
Umbótaáætlun 2011 – 2012  
Efnisþættir  
 

Leiðir til úrbóta  

Stjórnun   

Stofna matsteymi – innra mat  
 
 

Sjálfsmatsáætlun skólaárið 2010 – 2011 verði fullkláruð að hausti 2011. 
Matsteymi fari yfir og endurmeti. Unnið eftir matsáætlun - unnið úr 
niðurstöðum jafnt og þétt yfir veturinn 

Unnið að mati og umbótum skv. Sjálfsmatsáætlun  
 

Stjórnendur og matsteymi vinni úr niðurstöðum og ákv. þá þætti sem á að 
meta skólaárið 2011–2012 

Starfsmannaviðtöl  Undirbúningsblað, stjórnendur taka viðtöl að vori 

Skýrari skilaboð – stjórnenda  Eftirfylgni með störfum starfsmanna, endurgjöf á störf þeirra.  
Kynningar á niðurstöðum kannana 

Nám og kennsla   

Faglegar umræður – stigsfundir – fræðslufundir  
 
 

Fræðsluerindi, umræður og hópastarf starfsmanna reglulega. Umræður 
kennara um starf sitt, samskipti, samvinnu, fjölbreytta kennslu og 
námsmat. Aðalnámskrá grunnskóla. Ný aðalnámskrá grunnskóla 

Heimanám – mótuð verði stefna  
 

Umræður meðal starfsmanna – stefna um heimanám tilbúin að hausti 
2011.  

Unnið áfram að þróun eininga í mentor s.s. sjálfsmat, 
markmiðssetning, námssamningar, námsframvinda, 
námsúrræði, heimavinnuáætlun, verkefnabók, 
námsáætlun, dagbók 

Er í vinnslu – farið yfir hvað þarf að bæta við og festa betur í sessi þær 
einingar sem eiga að vera í notkun 

Lífsleiknikennsla  Endurskoðun 

Einstaklingsáætlun – sérkennsla  Fyrirlestur  - umræður – samræma vinnubrögð  

Félagsfærni  Tímar hjá nemendum á miðstigi – forvörn 

Samvera  Breytt skipulag. Festa í sessi 

Uppeldi til ábyrgðar   

Upprifjun starfsmanna á megináherslum  Fagstjóri sér um fyrirlestra og verkefni fyrir tiltekin hóp starfsmanna  

Stefna gerð sýnilegri í daglegu starfi skólans Kennarar sjá um að setja verkefni upp 

Foreldrar fái kynningu og virkari í því starfi Haustfundir með skólaforeldrum taki mið af því 

Lestur og ritun   

Kynning og fræðsla  
Heimsóknir í aðra skóla 

Skólaheimsóknir verkefnastjóra, stýrihóps og kennara - skóla sem leggja 
áherslu á þennan þátt, greina og vinna úr gögnum og öðrum 
upplýsingum. Á vorönn hugað að fræðsluerindi er varðar ritun 

Aukin lestur í öllum árgöngum, lestrarátak, 
lestrarvinir, mat á lestri o.s.frv. 

Stýrihópur undirbýr, skipuleggur og vinnur úr gögnum 

Aukin áhersla á ritun Þarf að skoða og undirbúa – umræða út frá niðurstöðum samræmdra 
prófa 
Námskeið og fyrirlestrar næsta skólaár 2012- 2013 – styrkir til 
þróunarstarfsins 
Verkefnastjórar í lestri og ritun 

Lestrarstefna skólans tilbúin Stýrihópur vinni með afrakstur síðustu ára og móti stefnu í lestri 

Foreldrasamstarf   

Upplýsingaflæði gert markvissara. Efling heimasíðu 
 
 

Deildar- og aðst.stjóri sjá um að efla og breyta heimasíðu skólans. 
Endurskoðun á skipulagi og lagt mat á heimasíðu, hugað að hún sé virk  

Aukin upplýsingagjöf til foreldra, aukin notkun á 
mentor 
 

Starfsmenn skoði betur möguleika mentor – fréttabréf skólans. 
Upplýsingar beint frá kennurum 

Umhverfisstefna   

Haldið áfram á sömu braut – nýr fáni Stýrihópur – fagstjórar stýra þeirri vinnu.  – Nýr fáni 1. des. 2011  

Rifja reglulega upp áherslur skólans  Stýrihópur  

Skólanámskrá   

Ákv. þættir teknir til endurskoðunar og áframhaldandi 
þróunar. Ný aðalnámskrá  

Skólastjórnendur – kennarar – lesa og ræða inntak nýrrar aðalnámskrár 

Náms- og kennsluáætlanir – vandaðar og sýnilegar 
 

Mat á uppsetningu, settar að hausti inn á heimasíðu skólans 

Handbók starfsmanna – starfsáætlun   

Vinna og venjur - starfsmannahandbók – 
endurskoðun lokið 

Skólastjórnendur – vinnu lokið haust 2011 – kynning 

Handbók fyrir foreldra – starfsáætlun   

Unnið að handbók fyrir foreldra Skólastjórnendur – vinnu lokið haust 2011 – kynning 

 

 

 


