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Lærum hvert af öðru – virkjum grunnþættina 

Í sameiginlegum hluta aðalnámskrár er kveðið á um sex grunnþætti sem mynda 

kjarna nýrrar menntastefnu. Þeir varða starfshætti skóla, inntak og umhverfi náms og 

er ætlað að vera leiðarljós og skapa samfellu í öllu skólastarfi.  

 

1. Hvernig má tryggja að grunnþátturinn HEILBRIGÐI OG VELFERÐ komi fram 

og endurspeglist í? 

a) Inntaki námsgreina / námssviða og kennslufræði þeirra 

b) Starfsháttum skóla og menningu þeirra 

Hafa stefnu 

Fjölbreytta kennsluþætti 

Flétta saman með ýmsu mót 

Sýnilegt 

Vinna saman að stefnu 

Hluti af menningu – heilsueflingu – sérstakan dag – auka þátt íþrótta miðað við 

líkamsform barna 

Sé eðlilegur hluti lífsins 

Peningar / fjármagn en samt einstaklingsmiðaða kennslu 

Öll kennsla lúti að heilbrigði og velferð 

-- 

Skýra sýn og skýr markmið og allir geta verið þátttakendur 

Vita hvernig við ætlum að meta þau markmiðum sem við setjum 

Lýðræðislegt – þjóðfund – allir saman 

Grunnþáttur komi fram í öllum námsgreinum og það sé tryggt að þessi þáttur 

komi allstaðar inn 

Tryggja næga hreyfingu nemenda og starfsfólks 

Hollt og næringarríkt fæði 

Hlúa að einstaklingum námslega og félagslega 
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2 Hvað þarf til þess að öflug menntun um heilbrigði og velferð eigi sér 

stað? (Reynsla, hugmyndir og leiðir) 

 

Slakað hefði verið á  í forvörnum og mikilvægt að slaka ekki á í þeim málum. 
Bæta í þar. 
 
Félagsleg þjálfun skiptir máli – geðrækt og kenna börnum félagslega þátttöku  
 
Virkja heimili og foreldra í þessu 
 
 
Nauðsynlegt að grunnþættir séu inni í markmiðum 
Gott og vandað fræðsluefni 
Kennara og starfsfólk fyrirmyndir 
Fyrirlestar  
Uppbrot 
Áttaksverkefni 
Fá hjúkrunarfólk – lögregluna í kynningar 
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3 Hugmyndir um aðferðir til að auka menntun í heilbrigði og velferð þvert á 

námsgreinar/námssvið? 

 

 

Komast til móts við þarfir 

Tengja áfram saman við aðrar námsgreinar – í ríkari mæli 

Kenna gagnrýna hugsun -  

 

Allir eiga að vinna að þessu! 

 

Þverfagleg kennsla – útikennsla – nýta betur 

Fá foreldra og nærsamfélagið í lið með okkur 

 

Vettvangsferðir 

Gönguferðir  

Útikennslu 

Leikræna tjáningu 

Fræðslu fyrir foreldra 
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4 Annað sem skiptir máli 

 

 

 

Skila sterkari einstaklingum út í samfélagið 

Heilsugæslan skólarnir og fleira 

Hvað er heilbrigði og velferð? 

Hafa allir sama skilning á þessu hugtaki? 

 

 

Gott samstarf við foreldra og heimili 

Vel menntað starfsfólk 

Allir hafi tækifæri (starfsfólk) til að vera með á fundum og fræðsluerindum sem við á) 

Fjármagn 

Huga að geðrækt! 

 


