöðu nemenda í 7. bekk þá bendi ég á að það hafa einungis verið 4 – 6 sjöundu
bekkingar í skólanum undanfarin ár. Þegar þeir taka samræmd próf hafa þeir verið í Tjarnarskóla í
örfáar vikur af grunnskólaárunum sínum 6+. Það er því umhugsunarvert að líta á þessar tölur í
samhengi við það skólastarf sem hér fer fram. Þær veita vissulega upplýsingar um námslega stöðu
og eru gagnlegar fyrir nemendur, foreldra og okkur sem eru að taka við þeim. Sú þjálfun sem þar er
verið að mæla hefur farið fram annars staðar en hjá okkur, nema þessar örfáu vikur sem liðnar eru af
skólavetrinum. Sú vinna sem þá fer fram felst fyrst og fremst í upprifjun og þjálfun í taka próf. Þar að
auki erum við alltaf talsverðan tíma að kynnast hverjum og einum.
Það orkar einnig mjög tvímælis að okkar mati að meðaltal námsgreina veiti mikilvægar upplýsingar
um svo fáa nemendur eins og þann nemendahóp sem hefur verið hjá okkur. Hópurinn okkar er oftast
mjög ódæmigerður að samsetningu. Til okkar leita gjarnan talsvert margir foreldrar og nemendur
sem eru óánægðir með þann skóla sem þeir koma úr og koma með þá skýringu að nemandinn hafi
ekki náð að blómstra í því umhverfi sem hann var í, mjög algengt er að foreldrar nefni að stærðfræði
sé erfitt viðfangsefni. Sumir koma einnig með brotna sjálfsmynd. Nemendur hér hafa fengið
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grunninn að sinni námslegu stöðu í öðrum skólum en eins og við vitum er sá grunnur mjög
mikilvægur. Það hefur því oft verið verk að vinna í að efla einstaklinginn en við höfum svo sannarlega
verið í uppbyggingarstarfinu og eflt nemendur með ráðum og dáð eins og viðhorfskannanir
Reykjavíkurborgar hafa staðfest. Auk þess leita einnig til okkar nemendur sem hafa búið við mikla
vanlíðan í borgarskólunum. Oft þarf að hliðra til í skólasókn hjá þeim nemendum sem hafa verið
langveikir eða í meðferð hjá sérfræðingum og því er sannast sagt ósanngjarnt að leggja sömu
mælistiku á þennan hóp eins og dæmigerðan nemendahóp í stóru skólunum sem flestir hafa að
stórum hluta til verið nemendur í sama skóla frá 1. og upp í 10. bekk. Við höfum því aldrei litið á
okkar meðaltöl sem góðan mælikvarða á það skólastarf sem hér fer fram. Við leitumst alltaf eftir að
horfa á hvern og einn sem einstakling í þessu sem flestu öðru og fögnum hverju framfaraskrefi.

Bls. 20
Sbr. hér að ofan.

Ábyrgð og þátttaka.
... ,, Foreldrar taka ekki þátt í að setja nemendum markmið í námi“ (síðasta efnisgrein á blaðsíðunni).
Á hverju hausti eru um það bil helmingur nemenda nýr í skólanum, þ.e. allir 7. bekkingar, flestir 8.
bekkingar og síðan einhverjir í 9. og 10. bekk. Það gefur því auga leið að kennarar og nemendur þurfa
ákveðinn tíma til þess að kynnast og leggja línurnar. Í lok 1. annar (í október) leggjum við fyrir
formlegt mat í formi prófa og skoðum vinnubrögð með því að fara yfir alla vinnu nemenda sem þeir
skila í lok annarinnar og kynnast betur vinnubrögðum þeirra. Síðan hittir hver nemandi og
foreldri/forráðamaður hans umsjónarkennarann þar sem farið er yfir stöðuna og umsagnir kennara.
Þar eru lagðar línurnar fyrir næstu önn í samráði við foreldra. Umsjónarkennari kemur síðan
upplýsingum til hinna kennaranna á kennarafundi í kjölfar viðtalanna. Umsjónarkennarar skrá niður
allar ákvarðanir og umræður sem farið hafa fram í viðtölunum og afhendir á kennarafundinum. Þessu
er gjarnan fylgt eftir með tölvupóstum og einstakir kennarar senda mjög oft tölvupósta til foreldra til
þess að ráðgast um gang mála. Foreldrar hér telja sig mjög upplýsta um framgang nemenda í náminu
og hika ekki við að ráðgast við okkur. Umsjónarkennari sendir oftast vikulegar upplýsingar um gang
mála og kallar eftir samstarfi við foreldra um velferð unglingsins, bæði í námi í einstökum greinum en
ekki síður félagslega.

