Stefna í heimanámi
Meginþorri náms og kennslu fer fram innan veggja skólans og eru á ábyrgð starfsfólks skólans. Mikilvægt er fyrir
nemandann að gott samstarf sé milli heimilis og skóla. Grunnáherslan í heimanámi er lestrarþjálfun og þjálfun í
margföldunartöflum en eftir tilvikum er sett fyrir aukið heimanám sér í lagi ef ekki næst að klára það sem vinna átti
í skóla. Það er gott að foreldrar ræði við börn sín um hvað sé verið að læra í skólanum því upprifjun og endursögn
festa nýja þekkingu og hæfni í sessi. Sæki foreldrar um leyfi fyrir börn sín frá skóla færist ábyrgð á náminu frá
skólanum yfir á foreldrana.
Foreldrar skulu eiga kost á að taka þátt í námi barnsins, svo og í skólastarfinu almennt. Það er skylda foreldra að
veita grunnskóla upplýsingar um barnið sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð þess. Foreldrar bera
ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um
og að frístundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi barnanna.
AÐALNÁMSKRÁ GRUNNSKÓLA
Hlutverk
Kennarar
• Ákveða heimanámið
• Hafa skýrar verkefnalýsingar
• Veita endurgjöf

Nemendur
• Vinna heimavinnuna
• Taka ábyrgð
• Skipuleggja vinnuna sína

Foreldrar/forráðamenn
• Hlusta á lestur
• Fylgja eftir að heimanámið sé
unnið
• Aðstoða ef þörf krefur

Fyrirkomulag
Yngsta stig
• Lestur þjálfaður 5-7x í viku
• Önnur verkefni eftir þörfum
• Margföldunartöflur eru þjálfaðar
í 3. og 4. bekk

Miðstig
• Lestur þjálfaður 5x í viku
• Margföldunartöflur þjálfaðar
• Í mörgum námsgreinum eru
verkefni unnin heima sem tengja
saman skólaverkefni og veruleika
nemenda
• Í flestum námsgreinum hafa
nemendur kost á að taka
námsefni með heim
• Ef nemendur dragast aftur úr er
námsefni sent heim og
tölvupóstur sendur á foreldra sé
þess þörf
Upplýsingar um heimanám er sent í Upplýsingar um heimanám er sent í
tölvupósti til foreldra eftir þörfum
tölvupósti til foreldra þegar við á og
eru þá gefnir minnst tveir virkir
dagar í frest

Unglingastig
• Lestur þjálfaður 5x í viku
• Margföldunartöflur þjálfaðar
• Í mörgum námsgreinum eru
verkefni unnin heima sem tengja
saman skólaverkefni og veruleika
nemenda
• Í flestum námsgreinum hafa
nemendur kost á að taka
námsefni með heim
• Ef nemendur dragast aftur úr er
námsefni sent heim og
tölvupóstur sendur á foreldra sé
þess þörf
Upplýsingar um heimanám er að
finna á Teams, foreldrar nota sama
notendanafn og lykilorð og
nemendur til að fylgjast með.
Gefnir eru minnst tveir virkir dagar
í frest.
Starfsfólk Grunnskólans í Stykkishólmi hvetja foreldra til að nýta sér ráðleggingar Heimilis og skóla varðandi
fyrirkomulag heimanáms (sjá næstu blaðsíðu).

