
Umbótaáætlun skólaárið 2009–2010. Greining á stöðunni haustið 2010 
Efnisþættir  
 

Ábyrgð – framkvæmd – leiðir  Hvað hefur verið gert  

Stjórnun    

Stofna matsteymi  Stjórnendur, undirbúningur í gangi  þarf að koma í verk haustið 2010  

Unnið að stefnumótun og viðmiðunum 
varðandi samsetningu nemendahópa 
innan skólans  

Stjórnendur finni leiðir skv. áætlun 
sveitafélagsins.  

framkvæmt  

Undirbúningur að mati og umbótum 
skv. Sjálfsmatsáætlun  

Komið af stað  Gert ráð fyrir námskeiði f. stjórnendur og 
matsteymi  skólaárið 2010-2011  
gerð Sjálfsmatsskýrsla fyrir skólaárin  
2009 – 2011  

Áætlun um skipulag funda og fræðslu 
yfir lengri tíma   

Skólastjóri geri yfirlit sem hengt er á 
upplýsingatöflu starfsmanna. 

Framkvæmt  

Nám og kennsla    

Samvinna milli stiga  Reglulegir fastir stigsfundir –  Framkvæmt  

Teymisvinna  Fyrirlestur og umræður  Frestað vegna álags  

Faglegar umræður  Fræðsluerindi, umræður og hópastarf 
starfsmanna reglulega. 

Framkvæmt – tókst vel – framhald  

Heimanám – mótuð verði stefna  Umræður meðal starfsmanna; viðhorfskönnun.  Þarf að koma í framkvæmd haustið 2010  

Unnið áfram að þróun eininga í 
mentor s.s. sjálfsmat, markmiðs-
setning, námssamningar, heimavinnu-
áætlun, verkefnabók, námsáætlun o.fl. 

Er í vinnslu Skipuleggja þarf námskeið fyrir kennara og 
stjórnendur haustið 2010 

Uppeldi til ábyrgðar    

Upprifjun starfsmanna á 
megináherslum  

Fagstjóri sér um fyrirlestra og verkefni fyrir 
tiltekin hóp starfsmanna  

Framkvæmt.  

Stefna gerð sýnilegri í daglegu starfi 
skólans. 

Kennarar sjá um að setja verkefni upp  Framkvæmt  

Mat á áherslum skólans  Spurningalisti lagður fyrir starfsfólk Framkvæmt –unnið úr niðurstöðum maí 
2010  

Lestur og ritun    

Kynning og fræðsla  Starfsmannaferð á Akureyri,  fyrirlestrar, 
skólaheimsóknir 

Framkvæmt – tókst mjög vel  

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

Stýrihópur undirbýr, skipuleggur og vinnur úr 
gögnum 

Framkvæmt – alm. ánægja með framtakið  

Heimsóknir í aðra skóla  Stýrihópur heimsækir skóla sem leggja áherslu 
á þennan þátt, greina og vinna úr gögnum og 
öðrum upplýsingum 

Framkvæmt - tókst vel. Afar áhugaverðar 
heimsóknir - nýtist vel í starfinu sem er 
framundan  

Aukin áhersla á ritun.  Þarf að skoða og undirbúa – umræða út frá 
niðurstöðum samræmdra prófa. Námskeið og 
fyrirlestrar næsta skólaár, styrkir til 
þróunarstarfsins. – þarf að vinna betur 

Sótt um styrk en hann fékkst ekki - þarf að 
vinna betur og reyna aftur 

Mat á áherslum skólans  Spurningalisti lagður f. starfsfólk Framkvæmt –unnið úr niðurstöðum maí 
2010  

Foreldrasamstarf    

Upplýsingaflæði gert markvissara Deildar- og aðst.stjóri sjá um að efla og breyta 
heimasíðu skólans – framkvæmt  

Framkvæmt – heimasíðan endurskoðuð 
og uppfærð  

Aukin upplýsingagjöf til foreldra, 
aukinn notkun á mentor og efling 
heimasíðu 

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

Framkvæmt en má gera betur 

Umhverfisstefna    

Haldið áfram á sömu braut.  Stýrihópur   Góð vinna  

Bæta flokkun í matsal  Fari í endurskoðun – þarfnast úrbóta  Þarfnast úrbóta  

Rifja reglulega upp áherslur skólans  Stýrihópur  Framkvæmt  

Skólanámskrá    

Ákv. þættir teknir til endurskoðunar og 
áframhaldandi þróunar  

Skólastjórnendur  Framkvæmt  

Skólanámskrá – heimasíða skólans Aðstoðarskólastjóri  Framkvæmt – kynning maí 2010  

Handbók starfsmanna    

Ákv. þættir teknir til endurskoðunar og 
áframhaldandi þróunar 

Skólastjórnendur  Vinnu lokið – kynning maí 2010  

Vinna og venjur – endurskoðun lokið Skólastjórnendur  Vinnu lokið  

Handbók fyrir foreldra    

Unnið að handbók fyrir foreldra. Skólastjórnendur  Er í vinnslu – á að ljúka haust 2010  



 