Bls. 25
Æskilegt er að alltaf séu gerðar einstaklingsnámskrár fyrir nemendur...... og haft samráð við foreldra
um þær.
Kennslufyrirkomulag í skólanum er með þeim hætti að hver og einn nemandi fer á sínum hraða í
skólanum með ólíkt námsefni og áherslur eftir getu hvers og eins. Fyrirkomulag hér er mjög
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sveigjanlegt og lifandi þar sem alltaf er haft að leiðarljósi að ná sem bestum árangri. Þar helst í
hendur líðan nemenda og námsleg staða. Þeir sem þurfa mest á stuðningi að halda, námslega eða
félagslega eru ávallt í brennidepli. Við köllum til sérfræðinga, höldum teymisfundi, fundi með
foreldrum og öðrum aðilum sem mynda einhvers skonar ,,stillansa“ um nemandann. Ég vil einnig
benda á þróunarverkefni um sérkennslu/stuðning í skólanum sem gert var grein fyrir í síðustu
sjálfsmatsskýrslu. Nálgun við stuðning í Tjarnarskóla er líklega ekki með hefðbundnum hætti en er
samt sem áður sérsniðin fyrir hvern og einn.
Það var ánægjulegt að sjá að í viðhorfskönnun meðal foreldra sem Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur
vann á vormisseri kom fram að 100% foreldra voru ánægð með sérstakan stuðning eða sérkennslu í
skólanum.
Í sjálfsmatsskýrslunni kemur fram eftirfarandi:

1. ,,Hvernig getum við bætt stuðningnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á
stuðningi að halda?
Þar til á skólaárinu 2010 – 2011 höfðum við ekki haft sérstakan starfsmann til þess að sinna
stuðningskennslu í skólanum en kennslufyrirkomulagið okkar er með þeim hætti að námsefni
og námsyfirferð er mjög mismunandi eftir einstaklingum. Í heildarskipulagi kennslunnar er
því hægt að segja að komið sé til móts við hvern og einn. Kennarahópnum og þeim kennara
sem hafði með viðbótarstuðning að gera var umhugað að þróa þessa vinnu með það að
leiðarljósi að kennarahópurinn ynni sem best saman í þágu þeirra nemenda sem þyrftu mest
á stuðningi að halda. Með þeim hætti gætum við hlúð enn betur að nemendum og ýtt undir
að einstaklingarnir nytu sín enn betur, bæði í námsvinnunni og skólatilverunni almennt.
Sigríður Thorsteinsson sinnti þessu hlutverki annað árið í röð í vetur en tveir aðrir kennarar,
tóku einnig þátt í stuðningsnetinu með viðbótarstundum sem voru ,,eyrnamerktar“ tilteknum
nemendum. Einnig var um að ræða ,,aðkeypta þjónustu“ í formi stuðnings við stærðfræði og
listmeðferð.

Markmið



Að efla stuðningsnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á því að halda
Að hafa að leiðarljósi að stuðningskennari nýtist sem best til heilla fyrir hvern og einn
nemanda.

Lýsing á verkefninu
Skólaárið 2011-12 er annar veturinn minn sem sérstakur stuðningskennari við Tjarnarkóla. Ákveðið
var að fjölga kennslustundunum frá því í fyrra úr 10 í 13 á viku. Fljótlega jókst þörfin og þeir urðu 16.
Við kennararnir ræddum í upphafi skólaársins líkt og í fyrra, hvernig best væri að haga
stuðningskennslunni, í hvaða tímum minnar aðtoðar nyti best við, í hvaða formi hún ætti að vera og
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hvaða nemendur þyrftu helst á henni að halda. Við töluðum einnig um að vinna að því að skrá
sameiginleg markmið fyrir hvern og einn nemanda til að gera stuðningsnetið enn sterkara og
markvissara og bera saman bækur okkar á vikulegum kennarafundum.
Í þessu augnamiði hóf ég að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir þá nemendur sem þurftu á stuðningi að
halda. Eftir miklar vangaveltur komumst við að því að ritun slíkrar námskrár þjónaði ekki þeim
sveigjanleika sem við viljum hafa í kennslunni og veitir ekki það svigrúm sem við teljum nauðsynlegt
til að geta verið stöðugt vakandi fyrir styrkleikum og veikleikum hvers og eins og vera tilbúin að vinna
með þegar þeir birtast, brýna þá og byggja upp jafnt og þétt. Við ákváðum því að halda áfram á sömu
braut með þá einstaklingsmiðuðu kennslu sem hefur verið aðal skólans í gegnum árin. Við lögðum
hins vegar kappp á að auka enn frekar samráðsfundi svo við gætum lagt stöðugt á ráðin um hvern og
einn nemanda.

