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Frá árinu 2016 hefur verið unnið að innleiðingu teymiskennslu í grunnskólum Borgarbyggðar. Auk 

teymiskennslu hefur áhersla verið lögð á fjölbreytta kennsluhætti, betri námsárangur, læsi, samskipti, 

bekkjar- og skólabrag.1 Á næstu tvö skólaár verður menntun fyrir alla í brennidepli.  

Ákveðið var að efna til starfsmannafunda, nú í lok þriðja árs þessa verkefnis, þar leitað yrði mats 

starfsmanna á því hvernig innleiðingin hefði gengið, hvað mætti betur vara og hvaða stuðning þyrfti á 

næsta skólaári til að markmið verkefnisins næðust. Fundirnir voru haldnir í Grunnskólanum í 

Borgarnesi 4. apríl, kl. 14:30–16:00 og Grunnskóla Borgarfjarðar 8. apríl, kl. 14:30–16:00. 

Umræðan fór fram í hópum og var við hana byggt á svokallaðri veggjakrotsaðferð.2 Spurning fylgir 

borði og þátttakendur færa sig á milli borða. Umræðulotur voru fjórar, hver lota 15‒20 mínútur. Svör 

voru skráð á pappírsrenninga og settar á vegg með spurningunum.  

Umræðurnar fylgdu þessu sniði: 

1 borð 

2016‒2017 Markmið verkefnisins var að kennsluhættir teymiskennslu og andi lærdómssamfélags 

einkenni störf grunnskóla í Borgarbyggð.  

 Hvað hefur gengið vel í innleiðingu á teymiskennslu? 

 Hvað má betur fara? 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að vel gangi að vinna í teymum? 

2 borð 

2017‒2018 Markmið verkefnisins er að stuðla að enn fjölbreyttari kennsluaðferðum  

 Erum við að ná markmiðum okkar varðandi fjölbreytta kennsluhætti? 

 Hvað má betur fara? 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að vel gangi að kenna á fjölbreyttan hátt? 

3 borð 

2018‒2019 Enn betri bekkjarbragur í grunnskólum Borgarbyggðar. 

 Hvað hefur tekist vel við að stuðla að betri bekkjarbrag? 

 Hvað má betur fara? 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að bekkjarbragur sé góður? 

4 borð 

2019‒2021 Skóli margbreytileikans 

 Hvað eigum við að leggja áherslu á næsta vetur til að koma enn betur á skóla fyrir alla? 

                                                           
1 Sjá nánar í þessum skýrslum:  

 Ingvar Sigurgeirsson, Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir og Ragnhildur Kristín 
Kristín Einarsdóttir. (2017). Saman getum við meira: Innleiðing teymiskennslu í grunnskólunum í 
Borgarbyggð 2016‒2017. Mosfellsbær: Skólastofan – rannsóknir og ráðgjöf. Sótt af  
http://skolastofan.is/wp-content/uploads/2018/06/Borgarbyggd_lokaskyrsla_6_6_2017.pdf 

 Ingvar Sigurgeirsson og Anna Magnea Hreinsdóttir. (2018). Saman getumvið meira – samtalið er svo 
kraftmikið og mikilvægt: Þróunarverkefni í grunnskólum Borgarbyggðar. Lokaskýrsla til Sprotasjóðs. 
Sótt á http://skolastofan.is/wp-content/uploads/2018/07/Saman-getum-vi%C3%B0-meira-
Lokask%C3%BDrsla.pdf 

2 Sjá hér: http://skolastofan.is/veggjakrotsadferdir/ 

http://skolastofan.is/wp-content/uploads/2018/06/Borgarbyggd_lokaskyrsla_6_6_2017.pdf
http://skolastofan.is/wp-content/uploads/2018/07/Saman-getum-vi%C3%B0-meira-Lokask%C3%BDrsla.pdf
http://skolastofan.is/wp-content/uploads/2018/07/Saman-getum-vi%C3%B0-meira-Lokask%C3%BDrsla.pdf
http://skolastofan.is/veggjakrotsadferdir/
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 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að ná enn betri árangri við að koma til móts 

við alla nemendur? 

