
Umbótaáætlun skólaárið 2010–2011.     Greining haust 2011  
Efnisþættir  
 

Ábyrgð – framkvæmd – leiðir  Hvað hefur verið gert  

Stjórnun    
 

Sjálfsmatsáætlun – matsteymi  Stjórnendur  Unnið með að skipulagi við áætlun og 
verður hún fullkláruð haustið 2011 

Endurmenntun – áætlun   Mars 2011 – starfsmannaviðtöl  Framkvæmt  
 

Unnið að samsetningu nemendahópa 
innan skólans  
 
Húsnæði – búnaður  
Gæsla  

Stjórnendur - vor 2011  Skipulag þannig að allir árgangar komist 
fyrir í skólahúsnæðinu – Frístund hafi 
Vallarhús fyrir sig. Minnkar gæslu v. ferða 
á milli húsa 

Nám og kennsla    
 

Samvinna milli árganga  Stigs- og árgangafundir  Framkvæmt  

Teymisvinna  Fyrirlestur og umræður  Framkvæmt  

Faglegar umræður  Fræðsluerindi, umræður og hópastarf 
starfsmanna  

Framkvæmt  

Heimanám Umræður kennara Þarf að klára haust 2011  

Mentor – leiðsagnarmat – námsviðtöl  Fræðsla – útbúið form sem hentaði  Framkvæmt og gekk vel. Skipulag 
námsviðtala breytt og ánægja með 
fyrirkomulagið 

Uppeldi til ábyrgðar    
 

Stefna á að vinna við Uppeldi til 
ábyrgðar verði sýnilegri í öllu starfi  

Fagstjóri, stjórnendur og kennarar 
Umræður, fyrirlestrar og kennarar sjá um 
að setja verkefni upp 

Framkvæmt  

Mat á áherslum skólans  Vinna við niðurstöður úr mati 
Stjórnendur 

Þarf að gera betur og vinna úr 
niðurstöðum haust 2011 

Lestur og ritun    
 

Fræðsla – Orð af orði  Stýrihópur og verkefna- og 
aðstoðarskólastjóri skipuleggja og vinna 
úr gögnum 
Fyrirlestrar og vinna kennara yfir 
veturinn 

Framkvæmt  
 
Gekk mjög vel 
 
Skýrslu skilað til Sprotasjóðs 
 

Aukin lestur – lestrarátak, lestrarvinir 
og mat á leshraða og lesskilningi 

Stýrihópur skipuleggur og vinnur úr 
gögnum 

Framkvæmt og haldið áfram með þessa 
vinnu næsta skólaár. Tókst vel 

Aukin áhersla á ritun Kennarar  Umræða en þarf að móta frekar og 
skipuleggja framhald næsta skólaár 

Foreldrasamstarf    
 

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

Deildar- og aðst.skólastj. sjá um 
heimasíðu 

Framkvæmt en má bæta 

Umhverfisstefna    
 

Haldið áfram með grænfánann  Fagstjóri og stýrihópur  Framkvæmt  
 

Rifja reglulega upp áherslur skólans  Stýrihópur  Framkvæmt  
 

Skólanámskrá    
 

Skólanámskrá – heimasíða  Skólastjórnendur  Haldið áfram að bæta 
 

Ný aðalnámskrá  Skólastjórndur  Vinna og undirbúningur að breytingu til að 
samræma skólanámská við nýja 
Aðalnámskrá hefst haustið 2011 

Handbók starfsmanna   
 

Vinna og venjur  Stjórnendur  Vinnu lokið – kynning fer fram haust 2011 

Handbók fyrir foreldra    
 

Handbók  Stjórnendur  Vinnu lokið – kynning fer fram haust 2011 

 