Þegar kom að því að dreifa kröftunum milli bekkjardeilda og námsgreina létum við þörfina ráða
ferðinni og endurskoðuðum skiptinguna stöðugt. Hver vika gat veið ólík annarri hvað dreifinguna
varðaði og stjórnaðist hverju sinni af viðfangsefnum, áhuga nemanda, mætingu og öðru. Þetta
fyrirkomulag kallaði á mikinn sveigjanleika.
Smátt og smátt komst kennarahópurinn að því að stuðningur minn gagnaðist einna best þegar ég
gekk inn í hlutverk bekkjarkennarans svo fagkennarinn gæti sem best sinnt þeim sem helst þurftu á
stuðningi að halda. Þannig fékk fagkennarinn betri yfirsýn á getu hvers og eins auk þess sem
nemendurnir voru oft tilbúnari að þiggja auka leiðsögn frá fagkennaranum en mér.
Enda þótt ég inni oftast inni í bekkjum vann ég stundum með litlum hópum eða einstaklingum í
eldhúsinu eða í Hólmanum (lítil vistarvera inn af kennarastofu). Þá gerði ég mér far um að mynda
litlar einingar sem gátu unnið saman, oftast tvo og aldrei fleiri en þrjá. Ég hafði þá einnig þannig
samsetta að félagslega hliðin var í forgrunni. Tilgangurinn var að efla félagsfærnina ekki síður en
námslega getu.
Það kom líka fyrir að ég vann einslega með nemendum en þá tengdist það oftast öðrum þáttum en
náminu. Þá var mikilvægt fyrir mig að vera vel inni í þeirra málum. Hér kom seta mín í
nemendaverndarráði sér vel.

Mat
Það var gaman að finna hvernig kennarahópurinn efldist stöðugt í samstarfi. Orðin samheldni,
samvinna, samskipti, samhljómur, samstarf sem fram komu í svörum foreldra í könnun skólans á
hvað einkenndi skólabraginn, má segja að séu lýsandi dæmi um þetta. Um leið varð
stuðningskennslan markvissari. Við hlökkum til að halda starfinu áfram og markmiðið er að
kennarahópurinn verði eins og vel smurð vél og sérkennslan órjúfanlegur hluti hennar þannig að
,,sérhver nemandi fái að njóta sín nákvæmlega eins og hann er” eins og fram kom í svari foreldra í
fyrrgreindri könnun við spurningunni um hvað einkenni Tjarnarskóla. Það var einnig ánægjulegt að sjá
að í viðhorfskönnun meðal foreldra sem Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur vann á vormisseri kom
fram að 100% foreldra voru ánægð með sérstakan stuðning eða sérkennslu í skólanum.
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Sigríður Thorsteinsson“
Tilvitnun lýkur.

Innskot:
Ég lét þess einnig getið í heildarmatsferlinu að ég saknaði þess að ekkert mat er lagt á þá vinnu og
úrræði sem rædd eru á nemendaverndarráðsfundum. Þar eru tekin fyrir mörg af þeim
viðfangsefnum sem reynast einna erfiðust í skólastarfinu. Það hlýtur að varpa ljósi á gott skólastarf
að kanna hvernig unnið er úr þeim málum sem þar fara fram, án þess að trúnaður sé nokkurn tíma
brotinn.
Auk þess vil ég nefna að framfarir nemenda í að auka sjálfstæði sitt í vinnubrögðum eru ávallt
mældar við annaskil. Sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum er áberandi leiðarljós í skólanum og
mikið kapp lagt á að efla þann þátt hjá hverjum og einum nemanda. Í matinu finnst mér þessi
þáttur ekki koma nægilega vel fram – því hann er afar mikilvægur.

Bls. 29
Ögranir
Vanlíðan og kvíði.
Skólinn hefur það orð á sér að hann er ,, lítill skóli með stórt hjarta“. Í því felst að hingað leita gjarnan
nemendur sem hafa búið við mikla vanlíðan og kvíða í þeim skólum sem þeir koma úr. Í niðurstöðum
kannana sem hafa verið birtar í sjálfsmatsskýrslum er hægt að lesa skýr merki um að þeim líður
umtalsvert betur en í þeim skólum sem þeir koma úr sbr. töflu úr síðustu sjálfsmatsskýrslu, sjá hér
fyrir neðan:

__________________________________________________________________________________

Líðan nemenda
Við lögðum einnig spurningar fyrir nemendur í lok 1. og 3. annar (nóvember og maí) um líðan þeirra í
skólanum. Við báðum þá einnig að svara spurningunni:
Líður þér betur eða verr í Tjarnarskóla en þeim skóla sem þú varst í áður en þú komst í
Tjarnarskóla?
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Möguleikarnir voru: Miklu verr, verr, svipað, betur, miklu betur.