Í síðustu umferð var svörunum raðað í forgangsröð. Síðan fékk hver þátttakandi tækifæri til að greiða 

þeim atriðum sem fram höfðu komið atkvæði – og hafði hver fundarmaður fimm atkvæði. 

Næstu skref 

Kennarar og annað starfsfólk munu þær niðurstöður sem hér fylgja til umræðu:   

 

Niðurstöður fundar í Grunnskólanum í Borgarnesi 

Teymiskennsla 

 

Að mati kennara hefur mannauður nýst betur eftir innleiðinguna, kennarar sýna meiri samábyrgð og 

eru í nánara og betra samstarfi. Þroskaþjálfi er hluti af teymi á yngsta stigi sem hefur reynst afar vel. 

Kennarar kalla eftir meiri samþættingu milli umsjónarkennara, íþróttakennara og list- og 

verkgreinakennara. Þeir kalla eftir betri vinnuaðstöðu fyrir list- og verkgreinar og rými fyrir fjölbreytta 

vinnuaðstöðu. Gera þarf ráð fyrir að fleiri en tveir kennarar séu í teymum í fjölmennum árgöngum.  

Kallað er eftir þroskaþjálfum inn í fleiri teymi og fasta tíma í samráð fyrir teymin. Upplýsingaflæði þarf 

að vera meira og tími fyrir samráð einnig. Fleiri sálfræðingar óskast til starfa í skólanum. 

  Það sem hefur gengið vel   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

4 Mannauður nýtist betur 7 Meiri samþætting milli kennara 6 Þroskaþjálfa inn í fleiri teymi 

0 Meiri samábyrgð 3 Rými fyrir fjölbreytta vinnuaðstöðu 3 Fasta tíma fyrir samráð 

0 Þroskaþjálfar hluti af teymi 2 Betri vinnuaðstaða - list og verk 3 Meira upplýsingaflæði 

0 Samstarf 0 Fleiri en tveir í teymi í fjölmennum 
árgöngum 

2 Fleiri sálfræðinga 

        1 Meiri tíma fyrir samráð 

        0 Umræðufundi 
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Fjölbreyttar kennsluaðferðir  

 

Að mati kennara gengur vel að ígrunda og finnst þeim þeir vera að ná markmiðum sínum um 

fjölbreyttar kennsluaðferðir að nokkru eða mörgu leyti. Þeim finnst þeir þurfa að vera á tánum og 

spyrja sig hvort einhver sé að taka út hvaða kennsluhætti þeir nota. 

Kennslan mætti fara fram á fjölbreyttari hátt, og kennurum finnst þeir þurfa að vera frjórri. Fleiri 

þemaverkefni mætti hafa þvert á námsgreinar og eiga list- og verkgreinakennarar að vera með í 

þeim. Stundataflan er oft stýrandi að mati kennara. 

Tækjakostur þarf að virka vel og náttúrufræðistofa þarf að vera aðgengileg og tilheyrandi gögn. Tími 

til samtals þurfa kennararnir fyrir teymi og þemavinnu, tæki í útikennslu og fleiri spjaldtölvur. 

  Erum við að ná markmiðunum   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

1 Ígrundun 6 Framkvæma á fjölbreyttan hátt 14 Tækjakostur sem virkar 

0 Já að mörgu leyti 3 Þurfum að vera frjórri 6 Náttúrufræðistofu og gögn 

0 Já, að nokkru leyti 1 Fleiri þemaverkefni 2 Samstarfstími fyrir teymi og 
þemavinnu 

0 Vera á tánum, hvað höfum við 
gert? 

1 Meira þvert á námsgreinar 2 Tæki í útikennslu 

0 Er einhver að taka út hvaða 
kennsluhætti við notum? 

1 List- og verkgreinakennarar með í 
þemaverkefnum 

1 Fleiri ipada 

   0 Stundataflan stýrandi     
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Samskipti og bekkjarbragur 

 

Að mati kennaranna hefur teymiskennsla góð áhrif á samskipti og bekkjarbrag. Einnig vinabekkir, 

vinátta og stuðningur. Bekkjarsáttmáli er gagnlegur að þeirra mati, bekkjarfundir og árshátíð. Þeim 

finnst árgangarnir vera orðnir meiri heild.  

