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Inngangur
Sæmundarskóli tók til starfa í ársbyrjun 2007 en var áður hluti af nágrannaskólanum, Ingunnarskóla

og nefndist þá Sæmundarsel en það var sett á stofn haustið 2004.

Skólinn tekur á móti nýjum starfsmönnum og nemendum á hverju ári. Ef þú ert nýr starfsmaður þá

viljum við taka vel á móti þér, ekki hika við að spyrja um allt á milli himins og jarðar. Hér lærum við

saman – og lærum af mistökunum.

Skólinn tók til starfa í glæsilegu nýju húsnæði haustið 2011. Hönnun nýja skólans byggir á

hugmyndum um opinn skóla með áherslu á einstaklingsmiðað nám, tengslum við náttúruna og öfluga

list- og verkgreinakennslu.

Prófessor Þórhallur Vilmundarson fann nöfn á göturnar og grunnskólana í hverfinu, en nöfnin eru öll

kirkjusöguleg. Sæmundarskóli er nefndur eftir Sæmundi fróða sem margir kannast við úr

þjóðsögunum en hann þjónaði sem prestur í Odda. Nafn þessarar handbókar „Saltarinn” er fengið úr

hinni þekktu sögu af Sæmundi fróða þegar hann ferðaðist yfir hafið heim til Íslands á baki kölska í

selslíki, með hina fornu helgisiðabók Saltarann í hendi. Þessi Saltari inniheldur að vísu ekki helgisiði

en honum er þó ætlað að miðla ýmsum góðum siðum og venjum til starfsmanna Sæmundarskóla.

Sýn skólans
Einkunnarorð Sæmundarskóla eru gleði, virðing, samvinna. Þau gefa tóninn fyrir skólabraginn og eru

leiðarljós í starfinu. Sýnin á við alla í skólasamfélaginu, starfsfólk, nemendur, foreldra/forráðamenn og

aðra sem hlut eiga að máli.

Gleði

Við veljum að vera jákvæð og lausnamiðuð í starfi okkar.

Markmið okkar er að nám sé við hæfi hvers og eins. Leitast er við að taka tillit til áhugasviðs og ólíks

námsstíls.  Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og getur nám farið fram bæði inni og úti. Þemanám er

hjarta skólastarfsins þar sem möguleiki er á að sökkva sér niður í viðfangsefni og samþætta

námsgreinar þ.á.m. list- og verkgreinar. Þannig ætti sem flestum nemendum að gefast tækifæri til að

njóta hæfileika sinna og blómstra í skólastarfinu.

Virðing

Framkoma okkar á að einkennast af virðingu fyrir sjálfum okkur og öðrum - aðgát skal höfð í nærveru

sálar. Við notum PBS agakerfið til að styrkja jákvæða hegðun.

Við umgöngumst umhverfi okkar af virðingu, hlúum að gróðri og njótum útiveru þegar tækifæri

gefast.

Samvinna

Við eigum þennan skóla saman og vinnum saman að því að gera hann stöðugt betri. Góð samvinna

skilar okkur auknum árangri í námi og starfi og styrkir skólasamfélagið sem heild.
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Hagnýtar upplýsingar
Kaffistofa starfsfólks

Kaffistofan er griðastaður okkar og því er lagt til að umtal sé uppbyggilegt og jákvætt. Við ræðum ekki

málefni einstakra nemenda á kaffistofunni - þau eiga ekki heima þar.  Við gagnrýnum á uppbyggjandi

hátt – tölum við fólk en ekki um fólk.

Snjalltæki

Snjalltæki til persónulegra nota eru heimil utan tíma nemenda.

Þagnarskylda

Öllu starfsfólki skólans ber lögum samkvæmt að halda trúnað gagnvart nemendum sem og

samstarfsfólki. Þagnarskyldan gildir þó að starfsmaður hætti störfum við skólann. Ekki er í boði að

ræða málefni einstakra nemenda nema við það starfsfólk sem á hlut að máli. Ef þú ert í vafa, spurðu

skólastjórnanda.

Veikindi starfsfólks

Áríðandi  er að starfsfólk tilkynni veikindi fyrir kl. 8:00 í síma 4117848 svo unnt sé að manna forföll.

Kennari skal koma áleiðis til skrifstofu nauðsynlegum upplýsingum.