Könnun í nóvember
Bekkur
Kvos
Lækur
Smiðja

Miklu
verr
1

Verr

Svipað

Betur

2

2
2
2

2
4
6

1

3

3
4
5

Miklu
betur
9
5
4

Alls
14
11
14

Miklu
verr/verr
7%
0%
14%

Svipað
14%
36%
14%

Betur/miklu
betur %
79%
82%
71%

7%
0%
0%

20%
0%
8%

73%
100%
92%

Könnun í maí
Kvos
Lækur
Smiðja

1

8
9
7

15
13
13

Niðurstöður úr þessari spurningu eru áhugaverðar fyrir okkur og í heild má segja að þær séu mjög
jákvæðar fyrir utan þá þrjá sem segja í nóvember að þeim líði verr/miklu verr. Þeim fækkar þó í 1 í
maí, þegar einn nemandi svarar að honum líði verr, en enginn miklu verr. Það er hægt að túlka sem
svo að líðan hafi farið eitthvað batnandi hjá þeim þremur.

_________________________________________________________________________________
Hefðbundin mælistika (Skólapúlsinn) segir því ekki alla söguna. Við erum með mjög marga
kvíðanemendur í ,,meðferð“ og höfum orðið mjög mikla reynslu á því sviði og teljum okkur takast vel
á við að hjálpa þessum nemendum og höfum margoft fengið hrós og mikið þakklæti.

bls. 29
Tækifæri í félagsstarfi
Þarna er við ramman reip að draga. Í Tjarnarskóla eru oft ,,flóttamenn“ úr öðrum skólum borgarinnar.
Þeim þykir því oft og tíðum ekki eftirsóknarvert að sækjast eftir þátttöku með stóru skólunum. Þar að
auki eru sumir jafnvel óttaslegnir að mæta þeim einstaklingum sem þeir eru að flýja úr öðrum
skólum. Þrátt fyrir að kennarar og skólastjórnendur séu ávallt jákvæðir gagnvart því að efla samskipti
nemenda við aðra grunnskóla hefur lendingin oftast orðið að þau vilja bara vera á sínum forsendum í
skemmtanalífinu í okkar litla notalega umhverfi.

Tölvukostur skólans mætti vera betri.
Eru einhverjar samanburðartölur til – hversu margir nemendur eru um hverja tölvu í Grunnskólum
Reykjavíkur? (fann hvergi neitt um það).
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Fylgiskjal 1 bls. 8.
Skólareglur unnar í samráði við skólaráð.
Skólaárið 2010 – 2011 voru skólareglur skólans endurskoðaðar í samræmi við reglugerð og var
lítillega breytt. Gert er grein fyrir þeirri vinnu og breytingum í fundargerðum ráðsins.
Fylgiskjal 1, bls. 14.
Nemendur fá kennslu og þjálfun í að koma sjónarmiðum sínum á framfæri til að hafa áhrif.
Í 9. bekk þá er einn framsagnartími á viku á stundaskrá nemenda. Þar fer fram virk þjálfun í að
nemendur komi sjónarmiðum sínum á framfæri í fjölbreyttum viðfangsefnum. Auk þess má nefna að
við förum ákaflega oft út fyrir veggi skólans í heimsóknir. Í þessum heimsóknum fá nemendur mjög
mörg tækifæri til þess að tjá sig og það hefur verið afar ánægjulegt að hvar sem hópurinn kemur þá
fær hann nær undantekningarlaust hrós fyrir vel ígrundaðar spurningar og þátttöku í umræðum og
góða framkomu. Þeir eru hispurslausir og óhræddir við að tjá sig og koma skoðunum sínum á
framfæri.

