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Fylgiskjal 2. Tilkynning til foreldra 
Skagaströnd 2. janúar 2015 

 
 

Ágætu foreldrar og forráðamenn  

 

Í vetur mun ég vinna að lokaverkefni mínu við Háskólann á 
Akureyri, til Meistaraprófs með áherslu á lestrarfræði.  

Lokaverkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að 
starfi mínu sem kennari í 1. -2. bekk. Einkenni 
starfendarannsókna eru m.a. þau að rannsakendur skoða og 
ígrunda starfið sitt með það að markmiði að þróa það og 
bæta. Megintilgangur rannsóknar minnar er að skoða 
hvernig samþætting þriggja kennsluaðferða reynist í mínu 
starfi.  

Í rannsókninni skoða ég verkefni nemenda og myndir af 
nemendum við nám, auk þess sem ég skoða myndir þar sem 
skil eru á verkefnum (sbr. árshátíð, útskrift „sérfræðinga“ og 
heimsóknir aðstandenda).   

Óska ég eftir því að fá að nota þessi verkefni og myndir í 
rannsókninni. Ef þið hafið einhverja meinbugi á því, 
vinsamlegast látið mig vita sem fyrst. 

Ég hef fengið leyfi hjá skólastjórnendum í skólanum fyrir 
því að vinna að þessari rannsókn innan veggja skólans.  

Með fyrirfram þökk  

Sonja Dröfn Helgadóttir 
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Fylgiskjal 3. Spurningar – aðstandendur  
Höfðaskóli 

3. febrúar 2015 
 

 
Spurningar vegna starfendarannsóknar 

 
Nú hefur þú komið í heimsókn í skólann. Þú hefur 

tekið þátt í starfi með barninu 
þínu/barnabarni/frænku/frænda. Mig langar til að fá 
smá upplýsingar hvernig þér fannst þessi heimsókn. Ég 
mun nýta svörin í starfendarannsókn sem ég er að 
vinna að. Þó svo ég biðji þig um að skrá hvernig þú 
tengist barninu, mun það hvergi koma fram í 
rannsókninni. Í rannsókninni mun einungis koma fram 
t.d. móðir eitt svaraði... amma tvö... o.s.frv. 
 

 
Vona ég að þú sért tilbúin að aðstoða mig á þennan 

hátt, það er nauðsynlegt að fá viðbrögð aðstandenda til 
þess að ég geti áttað mig á því hvort það sem ég er að 
gera sé að skila tilætluðum árangri J 
 

Með fyrirfram þökk fyrir jákvæð viðbrögð,  
Sonja Dröfn 
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Hver er þín tenging við barnið: 
___________________________________ 
 
Hvernig fannst þér heimsóknin? (vinsamlegast 
útskýrið) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Hvernig fannst þér það námsefni sem þú fékkst 
kynningu á? (vinsamlegast útskýrið) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Hefðirðu viljað hafa heimsóknina á einhvern annan 
hátt? (vinsamlegast útskýrið) 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Fylgiskjal 4. Spurningar – nemendur 

Spurningar fyrir nemendur eftir Risaeðluþema 

 

Kyn: ________________  Aldur:_______________________ 

 

1. Hvernig fannst þér Risaeðluverkefnin? 

 

a. Af hverju? 

 

 

2. Hvað fannst þér skemmtilegast? 

 

a. Af hverju? 

 

 

3. Viltu gera svona aftur? 

 

a. Af hverju? 

 

 

4. Hvernig finnst þér að vinna í K-PALS? 

 

a. Af hverju? 
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Fylgiskjal 5. Boðsbréf 

 

 

Höfðaskóli 30. janúar 2015 

 

Þér/ykkur er boðið í heimsókn til okkar, þriðjudaginn 

3.febrúar kl 10:30 – 11:30. Eins og síðast, byrjum við með smá 

dagskrá, þið munuð læra skemmtilegt námsspil af og með 

nemendum, svo fer hver til síns heima, þegar þið hafið fengið 

nóg J Nemendur ljúka sínum degi eins og venjulega. 

 

Njótum þess að eiga stund í skólanum saman. 

 

Kv. nemendur í 1. og 2.bekk 
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Fylgiskjal 6. Risaeðlulagið 

Risaeðlur	

Big	Green	Rabbit	

þýðing	Sonja	Dröfn	og	Guðmundur	Egill	

G	

Sumar	strunsuðu,	aðrar	syntu	
Bm	
Skítaglott	á	þeim	sem	flugu	um	
G														
Gras	 fannst	 sumum	 gott,	 öðrum	
kjöt		
F#	
Gengu	sumar	á	tveimur	jafnfljótum	
	
Bm																G														
Risaeðlur!	Stærri	en	hús.	
Bm																F#	
Risaeðlur!	Heilar	eins	og	lús.		
Bm																	G															
Kjálkar	og	klær,	tennur	og	bein	
F#	
…	Urruðu,	öskruðu	og	vældu…		
	
Brú:	Bm	Bm	

	

G																																			
Sumar	með	fjaðrir,	aðrar	brynju.	
Bm	
Með	stóran	hala	sem	sveiflast	gat,	
G																																																	
sín	á	milli	börðust,	jörðin	skalf,		
F# 	
snarkaði	 í	 eldfjöllum	 og	 hraunið	
rann.		
	
Bm																G														
Risaeðlur!	Stærri	en	hús.	
Bm																F#	
Risaeðlur!	Heilar	eins	og	lús....	
 
G																																							
Grameðlan	hræðilegur	kóngur	var.		
Bm 
Hali	Kambeðlunnar	sveiflast	gat.	
G																													
Finngálknin	trömpuðu	um	allt	
F# 
Andareðlum	fannst	jórtur	svalt.	
	
	
	
	
	



 99 

Bm																G														
Risaeðlur!	Stærri	en	hús.	
Bm																F#	
Risaeðlur!	Heila	eins	og	lús...	
G																																																					
Á	jörðinni	réðu	í	milljón	ár,		
Bm	
Óhræddar	og	lausar	við	allt	fjas.	
G					
Þar	til	dag	einn	þær	dóu	út.		
F#	
Núna	 bara	 steingervingar,	 olía	 og	
gas.		
	
Bm																G														
Risaeðlur!	Stærri	en	hús.	
Bm																F#	
Risaeðlur!	Heilar	eins	og	lús...	
	
Bm																G														
Risaeðlur!	Stærri	en	hús.....		
	
Brú:	Bm	Bm	
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Fylgiskjal 7. Árshátíð, dæmi um kynningu 
 

Ég heiti ...................... 

 

Risaeðlan sem ég ætla að kynna fyrir 

ykkur heitir Snareðla. 

 

Hún var til á Krítartímabilinu.  

Snareðlur borðuðu kjöt.  

Hún bjó í Kína og Mongólíu. 

Hún var 2 metrar á lengd, 75 

sentimetrar á hæð og 35 kg. 

 

Það sem mér finnst flottast við hana er 

að hún var mjög vitur þó svo hún væri 

lítil og hún gat líka ráðið við Grameðlu. 