Kennurunum finnst þurfa skýrari símareglur og meiri stuðning stjórnenda í agamálum nemenda. Þeim 

finnst oft erfitt að finna tíma fyrir vinabekki í stundatöflu. Þeir telja að oftar mætti fara í 

samvinnuleiki og hópeflisleiki. 

Kennarar þurfa að vera góðar fyrirmyndir. Þeim finnst þurfa að finna lausn á fótboltavellinum þar 

sem oft koma upp árekstrar nemenda og leggja til að leitað verði til fótboltaþjálfara hjá Skallagrími. 

Þeim finnst þurfa utanaðkomandi aðstoð inn í árganga þar sem bekkjarbragur er slæmur. Gott væri 

að líflegur og hugmyndaríkur starfsmaður stýri vinaliðaverkefni í skólanum. Það ætti að skylda 

foreldra á uppeldisnámskeið og koma á betri samvinnu við foreldra. Einnig þarf betri net- og 

tæknilausnir í skólann. 

  Það sem hefur tekist vel   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

2 Teymiskennsla hefur góð áhrif 7 Skýrari símareglur 7 Starfsmenn þurfa að vera fyrirmyndir 

2 Vinabekkir, vinátta og 
stuðningur 

5 Meiri stuðningur stjórnenda í 
agamálum 

4 Samstarf við Skallagrím um fótboltavöllinn 

1 Bekkjarsáttmáli  0 Erfitt að finna tíma fyrir vinabekki 3 Utanaðkomandi stuðningur í árganga v. 
bekkjarbrags 

0 Árgangar orðnir meiri heild 0 Samvinnu- og hópeflisleikir 1 Vinaliðaverkefni skólans og starfsmaður sem 
stýrir 

0 Bekkjarfundir     0 Skyldu foreldranámskeið  

0 Árshátíðin     0 Betri tæknilausnir - tæki og netsamband í lagi 

        0 Betri samvinnu foreldra 
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Skóli margbreytileikans 

 

Kennurum finnst að leggja ætti áherslu á fjölbreytta kennsluhætti næsta vetur og teymiskennslu. Það 

þarf að gera nemendur ábyrga fyrir því að styðja við yngri nemendur og hjálpa til, t.d. í mötuneyti 

skólans. Byggja þarf á einstaklingsmiðuðu námi, hópavinnu, þemavinnu og teymisvinnu. Horfa þarf á 

styrkleika nemenda. 

Að mati kennara þarf stuðningur að felast í fræðslu og úrræðum fyrir frávik og sameiginlegum 

undirbúningstíma teyma með stuðningsaðilum. Einnig þarf að koma á laggirnar sérkennsluteymi í 

skólanum og að upplýsingar fylgi nemendum til allra kennara. Styðja þarf við bráðgera nemendur og 

auka undirbúningstíma fyrir  teymi. Kennslutæki og tól þurfa að  vera í lagi í skólanum, verkfæri fyrir 

ýmisskonar kennslu, t.d. náttúrufræði. Úrræði þurfa að vera til staðar fyrir nemendur með 

skólaforðun. 

  Hvað á að leggja áherslu á næsta vetur?   Stuðningur sem þarf 

7 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 3 Fræðsla og úrræði fyrir frávik 

3 Teymiskennsla 2 Sameiginlegur undirbúningstími fyrir  teymi með 
stuðningsaðilum 

2 Gera nemendur ábyrga, t.d. aðstoða yngri 
nemendur 

1 Sérkennsluteymi 

1 Einstaklingsmiðað nám 1 Upplýsingar fylgi nemendum til allra kennara 

0 Hópavinna 1 Stuðningur við bráðgera nemendur 

0 Þemavinna 0 Meiri undirbúningstími fyrir teymi 

0 Teymisvinna 0 Verkfæri fyrir ýmsikonar kennslu t.d. náttúrufræði 

0 Horfa á styrkleika 0 Tæki og tól sem eru í lagi 

    0 Úrræði fyrir nemendur sem eru hættir 

    0 Úrræði fyrir nemendur með skólaforðun 
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Niðurstöður fundar í Grunnskóla Borgarfjarðar 

Teymiskennsla 

 

Að mati kennara hefur samvinnan gengið vel og samskipti. Góð samsetning er á teymum í skólanum, 

stuðningur og styrkleikar nýttir innan hvers teymis. TEAMS hefur bætt samtalið og  sveigjanleg 

stundaskrá hefur stutt vvið teymiskennsluna.  

