


Hvernig væri lífið ef það 
væ ru ekki til skólar?

Þurfum við að hafa skóla/kerfi?



Hvernig menntakerfi myndum við 
smíða ef við væ rum að byrja í dag?

Hverju myndum við breyta?
Er hæ gt að breyta?

Má breyta?



HVAÐ ER    ?

Sjálfstætt starfandi grunnskóli fyrir nemendur í 8.-10. bekk með áherslu á 
íþróttir og vendinám. NÚ tók til starfa í ágúst 2016 og var með 35 
nemendur á fyrsta starfsárinu. Skólinn er opinn nemendum í Hafnarfirði 
og nærliggjandi sveitarfélögum.

Nú á 4. starfsári skólans eru nemendurnir 63 talsins og stendur til að 
fjölga þeim í 72 á næsta ári, sem verður endanleg stærð skólans.



STJÓRNENDUR

Kristján Ómar Björnsson - Heilsustjóri 

GSM 695-5415 - kristjan@framsynmenntun.is

Gísli Rúnar Guðmundsson - Menntastjóri 

GSM 698-3505 - gisli@framsynmenntun.is

Sigríður Kristjánsdóttir - Rekstrarstjóri 

GSM 860-4128 - sigridur@framsynmenntun.is

mailto:kristjanomar@framsynmenntun.is
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mailto:sigridur@framsynmenntun.is


MARKMIÐ

Hafa jákvæð áhrif á 
líf ungs fólks.

Vera valkostur og 
stuðla að framþróun á 
íslensku menntakerfi.



SÉRKENNI

Engar skólabækur.  
Fartölva á alla 

nemendur

Byrjum skóladaginn 
í dagsbirtu

Námshreyfing -
Takmörkuð kyrrseta 

- Breytilegar 
námsstellingar

Einstaklingsmiðað 
nám

Lotufyrirkomulag 
og 25 mín 

kennslustundir

Innri hvati 
íþróttamannsins 

nýttur - Markþjálfun 
á alla nemendur



HVAÐ VIRKAR Í



KENNSLURÝMI



VIRKNI



KENNSLURÝMI



MINIMALISMI



VERA

Fyrstu 30 mín 
hvers skóladags.

- 10 mín af andlegri núllstillingu.
- 10 mín af líkamlegri núllstillingu.
- 10 mín af upprifjun á 

markmiðum, gildum og 
verkefnum dagsins/vikunnar.

Án sveigjanlegrar skólastofu væri NÚvera ómöguleiki.



VELLÍÐAN NEMENDA - FORELDRAR

Eftir 2 mánuði Eftir 7 mánuði



LÍÐAN NEMENDA - NEMENDUR

Eftir 2 mánuði Eftir 7 mánuði



Hvernig væri lífið ef það 
væ ru ekki til skólar?

Þurfum við að hafa skóla/kerfi?

Já, við viljum hafa skóla

Fjölbreyttir skólar fyrir 
fjölbreytt fólk!

Skólar eiga að hjálpa nemendum 
að þekkja sjálfan sig, læra að 
vinna með öðrum og að læra að 
læra. 21.öldin er byrjuð!

Lærum í gegnum ástríðuna



Fögnum 
fjölbreytileikanum

Styðjum við og eflum s jálfs tæ tt s tarfandi skóla
Ís land vs  Danmörk?

Sama fjármagn til allra skóla og burt með skólagjöld!



Stofnaðu skóla!
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