
Umbótaáætlun skólaárið 2011 – 2012    Greining haustið 2012 
Efnisþættir  
 

Ábyrgð – framkvæmd – leiðir  Hvað hefur verið gert  

Stjórnun    

Stofna matsteymi – innra mat  Stjórnendur.  Unnið með helstu niðurstöður í 
áætlun 2011-2012 og kláruð haust 
2012.  

Unnið að mati og umbótum skv. 
Sjálfsmatsáætlun  

Stjórnendur – valdir ákveðnir þættir.  Ákveðnir þættir metnir yfir skólaárið.  

Starfsmannaviðtöl  Stjórnendur – vorönn 2012  Framkvæmt  

Skýrari skilaboð – stjórnenda  Stjórnendur  Þarfnast úrbóta  

Nám og kennsla    

Faglegar umræður – stigsfundir – 
fræðslufundir  

Stigs- og fræðslufundir  Framkvæmt  

Heimanám – mótuð verði stefna  Umræðuhópar  Framkvæmt  

Unnið áfram að þróun eininga í mentor.  Fræðsla, umræður  Framkvæmt – leiðsagnarmat komið í 
fastar skorður. Stuðla má að betri og 
markvissari notkun fleiri eininga.  

Lífsleiknikennsla  Námsráðgjafi  Þarfnast úrbóta  

Einstaklingsáætlun – sérkennsla  Stjórnendur og sérkennarar  Framkvæmt  

Samvera  Umsjónarkennarar á yngsta stigi og 
tónmenntakennari  

Fest í sessi á yngsta stigi. Gekk ekki 
nógu vel á miðstigi.  

Uppeldi til ábyrgðar    

Upprifjun starfsmanna á megináherslum  Fagstjóri  Framkvæmt  

Stefna gerð sýnilegri í daglegu starfi skólans Kennarar  Framkvæmt – má bæta  

Foreldrar fái kynningu og virkari í því starfi Stjórnendur og kennarar – 
haustfundir  

Framkvæmt  

Lestur og ritun    

Kynning og fræðsla  
Heimsóknir í aðra skóla 

Stýrihópur í lestri og ritun. Holtaskóli, 
Hamraskóli.  

Framkvæmt  

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

Stýrihópur  Framkvæmt  

Aukin áhersla á ritun Stýrihópur og stjórnendur  Framkvæmt – lögð verði meiri 
áhersla á ritun næsta skólaár  

Lestrarstefna skólans tilbúin Stýrihópur  Leggja þarf áfram áherslu á 
stefnumótun í lestri og ritun.  

Foreldrasamstarf    

Upplýsingaflæði gert markvissara. Efling 
heimasíðu 

Deildarstjóri og aðstoðarskólastjóri Framkvæmt, heimasíða 
endurskipulögð.  

Aukin upplýsingagjöf til foreldra, aukin 
notkun á mentor 

Kennarar  Sumir eru virkari en aðrir – þarf að 
bæta  

Umhverfisstefna    

Haldið áfram á sömu braut – nýr fáni Stýrihópur – fagstjóri Framkvæmt  

Rifja reglulega upp áherslur skólans  Stýrihópur – fagstjóri Framkvæmt  

Skólanámskrá    

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

Skólastjórnendur og kennarar. 
Aðalnámskrá lesin. Umræður  

Framkvæmt  

Náms- og kennsluáætlanir – vandaðar og 
sýnilegar 

Kennarar  Framkvæmt  

Handbók starfsmanna – starfsáætlun    

Vinna og venjur - starfsmannahandbók – 
endurskoðun lokið 

Skólastjórnendur  Framkvæmt  

Handbók fyrir foreldra – starfsáætlun    

Unnið að handbók fyrir foreldra Skólastjórnendur  Framkvæmt  

 