Það þarf að vera meiri festa á teymisfundartímum og það þarf að halda betur við tímana. Kennarar 

mættu  vera duglegri við að deila inná TEAMS milli deilda og skóla. Það vantar meiri „Ingvarsstundir“ 

og meiri teymisvinnuanda. Starfsfólki finnst forfallakennsla trufla teymi og fundi og fólk þarf að vera 

duglegra í teymum milli deilda. 

Starfsfólk þarf handleiðslu og óskar eftir því að myndað verði lausnateymi. Einnig kallar það eftir því 

að stjórnendur hitti einstaklinga innan teyma til að fylgjast með gæðum teymisvinnunnar.  

  Það sem hefur gengið vel   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

0 Samvinnan 8 Meiri tíma í teymisfundi - festa 10 Handleiðsla 

0 Nýta styrkleika innan 
teymis 

3 Vera duglegri að deila inná teams milli 
deilda/skóla 

0 Búa til lausnateymi 

0 Teams hefur bætt samtalið 2 Halda teymisvinnufundartíma 0 Að stjórnendur hitti einstaklinga innan 
teyma  

0 Sveigjanleg stundaskrá 2 Meiri Ingvarsstundir   til að fylgjast með gæðum 
teymisvinnunnar 

0 Góð samsetning teyma 1 Meiri tíma í  teymi     

0 Stuðningur innan teymis  1 Stöðum     

0 Samskipti 1 Meiri teymisvinnuanda     

    0 Vantar meiri teymisvinnu á sumum sviðum     

    0 Duglegri í teymum milli deilda     

    0 Forfallakennsla truflar teymi og fundi     
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Fjölbreyttar kennsluaðferðir  

 

Að mati starfsfólksins er það ekki alveg að ná markmiðum sínum varðandi fjölbreytni í 

kennsluaðferðum, en þetta er í áttina. Því finnst ávallt hægt að gera betur og að hópavinna hafi 

aukist. 

Starfsfólkið telur að setja þurfi þemavinnu inn í skóladagatalið og samstilla þemavinnu milli deilda. 

Það má nota tæknibúnað á markvissari hátt og hafa meiri einstaklingsmiðun og meiri hópavinnu í 

kennslu. Huga þarf að gróskuhugarfari starfsfólksins. 

Stundataflan þarf að vera sveigjanlegri og hópar minni. Nýta þarf styrkleika starfsfólks milli deilda 

betur og að hafa sveigjanlegri tíma til samstarfs. Einnig er kallað eftir fjölbreyttara námsmati. 

  Erum við að ná markmiðunum   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

0 Nei 9 Setja þemavinnu inn í skóladagatal 6 Sveigjanlegri stundatafla 

0 Þetta er í áttina 1 Gróskuhugarfar okkar 6 Nýta styrkleika milli deilda 

0 Alltaf má gera betur  1 Minni einstaklingsmiðun-meiri 
hópavinna 

6 Minni hópa 

0 Aukin hópavinna 0 Meiri einstaklingsmiðun 2 Sveigjanlegri tími til samstarfs 

    0 Aukin þemavinna 2 Fjölbreyttara námsmat 

    0 Samstilla þemavinnu milli deilda 0 Virkja tækjabúnað betur - betri 
búnaður 

    0 Auka þekkingu 0 Meiri tíma 

    0 Nota tækjabúnað betur/markvissar     
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Samskipti og bekkjarbragur 

 

Bætt samskipti og bekkjarbragur hefur stuðlað að bættri sjálfsmynd nemenda og meiri sjálfsstjórn. 

Einnig hefur hann skilað af sér glaðari börnum og skilningsríkari. Einnig eru þau kurteisari inni í bekk 

og hlusta betur. Starfsfólk er/þarf að vera góðar fyrirmyndir. 