Leyfi starfsfólks

Mælt er með því að starfsfólk skipuleggi borgarferðir og önnur frí í skólaleyfum s.s. á

vetrarleyfisdögum. Óski starfsmaður eftir leyfi á öðrum tímum ræðir hann við skólastjórnanda. Sé

leyfið veitt, fyllir hann út eyðublað á skrifstofu skólans og kemur upplýsingum um tímasetningar til

Sigrúnar ritara sem skráir leyfið í fríbókina.

Veikindi/leyfi nemenda

Forráðamenn nemenda þurfa að tilkynna veikindi til skrifstofu skólans. Skrifstofustjóri skráir veikindi í

Mentor. Einnig geta forráðamenn sjálfir skráð veikindi í Mentor. Forráðamenn biðja um leyfi fyrir

nemendur. Ef beðið er um leyfi í 3 daga eða lengur þarf forráðamaður að fylla út sérstakt eyðublað á

skrifstofunni. Eyðublöðin eru einnig aðgengileg á vef skólans. Skólastjórnandi þarf að samþykkja

leyfisveitingar til 3 daga eða lengur.

Börn starfsmanna

Eitthvað er um að börn (ættingjar) starfsmanna séu nemendur í skólanum. Vandasamt getur verið að

samræma hlutverk foreldris/ættingja og starfsmanns. Um börn starfsmanna gilda að sjálfsögðu sömu

reglur og um aðra nemendur. Ef eitthvað kemur upp í skólanum, vinna forráðamenn þeirra með

umsjónarkennara að því að leysa málin en taka þau ekki í sínar hendur. Á sama hátt skulu börn

starfsmanna snúa sér til kennara síns með þau mál sem leysa þarf á skólatíma.

Þurfi barnið sérstaklega á foreldri sínu að halda skal farið með það gegnum skrifstofu skólans eins og

gert er gagnvart öðrum nemendum. Ekki er ætlast til að barnið komi í óleyfi inn á vinnusvæði eða

kaffistofu starfsmanna frekar en aðrir nemendur.
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Rétt er að geta þess að við viljum vera fjölskylduvænn vinnustaður og höfum við  leyft starfsfólki að

hafa börn sín með í vinnuna þegar nauðsyn ber til. Einnig mega foreldrar/ættingjar  kíkja á börnin sín

ef þau koma í heimsókn í skólann vegna leikskólaheimsókna o.þ.h.

Mötuneyti

Mötuneyti er í skólanum. Hægt er að kaupa hádegisverð á kr. 350 sem dregið er af launum

starfsmanna. Í hverri viku sendir Sigrún póst á starfsmenn þar sem þeir skrá sig í mat fyrir næstu viku.

Athugið að ekki er hægt að kaupa hluta máltíðar (meðlæti með eigin nesti).

Starfsmenn matast á kaffistofu eða í matsal með nemendum ef þeir kjósa það. Á kaffistofu er

ísskápur, örbylgjuofn og grill til afnota fyrir starfsfólk. Hver starfsmaður gengur frá eftir sig og setur

diska í uppþvottagrind. Tölvur eru ekki leyfðar þar sem matast er!

Trúnaðarmenn

Annað hvert ár eru kosnir trúnaðarmenn, einn fyrir starfsfólk í Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar

og annar fyrir meðlimi KÍ.

Hulda Dögg Proppé gegnir starfi trúnaðarmanns KÍ og Aðalheiður Dröfn Bjarnadóttir sem varamaður.

Pálína Ósk Lárusdóttir er trúnaðarmaður fyrir félaga STVR.

Umsjónarmaður Sæmundarskóla er Baldur Hreinsson, sími 664 8498. Hann sér m.a. um að loka

gluggum og læsa hurðum en við sýnum honum þá sjálfsögðu tillitsemi að slökkva ljós, loka gluggum

og læsa þar sem við höfum verið við störf.

Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir eru kosnir til tveggja ára í senn. Þeir sækja námskeið þar sem

þeir fá fræðslu um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Síðasta vetur voru Egill

Björgvinsson og Ingólfur Björgvinsson kosnir öryggistrúnaðarmenn og Matthildur Hannesdóttir og

Baldur Hreinsson valdir öryggisverðir. Þau sitja í öryggisráði sem hittist 4 sinnum á skólaárinu.

