Umbótaáætlun
febrúar 2020

UMBÓTAÁÆTLUN VEGNA YTRA MATS

Umbótaáætlun þessi er unnin í framhaldi af ytra mati Námsmatsstofnunnar haustið 2019 á stjórnun, námi og kennslu, innramati og
upplýsingatækni í skólastarfi. Matið er hluti af samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Umbótaáætlunina unnu stjórnendur skólans; Kristín Jóhannesdóttir, Vala Stefánsdóttir og Helga Rún Traustadóttir.
Byggt var á upplýsingum úr skýrslu Svanfríðar Jónasdóttur og Þórdísar Hauksdóttir matsaðila sem unnin var haust 2019.
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Umbótaáætlun vegna ytra mats 2019. Unnið eftir þessari umbótaáætlun skólaárið 2019-2020
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Umbótaþáttur - tækifæri Aðgerðir skóla/sveitarfélags til umbóta
til umbóta skv. skýrslu1
Svið I - Stjórnun og fagleg forysta2
Starfsmannamál
Efla liðsheild (sameiginleg verkefni, gleði,
uppbrot í starfsmannahópnum)
Taka á samskiptamálum þegar þau koma
upp
Samskiptasáttmáli - fylgja eftir
Kynning á skólastarfinu
Fréttabréf til foreldra
og umræða um skólamál
- deila á hverfissíðu
Opinn fundur skólaráðs
Kynna stoðþjónustu fyrir
Fréttabréf
foreldrum
Súpufundur með 1. bekk
Haustkynningarfundir (texti fyrir alla
kennara)

Hvenær hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

ágúst 2019

viðvarandi

Stjórnendur

ágúst 2019

viðvarandi

Starfsmannakönnun
og
starfsmannasamtöl

okt 2019
desember

nóv 2019
desember

apríl
des 2019
sept 2020
sept 2020

apríl
árlegt
árlegt
árlegt

Vinna skipulegar með
upplýsingar úr innra mati:
• Skólapúls
• Samræmd próf
• Orðarún

janúar

apríl

nóvember

nóvember

stjórnendur/umsjk

Námsmat í stæ

janúar

apríl

stjórnendur/kennarar

Orðarún apríl 2020

Viðbrögð við niðurstöðum úr skólapúlsi
fundur með náttúrufræðikennurum,
aðgerðaráætlun og innanhúsþing
Fundað með kennurum vegna samræmdra
prófa
Vinnufundir um læsi, mat og innanhúsþing

Stjórnendur
Skólaráð
Stjórnendur
Stjórnendur/umsjk.
Stjórnendur,
verkefastj.
sérrkennslu/umsjk.
stjórnendur/
náttúrufrk

Foreldrakönnun
skólapúlsins

Skólapúls 2021

Skólar gætu einnig viljað leggja áherslu á að þróa og viðhalda styrkleikum.
Bætið við línum eftir þörfum.
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Umbótaþáttur - tækifæri
til umbóta skv. skýrslu
Svið II – Nám og kennsla
Námsaðlögum og
stuðningur við nemendur

Þátttaka nemenda í
skipulagi náms
Kynna námsvísa fyrir
foreldrum

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Reglubundnir (mánaðarlegir) fundir
stjórnenda og sérkennara

mars 2020

mars 2020

Sjálfsmat

Endurskoða námsvísa m.t.t. upplýsinga um
námsaðlögun í námsvísum

starfsd að vori

starfsd að vori

Stjórnendur og
verkefnastj.
sérkennslu
Stjórnendur/
sérkennari/umsjk.

Áætlun um stuðning við nemendur í
almennum bekkjum

starfsd að vori

starfsd að vori

Endurskoða form einstaklingsnámsk
og fundir með kennurum

mars 2020

mars 2020

Gera þjálfunaráætlanir fyrir nemendur sem
þurfa sérstaka þjálfun

ágúst 2020

ágúst 2020

sérkennari/umsjk

júní 2021

sérkennari/umsj.kenn.