Nemendur mega bera meiri virðingu fyrir öðrum en kennurum og bæta orðbragð sitt. Passa þarf 

uppá fordóma gagnvart minnihlutahópum og einstaka fjölskyldum. Starfsfólk þarf að vera 

markvissara í vinnu sinni með bekkjarbrag.  

Styðja þarf við stoðþjónustuna með námsráðgjafa, iðjuþjálfara, þroskaþjálfum, sálfræðingum, 

atferlisfræðingum. Setja þarf aukið fjármagn í bekkjarferðir og halda fyrirlestur og fræðslu um 

fjölmenningu fyrir nemendur. Einnig þarf handleiðslu og ráðgjöf fyrir starfsfólk og teymi. 

  Það sem hefur tekist vel   Það sem má betur fara   Stuðningur sem þarf 

0 Bætt sjálfsmynd nemenda 8 Meiri virðing við aðra en kennara 19 Meiri stoðþjónusta-skilvirkni 

0 Hlusta betur 1 Orðbragð    námsráðgjöf 

0 Kurteisari inni í bekk 1 Fordómar gagnvart minnihlutahópum    iðjuþjálfun 

0 Meiri sjálfsstjórn 1 Passa fordóma gagnvart fjölskyldum    þroskaþjálfun 

0 Glaðari börn 0 Vera markvissari í skipulagi 
bekkjarbragsvinnu 

   sálfræðiþjónusta 

0 Skilningsríkari börn        atferlisfræðingur 

0 Góðar fyrirmyndir     4 Aukið fjármagn í bekkjarferðir 

        3 Fyrirlestur um fjölmenningu fyrir 
nemendur 

        3 Handleiðsla/ráðgjöf fyrir starfsfólk 
og teymi 
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Skóli margbreytileikans 

 

Að mati starfsfólks á að leggja áherslu á góða aðstöðu sem hentar öllum næsta vetur. Skólinn þarf að 

skilgreina sýn sína á skóla án aðgreiningar. Styðja þarf við nemendur í íþróttum og list- og 

verkgreinum. Starfsfólk á að kynna sér málefni nemenda og nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

námsmat. Verkferlar þurfa að vera virkir frá hausti og minni hópar í verkgreinum. 

Koma þarf á námsveri í skólanum og hafa virka stoðþjónustu fyrir nemendur með sálfræðingi, 

talmeinafræðingi, iðjuþjálfa og þroskaþjálfa. Auka þarf starfshlutfall þroskaþjálfa á öllum deildum. 

Fræða þarf starfsfólk um skóla án aðgreiningar og auka handleiðslu fyrir kennara á gólfi og foreldra. 

Það þarf að hafa fastan tíma í kennslutöflu til að huga betur að hverjum einstaklingi. Starfsfólk þarf 

að hafa orðabækur með þeim tungumálum sem nemendur nota.  

  Hvað á að leggja áherslu á næsta vetur?   Stuðningur sem þarf 

8 Aðstaða sem hentar öllum 13 Námsver 

1 Skilgreina skólans sýn á skóla án 
aðgreiningar 

9 Virka stoðþjónustu fyrir nemendur 

1 Sérkennsla í íþróttum   sálfræðingur 

1 Sérkennsla í list- og verkgreinum   talmeinafræðingur 

0 Starfsfólk kynni sér málefni nemenda   iðjuþjálfi 

0 Fjölbreyttar kennsluaðferðir   þroskaþjálfi 

0 Virkir verkferlar að hausti/aðgerðaráætlanir 5 Aukið starfshlutfall þroskaþjálfa á öllum deildum 

0 Nota fjölbreyttara námsmat 4 Fræðsla fyrir starfsfólk um skóla án aðgreiningar 

0 Augljós skýring innan skóla um nám fyrir 
alla  

3 Fastur tími í kennslutöflu til að huga betur að 
einstaklingum 

0 Minni hópar í verkgreinum 3 Aukin handleiðsla fyrir kennara á gólfi og fjölskyldur 

    2 Orðabók með þeim tungumálum sem nemendur nota 

    0 Fræðsla um fjölbreytt námsmat og nota það 
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Skólaþjónustan - svör 

 

1 umræðulota 

2016‒2017 Markmið verkefnisins var að kennsluhættir teymiskennslu og andi lærdómssamfélags 

einkenni störf grunnskóla í Borgarbyggð.  