Gögn og fatnaður

Kennarar hafa aðgang að ritföngum og öðrum skrifstofugögnum í vinnuherbergjum kennara og í

vinnuherbergi í stjórnendaálmu. Stuðningsfulltrúar hafa sama aðgang undir verkstjórn kennara. Ekki

er veittur sérstakur styrkur til fata- eða skókaupa en útiföt (kuldagallar og úlpur, ekki skór) auk

mannbrodda eru til afnota fyrir starfsmenn á útivakt.

Starfsmannafélag

Í skólanum er starfandi starfsmannafélag. Innheimtar eru 1.500 kr. mánaðarlega allt árið í

starfsmannasjóðinn. Upphæðin er tekin af launum og er m. a. nýtt til að greiða niður kostnað við

skemmtanir og ýmsar uppákomur á vegum félagsins. Starfsmenn þurfa að veita leyfi fyrir að dregið sé

af launum þeirra og undirrita skjal þess efnis. Stjórn starfsmannafélags/skemmtinefnd er kosin á

aðalfundi ár hvert samkvæmt lögum félagsins.

Vefsíða og tölvumál

Sigurlaug Jóhannsdóttir, Silla sér um vefsíðu skólans ásamt því að vera tengiliður við kerfisfræðing

MSR. Hægt er að hringja í þjónustuborð UTD í síma 4111900 ef starfsmenn þurfa tækniaðstoð.

Á vefsíðu skólans www.saemundarskoli.is er að finna margvíslegar upplýsingar um skólann og

skólastarfið. Þar er að finna nýjustu upplýsingar og fréttir á hverjum tíma af því sem fram fer í
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skólanum. Mikilvægt er að starfsmenn fylgist vel með vefsíðunni og komi reglulega fréttum á

framfæri til Sillu. Sæmundarskóli er líka á Facebook; Sæmundarskoli og á Instagram;

saemundarskoli_rvk. Verið einnig dugleg að taka myndir og vista inn á drifinu sæmo allir/myndir  til

að vefsíðan okkar geti verið lifandi gluggi inn í skólann.

Á sameiginlegu drifi skólans er að finna mikið efni sem gott er að kynna sér. Kennarar vista vinnu sína

í möppur inn á drifinu og myndir inn á sæmó allir-myndir eins og áður sagði. Kennarar fá tölvur til

afnota á meðan þeir starfa í skólanum, þeir skila tölvunni þegar þeir fara í barnseignarfrí eða

launalaus leyfi. Ætlast er til að viðkomandi útvegi sér góða tösku ef hann vill fara með tölvuna heim,

tækið er á ábyrgð hvers og eins og ætlast til góðrar umgengni. Annað starfsfólk hefur afnot af

borðtölvum í skólanum. Allir fá notendanafn og lykilorð ásamt netfangi hjá Sillu. Hægt er að senda

hóppóst á kennara í skólanum og  líka á alla starfsmenn. Ekki má nota skólapóst til markaðssetningar.

Stranglega er bannað að vinna í tölvum á kaffistofunni, nema í undantekningartilfellum þegar

hópavinna fer fram á starfsmannafundum.  Matar eða drykkja skal alls ekki neytt við tölvurnar.

Gálaus meðferð er á ábyrgð viðkomandi starfsmanns.

Skipulag
Á skóladagatali hvers árs má sjá skipulag skólaársins. Eins og áður hefur verið sagt er starfsfólk hvatt

til að nýta vetrarfríin ef stefnt er á utanlandsferðir eða annað slíkt.

Fundir

Föstudagsfundir, kennarafundur kl. 8:00 - 8:50 annan hvern föstudag. Fundað á stigum undir stjórn

skólastjórnanda á móti. Á þeim tíma gæta skólaliðar og stuðningsfulltrúar nemenda í 1. - 6. bekk sem

mættir eru í skólann. Stuðningsfulltrúar funda með skólastjórnanda annan hvern föstudag. Fundað

með sérkennara og þroskaþjálfa á móti. Faglegir þriðjudagar eru haldnir frá kl. 15-16. Í einstaka

tilfellum geta þriðjudagsfundir staðið til kl. 17. Nemendaverndarráð fundar annan og fjórða hvern

miðvikudag í mánuði og stoðteymi fundar undir stjórn deildarstjóra fyrsta og þriðja miðvikudag í

mánuði.

Skólaráð fundar 6 sinnum á skólaárinu.

Nemendaverndarráð fundar annan hvern miðvikudag.

Aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar funda með sínu teymi.