Fundir stjórnenda
með
kennarateymum
Teymisverkefni 2
endurmat maí 2021

ágúst 2021

Stjórnendur

júní 2021

Stjórnendur og
umsjónarkennarar

Halda áfram þróun kennsluhátta í anda
sept 2019
einstaklingsmiðaðs náms og samvinnunáms
(teymiskennsla og teymisverkefni)
Þróa leiðir til að nemendur verði virkir
maí - júní 2020
þátttakendur í skipulagi náms og
ákvarðanatöku um efnisþætti og leiðir
Fréttabréf til foreldra
haust 2020
Kynningarfundur með foreldrum í 1. bekk
Þróun haustkynningarfunda fyrir foreldra
með þátttöku nemenda

Námsvísar metnir af
verkefnisstjóra
sérkennslu og
deildarstjórum
Stjórnendur/sérkennar Áætlanir og
i/
einstaklingsnámskrá
námsráðgjafi
metnar af
verkefnisstjóra
sérkennslu
Stjórnendur/
Foreldrakönnun
sérkennari
skólapúlsins

mat kennara og
nemenda
(spurningalistar)
Mat foreldra
(spurningalistar)
mat kennara –
rýnisamtöl
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Skráningar í námsmati
skýrar og aðgengilegar

Vinna með kennurum í Seesaw og
námsmatsskjali á google sheets

ágúst 2019

júní 2020

Námsmatsteymi

Efla teymiskennslu

Markviss umræða í teymum

ágúst 2019

Að þjálfa nemendur í að
setja sér markmið í námi
og meta framfarir

- Ígrundun og sjálfsmat nemenda í
aðdraganda viðtala
- Þróa breytt form á viðtalsdögum
(nemendastýrð samtöl um námsframvindu)

nóv 2019

feb 2020

nóv 2019

feb 2010

Endurskoða rými sérdeild

Fundur með deildarstjóra sérdeildar
varðandi aðstöðu og möguleg úrræði

apríl 2020

apríl 2020

skólastjóri

Umbótaþáttur - tækifæri
til umbóta skv. skýrslu
Svið III – Innra mat
Innra mat og
umbótaáætlun
Mat á kennslu og
fagmennsku

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Matsskýrsla Giljaskóla 2018-2019
Umbótaáætlun
Teymisverkefni 2 (sjálfs- og jafningjamat á
kennsluháttum)
Fundir stjórnenda með teymum (mat á
teymiskennslu)
Starfsmannasamtöl
Innanhúsþing

sept 2019 des
2019
des 2019

des 2019

Stjórnendur

Lokið

Lokið

Stjórnendur

skólaárið 20202021

jan 2020

feb 2020

mars 2020
apríl 2020

mars 2020
apríl 2020

Stjórnendur

Stjórnendur

Mat kennara
Mat nemenda
Foreldrakönnun
skólapúlsins
Teymisverkefni 2 og
3
Könnun til kennara
nóv 2019
Könnun til foreldra
feb 2020
Könnun til kennara
nóv 2020
Aðstaða metin
miðað við
nemendafjölda
hvers árs
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Niðurstöður innra mats
formlega kynntar
hagsmunaaðilum

Kynningar á skólaráðsfundi
Starfsfólk fær matskýrslu senda
Skýrsla á heimasíðu

febrúar 2020
nóv 2019
febrúar 2020

febrúar 2020
nóv 2019
febrúar 2020

Stjórnendur

feb 2020

Matsteymi

Fjölga í matsteymi - aðkoma
hagsmunaaðila

júní 2020

júní 2020

Stjórnendur

Matsskýrsla 2021

Hvenær hefst

Hvenær lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

október 2019

febrúar 2020

Ut teymi

júní 2021

ágúst 2019

Viðvarandi

Stjórnendur

Starfsmannasamtöl

Umbótaþáttur - tækifæri Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta skv. skýrslu
til umbóta
Svið IV – Upplýsingatækni í skólastarfi
Stefnumótun í
Stefna Giljaskóla unnin
upplýsingatækni
Stuðningur við kennara
Kennarafundir og stigsfundir skipulagði
við að nýta
með fræðslu og jafningjastuðning i huga
upplýsingatækni í
Teymiskennsla
skólastarfi
Verkefnastjóri hefur skilgreint hlutverk að
styðja við kennara.
Menntabúðir Eymenntar
Upplýsingar til foreldra
Fréttabréf til foreldra
um UT
Upplýsingar á heimasíðu
Menntabúðir fyrir foreldra

Stjórnendur
Verkefnisstjóri

apríl 2020

6 vikna fresti
árlegt

febrúar 2020

eftir þörfum

október 2020
og mars 2021

árlegt

Stýrihópur Eymenntar
Skólapúls
foreldrakönnun

UT teymi
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