 Hvað hefur gengið vel í innleiðingu á teymiskennslu? Sumstaðar hefur maður séð teymi 

smella mjög vel saman og styrkleikar hvors aðila fá að njóta sín og svo eru líka til teymi sem 

hafa verið að vinna saman í einhvern tíma en þar er ekkert að ganga. 

 Hvað má betur fara? Styðja betur við þau teymi sem eru ekki að ganga í takt t.d. að efla 

stjórnendur að taka á svoleiðis málum. Andi lærdómssamfélagsins hefur ekki náð 

markvissu flugi í skólastarfinu og hefur svolítið gleymst í allri þessari vinnu. 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að vel gangi að vinna í teymum? 

Skólaþjónustuteymið hefur ekki unnið markvisst eftir teymisvinnu þar sem við erum að 

koma að ólíkum þáttum og erum á víð og dreif. Væri gott að sníða og kortleggja hvernig 

teymisvinnan gæti nýst okkur betur. 

2 umræðulota 

2017‒2018 Markmið verkefnisins er að stuðla að enn fjölbreyttari kennsluaðferðum  

 Erum við að ná markmiðum okkar varðandi fjölbreytta kennsluhætti? Fjölbreytni 

kennsluhátta er meiri eftir því sem lífaldur nemenda er lægri. En vantar svolítið 

herslumuninn í fjölbreytum kennsluháttum á unglingastigum  

 Hvað má betur fara? Að merkingarbært nám sé nýtt meira í kennslu þar sem það er sannað 

að þegar nemendur tengja við það sem þeir eru að læra þá á sér meira nám. 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að vel gangi að kenna á fjölbreyttan hátt? Að 

allir hafi sameiginlega sýn og skilning bæði stjórnendur, kennarar, annað starfsfólk og 

skólaþjónustan hvaða leið við viljum fara og að hvaða markmiði við ætlum að stefna. 

3 umræðulota 

2018‒2019 Enn betri bekkjarbragur í grunnskólum Borgarbyggðar. 

 Hvað hefur tekist vel við að stuðla að betri bekkjarbrag? Er ekki nógu sýnilegt í skólunum 

 Hvað má betur fara? Verkefnið um  betri bekkjarbrag hefur ekki sýnt nógu marktækilegan 

mun og maður er ekki að sjá kennara vera nýta sér þau verkfæri til að efla betri 

bekkjarbrag. 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að bekkjarbragur sé góður? Það þarf meiri 

eftirfylgni og handleiðslu yfir skólaárið þar sem staðan er tekin og fókusinn settur á 

ákveðinn þátt og fylgt eftir af stjórnendum. 

4 umræðulota 

2019‒2021 Skóli margbreytileikans 

 Hvað eigum við að leggja áherslu á næsta vetur til að koma enn betur á skóla fyrir alla? 

Kjarninn í skóla margbreytileikans er góður bekkjarbragur og fjölbreytir kennslu aðferðir 

því er mjög mikilvægt að halda þeim boltum áfram á lofti. Gæta að fjölbreytar fagstéttir 



11 
 

séu að vinnan innan skólanna. Gæta að fjöldi nemenda á hvern kennara sé ekki of mikill. 

Að það sé möguleiki á sveigjanleika á útfærslu á stuðningi við nemendur. 

 Hvaða stuðning þarf ég/við á næsta skólaári til að ná enn betri árangri við að koma til móts 

við alla nemendur? Að stjórnendur séu leiðandi í þeirri vinnu sem við nefndum hér að ofan 

og að fundað sé reglulega yfir skólaárið um hvað vel gangi og hvað megi betur fara og að 

hvaða verkefnum við ætlum að stefna að. Að innan skólanna sé stofnað lausnateymi sem 

vinnur með kennurum að lausn mála í kennslu og samskiptum. En passa að lausnateymið 

taki við málum af kennurum til að leysa heldur haldi utan um hugstormun með lausnir að 

málum. Að skapa þessa lausnaleysandi menningu sem hópur. 

 


