
Matsáætlun 2011 – 2012  
Almennt um skólann; 
þjónusta  

Leiðir – matstæki   Framkvæmd – tími  Ábyrgð  
 

Forvarnir – endurskoðun á 
forvarnarstefnu skólans: 
rýmingar-, áfalla- og 
jafnréttisáætlun skólans  

Viðhorfskönnun meðal 
starfsmanna  
 

Handbók um jafnrétti, fyrir 
starfsmenn 
Umræða starfsmanna og skoðun 
á stefnu skólans 

 Stjórnendur – námsráðgjafi  

Gæsla í frímínútum Viðhorfskönnun meðal 
foreldra og starfsmanna  

Maí 2012  Stjórnendur  

Almennt um skólann; fjármál        Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími   Ábyrgð  

Húsnæði og búnaður  Viðhorfskönnun meðal 
starfsmanna  

 Starfsmannaviðtöl – mars    Stjórnendur  

Innra starf; fjölbreytt náms- 
og kennsluumhverfi: 
 

Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími  
 

Ábyrgð  

Heimanám – heimaverkefni  Umræður kennara og 
foreldra (viðhorfskönnun 
meðal starfsmanna og 
foreldra). 

Á haustönn unnið úr umræðum 
kennara skólaárið 2010 – 2011  
 
Umræður á haustfundum með 
foreldrum.   
 

Stjórnendur, stigstjórar  

Faglegt starf - hæfileikar 
kennara 

Starfsmannaviðtöl. 
Umræður og greinagerð á 
stigum. 

Mars 2012  Stjórnendur 
Stigstjórar  

Námslegar kröfur  Lestrarpróf – hraðlestrarpróf  
Læsi – Leið til læsis. 1., 2., 
3. og 4. bekkur  
Greining á niðurstöðum 
samræmdra prófa 4., 7. og 
10.bekk 

Nóv. 2011 og mars 2012 
 
Nóv. – des. 2011  
 
 

Stýrihópur í lestri.  
Deildarstj.1.-6. b. 
umsjónarkennarar/sérk.  
 
Deildarstjórar 

Almennt viðhorf nemenda til 
skólans  
 
Líðan og samskipti nemenda 

Skólapúlsinn  
viðhorfskönnun meðal 
nemenda.  6.- 10. bekkur  

Á skólaárinu.  Deildarstjóri 1. – 6. b. 

Virk þátttaka nemenda 
og fleiri þættir  

Viðhorfskönnun meðal 
nemenda.  6. – 10. bekkur  

Á skólaárinu  Stjórnendur, fagstjóri  

Starfsmannahandbók  Vinna og venjur  Haust 2011  Stjórnendur; deildarstjórar, 
stigstjórar  

Námsviðtöl – haustfundir  Spurningarlisti – foreldrar  Nov. – apríl   Stjórnendur 

Stjórnun, stefnumörkun og 
skipulag: 
 

Leiðir – matstæki  
 

Framkvæmd – tími  
 

Ábyrgð  

Skólanámskrá  Umræður meðal 
starfsmanna.  

 Umræður og greining . 
Aðalnámskrá – samlestur.  

Stjórnendur – stigstjórar  

Þróunarverkefni; Lestur og 
ritun  

Viðhorfskönnun meðal 
nemenda og starfsmanna til 
verkefnis síðustu þriggja ára 
 

Lestrarpróf/lesskilningspróf  
Maí 2012 
Samantekt og mat  
Vor – spurningalisti  

Stýrihópur  skýrsla  

Ritunarkennsla  Fyrirlestrar og umræður  Maí 2012 
Heimsókn í aðra skóla.  
Samantekt kennara og mat  

Stýrihópur – verkefnastjórar  

Orð af orði – festa í sessi  Viðhorfskönnun meðal 
nemenda og starfsmanna 

Maí 2012 
Samantekt kennara og mat  

Stjórnendur – deildarstjórar  

Endurmenntun – áætlun  Starfsmannaviðtöl  Mars 2011 – tilbúin haust 2011  Stjórnendur  

Starfsmenn: 
 

Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími  Ábyrgð  

Starfsmannaviðtöl – 
starfsumhverfi 

Starfsmannaviðtöl. Skrifleg 
könnun – alm. upplýsingar 
um væntingar fyrir næsta 
skólaár.  

Mars 2012 Stjórnendur  

Endurmenntun starfsmanna  Starfsmannaviðtöl  Mars 2012  Stjórnendur  

 

 

 