Fylgiskjal 1, bls. 16.
Áhugi og hæfileikar nemenda endurspeglast í viðfangsefnum.
Hér vil ég sérstaklega benda á ,,Rannsóknarverkefni vetrarins“. Þar láta nemendur svo sannarlega
ljós sitt skína í samræmi við áhuga og hæfileika. Það er dásamlegt að fara yfir þessi verkefni sem
endurspegla bæði áhuga og hugmyndaflug nemenda. Þessi verkefni hafa leyst úr læðingi alls kyns
handverk, sköpun og listfengi og nemendur fara gjarnan ótroðnar slóðir. Kransakökugerð,
súkkulaðisteypur, múmíur í Egyptalandi, Samuræjasverð, víkingaskip, tungumál, afreksmenn....
Einnig get ég bent á dæmi um að sumir nemendur sækja atvinnutengt nám, fá að láta ljós sitt skína í
ritunarverkefnum (sbr. einn nemandi samdi leikrit sem var flutt í desember). Nemandi sem hefur
áhuga á ljósmyndun hefur fengið að blómstra á því sviði, Nemandi hefur fengið verðlaun í
nýsköpunarkeppni, söngvarar stíga á stokk – tónlistarmenn hafa leikið við hvern sinn fingur.
Áhugasamir nemendur hafa lokið fjölmörgum framhaldsskólaáföngum. Ég held satt að segja að við
séum ansi lunkin við að styðja nemendur í því sem þeir eru áhugasamir um – og góðir í  þó að það
komi ekki beinlínis fram í niðurnjörfuðum áætlunum, stundatöflum eða skráðum gögnum. Þó má sjá
margar athugasemdir um þennan þátt í skólalífinu í síðustu sjálfsmatsskýrslu í umsögnum foreldra
þegar leitað var eftir skoðunum þeirra um það hvað felst í ,,Tjarnarskólataktinum“.

Engar verkgreinar bls. 29, skýringar í sögulegu samhengi
Þegar Tjarnarskóli var stofnaður sumarið 1985 var gert þríhliða samkomulag á milli
menntamálaráðuneytis, Reykjavíkurborgar og okkar skólastjórnenda í Tjarnarskóla.
Í samkomulaginu...
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tryggði menntamálaráðuneytið, fyrir hönd ríkisins, fastar greiðslur til skólans í formi
mánaðarlegra greiðslna sem jafngiltu meðaltalslaunaflokki 3,4 stöðugilda kennara.
Fulltrúi Skólaskrifstofu Reykjavíkur skrifaði undir samkomulagið sem fól í sér að
Reykjavíkurborg legði skólanum til húsnæði í Miðbæjarskólanum til starfrækslu skólans
ásamt því að leggja skólanum til borð, stóla og kennaraborð fyrir þrjá bekki. Sú aðstaða sem
við fengum voru þrjár skólastofur, tvær minni vistarverur sem voru nýttar sem kennarastofa
og skrifstofa, salernisaðstaða, aðgangur að sérgreinastofum fyrir kennslu matreiðslu, smíða
og sauma (einnig aðstaða Námsflokka Reykjavíkur og elstu bekkja Vesturbæjaskóla sem voru
þá í húsinu einnig) ásamt íþróttasal í húsinu. Skólasund hefur allar götur verið kennt í
Sundhöll Reykjavíkur.

Tveimur árum síðar fékk Tjarnarskóli inni í gamla Búnaðarfélagshúsinu að Lækjargötu 14b en nýtti
áfram íþróttaaðstöðu og verkgreinaaðstöðu í Miðbæjarskólahúsinu til margra ára. Árið 1996 (að mig
minnir) flutti Fræðslumiðstöð Reykjavíkur í Miðbæjarskólann. Þá var okkur tilkynnt að við þyrftum að
víkja með íþróttir, smíði, handavinnu og sauma þar sem skólahúsnæðið þar yrði nýtt í hólf og gólf
fyrir Fræðslumiðstöðina. Í mörg ár vorum við á hrakhólum með íþróttaaðstöðu, fengum inni í gamla
ÍR-húsinu um tíma en færðum okkur síðan inn í gamla Valsheimilið til margra ára með tilheyrandi
flutningskostnaði fyrir nemendur sem var mjög íþyngjandi fyrir rekstur skólans. Síðast liðið haust
gerðum við síðan samkomulag við Kvennaskólann í Reykjavík um að fá að nýta aftur íþróttasalinn í
Miðbæjarskólanum fyrir íþróttir og jógakennslu (7 stundir á viku), mikið ánægjuefni.
Aðstaða til verkgreinakennslu er ekki á hverju strái í miðborginni og illa hefur gengið að finna lausn á
þessu og öllum nemendum og foreldrum/forráðamönnum hefur verið gert grein fyrir þessu í
umsóknarferli um skólavist.

Að lokum vil ég geta þess að okkur í Tjarnarskóla þótti ferlið við heildarmatið afar áhugavert og
erum þess fullviss að það hafi einungis gott í för með sér. Það er gagnlegt að fara í gegnum úttekt
af þessu tagi og þökkum kærlega fyrir góðar heimsóknir og ábendingar um það sem betur má fara.
Það er svo sannarlega eftirsóknarvert að gera skólastarfið enn betra.

Margrét
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