Stuðningsfulltrúar
Stuðningsfulltrúi er kennara og öðru fagfólki til aðstoðar við að sinna einum eða fleiri nemendum

sem þurfa sérstaka aðstoð. Næsti yfirmaður stuðningsfulltrúa er aðstoðarskólastjóri. Stjórnendur

skipuleggja starf stuðningsfulltrúa í samráði við þroskaþjálfa á stigi en stuðningsfulltrúi er

samstarfsaðili viðkomandi bekkjarkennara og vinnur samkvæmt leiðsögn hans.

Nemendavernd
Nemendaverndarráðsfundir eru 2. og 4. miðvikudag í mánuði, hægt er að sjá hverjir sitja í

nemendaverndarráði á heimasíðu skólans. Ef kennarar hafa beiðni vegna málefna nemenda t.d.

beiðni um greiningu er rétt að vísa beiðninni til nemendaverndarráðs sem tekur málið fyrir. Beiðnum

skal komið til Guðrúnar Önnu deildarstjóra sem stýrir fundum ráðsins. Guðrún Anna ber jafnframt
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ábyrgð á því að upplýsa umsjónarkennara um afgreiðslu nemendaverndarráðs á þeim málum sem

þeir vísa þangað.

Nemendaráð
Nemendaráð er skipað fulltrúum úr 8. - 10. bekk. Fundað er reglulega með félagsstarfskennara sem

sjá um að boða skólastjórnendur á fundi a.m.k. tvisvar á skólaárinu.

Einelti og áföll
Einelti er ekki undir nokkrum kringumstæðum liðið í Sæmundarskóla. Sæmundarskóli á að vera

öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og umhyggju. Eineltisáætlun skólans er að

finna á heimasíðunni.  Starfsfólki ber að kynna sér hana vel. Komi upp grunur um einelti ber ávallt að

vinna samkvæmt áætluninni.

Ef grunur kemur upp um einelti meðal starfsmanna þá ber að hafa samband við trúnaðarmenn eða

skólastjórnendur. Ef meintur gerandi er skólastjórnandi vinnur skrifstofa skóla- og frístundasviðs

málið.

Á heimasíðu skólans kemur fram hverjir sitja í áfallaráði. Hlutverk áfallaráðs er að vera skólastjórum

og öðru starfsfólki skólans til aðstoðar við að mæta ýmiss konar áföllum sem nemendur og/eða

starfsfólk verður fyrir eða tengjast því með einum eða öðrum hætti.

Skólahúsnæði
Á efri hæð skólans er 7.-10. bekkur til húsa, 1.-3. bekkur er á neðri hæð sunnanmegin og 4.-6. bekkur

er á jarðhæð norðanmegin. List- og verkgreinar eru í sér álmu sem snýr út að Reynisvatni. Íþróttir eru

kenndar í íþróttahúsi skólans og í nánasta umhverfi hans. Sundkennsla fer fram í Árbæjar- og

Dalskólalaug. Útikennslustofa er í Sæmundarseli, myndarlegu skógarrjóðri austan við Reynisvatn.

Einnig er hægt að nýta sér aðstöðuna í Litla rjóðri austan megin við vatnið. Frístundaheimilið Fjósið er

starfrækt í lausum stofum á skólalóðinni. Öllum fyrirspurnum er varða starfsemi Fjóssins skal vísa

þangað.

Umgengni
Lögð er áhersla á góða umgengni um skólahúsnæði og skólalóð.
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Umsjónarkennarar sjá til þess að umsjónarmenn úr röðum nemenda gangi frá í stofum að loknum

skóladegi, taki til, sópi gólf og þrífi borð. Gott er að gera einn dag í viku að tiltektardegi þar sem

nemendur hjálpast að við að taka til í stofunni og fara yfir skúffuskápa.

Kennsluhættir
7. og 8. bekk er kennt saman í smiðjum og 9. og 10. bekk í valgreinum. Að öðru leyti er kennslan

árgangaskipt í skólanum.

PBS

Í skólanum er unnið samkvæmt atferlismótandi hegðunarkerfi sem ættað er frá Bandaríkjunum og

kallast þar Positive Behavior Support eða stuðningur við jákvæða hegðun. Æskileg hegðun hefur verið

skilgreind og sett upp í töflu (matrixu). Markvisst er stutt við og umbunað fyrir jákvæða hegðun.

Þegar hegðunarfrávik verða er unnið eftir ákveðnu ferli sem er eins fyrir alla nemendur.

Nám við hæfi hvers og eins

Reynt er að koma til móts við ólíka námsgetu nemenda og lögð er áhersla á að nemendur fái

námsefni við hæfi.

Þemavinna

Í þemanámi, vali og smiðjum gefst tækifæri til að sökkva sér niður í viðfangsefni og samþætta

námsgreinar þ.a.m. list- og verkgreinar. Leitast er við að hafa fjölbreyttar kennsluaðferðir og

námsgreinar eru samþættar. List- og verkgreinar koma að þemavinnunni og þannig tengist nám

nemandans saman í eina heild.

Sundkennsla og íþróttir
Sundkennsla fer fram í Árbæjar- og Dalskólalaug. Nemendur fara með rútu á milli og skólaliði eða

stuðningsfulltrúi sér um rútufylgd í 1. - 6. bekk. Íþróttir eru kenndar í íþróttahúsi skólans en fyrsta og

síðasta mánuð skólaársins eru kenndar íþróttir úti við í nánasta umhverfi skólans. Sæmundarhlaup og

Sæmundarleikar fara svo fram einu sinni á skólaárinu.

Útikennsla og umhverfismál
Ætlast er til að kennarar nýti fjölbreytt umhverfi skólans og að útikennsla sé virkur og lifandi þáttur í

skólastarfinu. Skólinn vinnur að því að verða vistvæn stofnun.

Grenndarstarfið
Skólahljómsveit Grafarvogs og Grafarholts og Tónlistarskólinn Harpan eru starfandi í skólanum fyrir

nemendur bæði innan og utan skólatíma. Nemendur fara gjarnan úr kennslustundum til að sinna

tónlistarnáminu.

Námsmat
Lögð er áhersla á að námsmat sé lýsandi fyrir stöðu nemandans og er allt námsmat nemandans birt í

námsumsjónarkerfi skólans Mentor. Nemendur á yngsta stigi  gera einnig verkmöppur þar sem hægt

er að sjá vinnu og framfarir.
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Foreldrasamstarf
Þó að skólinn sé ungur að árum hafa þegar skapast nokkrar hefðir í foreldrasamstarfinu.

Foreldrahópurinn er kröftugur og vill gjarnan vera með í því sem við erum að gera.

Skólasetningardagurinn er skipulagður í samstarfi við stjórn foreldrafélags og foreldraráðs. Tvö

foreldraviðtöl eru á ári auk þess eru nemendur í 1. bekk og þeir nemendur sem eru að fá nýja

umsjónarkennara að hausti eru boðaðir í viðtal í skólabyrjun. Skólakynningar í hverjum árgangi eru í

september. Kennarar eru ekki með fastan viðtalstíma en hægt er að hafa samband við

umsjónarkennara með tölvupósti eða með því að hringja í síma 411 7848 og skrifstofustjóri tekur

niður nafn og númer og kemur skilaboðum til umsjónarkennara. Umsjónarkennari mun hafa

samband eins fljótt og hægt er. Umsjónarkennarar senda tölvupóst/fréttabréf í hverri viku með

nokkrum línum um skólastarfið. Afrit af fréttabréfinu skal sent til skólastjórnenda og stuðningsfulltrúa

á stigi.

Nokkrir árgangar eru komnir með árgangaheimasíðu. Þar eru settar inn fréttir úr skólastarfinu,

myndir af nemendum og ýmsar upplýsingar fyrir nemendur og foreldra.

Skólaráð
Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum

fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum

foreldra, auk skólastjóra sem stýrir ráðinu. Ráðið fundar 7 sinnum á ári og er þar rætt um ýmis

hagsmunamál skólans.

Foreldrafélag
Foreldrafélagið sér um félagslega þáttinn í foreldrastarfinu og hefur t.d. veg  og vanda af starfi

bekkjarfulltrúa, jólaföndri og margt fleira. Hægt er að sjá á heimasíðu skólans hverjir eru í stjórn.

Einnig er hægt að sjá skipulag viðburða á vegum bekkjarfulltrúa á heimasíðunni.

Að lokum
Mikilvægt er að handbókin gefi gagnlegar upplýsingar, lesendur vita best hvað þarf að standa hér.

Vinsamlegast komið ábendingum til stjórnenda.
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