Umbótaáætlun
Ytra mat
Skólaárið 2020 – 2021

Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu1

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat, hvernig

Sjá til þess að kennsluáætlanir séu
aðgengilegar á vef skólans í upphafi
skólaárs og þar sé gerð grein fyrir
hvernig unnið er með stefnu skólans.
Virkja alla hagsmunaaðila við gerð
starfsáætlana.
Finna leiðir til að einfalda aðgengi að
upplýsingum á vef skólans.

Ágúst 2021

September
2021

Skólastjórnendur

Metið lokið/ólokið

Mars 2021

Okt. 2021

Skólastjóri

Metið lokið/ólokið

Þegar hafið

Júní 2021

Skólastjórnendur.
Vefsíðustjóri/ritari.

Lifandi verkefni.
Vefurinn yfirfarinn á
hverju hausti til að
uppfæra upplýsingar

Svið I - Stjórnun og fagleg forysta2
•

Skólanámskrá – tryggja að
viðmiðum sé fylgt.

•

Starfsáætlun – tryggja að
viðmiðum sé fylgt.
Upplýsingar á heimasíðu
séu aðgengilegar, hagnýtar
og uppfærðar reglulega.

•

•

Skrá markvisst framgang
þróunarvinnu og birta á
heimasíðu.

Innleiðingaráætlanir og gangur
verkefna birt reglulega á vef skólans.

Þegar hafið

Lifandi
verkefni

Skólastjóri
Innleiðingarteymi

Lifandi verkefni.
Vefurinn yfirfarinn á
hverju hausti

•

Mikilvægt að verkaskipting
stjórnenda sé skráð og
öllum ljós.
Réttindi og skyldur
starfsmanna skráðar og
kynntar starfsmönnum.

Starfslýsingar stjórnenda birtar á vef
skólans.

Þegar hafið

Maí 2021

Skólastjórnendur

Metið lokið/ólokið

Réttindi og skyldur starfsfólks skráðar á
innra net skólans. Kynnt nýju starfsfólki
þegar það er ráðið.

Maí 2021

Júní 2021

Skólastjóri

Stjórnendur fylgist með
námi og kennslu með það
að leiðarljósi að veita
kennurum endurgjöf.

Hugað verður að því að stjórnendur fari
reglulega í kennslustundir og veiti
kennurum endurgjöf.
Útbúinn gátlisti til endurgjafar.

Haust 2021

Vor 2022

Skólastjórnendur

Metið lokið/ólokið.
Verði sett á gátlista
fyrir ráðningu nýs
starfsfólks.
Gátlisti til
endurgjafar. Rafræn
mæling
(starfsmannakönnun

•

•

1
2

Skólar gætu einnig viljað leggja áherslu á að þróa og viðhalda styrkleikum.
Bætið við línum eftir þörfum.

•

•

•

Tryggja að
nemendafulltrúar í
skólaráði sitji í ráðinu til
tveggja ára.
Fylgja því eftir að skólaráðið
haldi opinn fund fyrir
skólasamfélagið eins og
reglugerð nr. 1157/2008
kveður á um.
Starfsþróunaráætlun
endurmetin.

•

Tryggja aðgengi fatlaðra í
öllu skólahúsnæðinu.

•

Gera starfslýsingar fyrir alla
starfsmenn og birta þær á
vef skólans.

Kjósa nemendur í skólaráð til til tveggja
ára.

Ágúst 2021

Ágúst 2021

Skólastjóri

Skólapúlsinn) og
starfsmannasamtal.
Metið lokið/ólokið

Haldinn verði opinn skólaráðsfundur
með hagsmunaaðilum einu sinni á
skólaári.

Ágúst 2021

Júní 2022

Skólastjóri

Metið lokið/ólokið

Áætlun unnin fyrir hvert ár þar sem
viðburðir og fræðsla er tímasett.
Áætlunin nái til allra starfsmanna
skólans.
Verkefni sveitarstjórnar er að tryggja
aðgengi fatlaðra í skólahúsnæðinu.
Skólastjórnendur minna á þörfina
reglulega.
Starfslýsingar verði teknar saman og
þær birtar á vef skólans.

Júní 2021

Ágúst 2021

Skólastjóri

Metið lokið/ólokið

Þegar hafið

Ótímasett

Sveitarstjórn

Metið lokið/ólokið

Þegar hafið

Ágúst 2021

Skólastjórnendur

Metið lokið/ólokið

Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. Skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Tryggja að kennsluáætlanir
séu opinberar og
aðgengilegar foreldrum við
skólabyrjun að hausti.
Samræma að fullu
framsetningu
kennsluáætlana og birta
efni þeirra á íslensku.
Gera grein fyrir
námsaðlögun í
kennsluáætlunum og
hvernig komið er til móts
við bráðgera nemendur.
Tilgreina námsmarkmið í
upphafi kennslustunda og
hafa markmið og
hæfniviðmið sýnileg
nemendum.
Tryggja markvissa
upplýsingagjöf um
námsárangur.

Sjá til þess að kennsluáætlanir séu
aðgengilegar á vef skólans að hausti og
þar sé gerð grein fyrir hvernig unnið er
með stefnu skólans.
Sjá til þess að framsetning
kennsluáætlana sé samræmd og þær
birtar á íslensku.

Ágúst 2021

September
2021

Aðstoðarskólastjóri

Metið lokið/ólokið

Ágúst 2021

September
2021

Aðstoðarskólastjóri

Metið lokið/ólokið

Sjá til þess að námsaðlögun sé tilgreind
í kennsluáætlunum.

Ágúst 2021

September
2021

Aðstoðarskólastjóri

Metið lokið/ólokið

Kennarar gera nemendum betur og
oftar grein fyrir námsmarkmiðum og
hafa hæfniviðmið sýnileg nemendum.

Þegar hafið

Vor 2022

Skólastjórnendur
Kennarar

Metið með samtali
við kennarahópa og
innliti stjórnenda í
kennslustundir.

Móta þarf stefnu til að tryggja
markvissa upplýsingagjöf varðandi
námsárangur.

Haust 2021

Vor 2022

Skólastjórnendur
Kennarar

•

Samræmd könnunarpróf –
rýnt í niðurstöður og gerð
umbótaáæltun

Þegar hafið

Vor 2022

Skólastjórnendur
Kennarar

•

Huga þarf vel að líðan
nemenda og trú þeirra á
eigin námsgetu.

Unnin verður umbótaáætlun um
bættan árangur á samræmdum
könnunarprófum. Fylgt eftir áherslum í
læsis- og stærðfræðistefnum skólans.
Líðan nemenda skoðuð með
könnunum og niðurstöður kannana
nýttar í vinnu með einstaklingum og
árgöngum.

Metið lokið/ólokið.
Rafræn mæling í
skólapúlsi
(foreldrakönnun)
Niðurstöður
samræmdra prófa
eru metnar.

Þegar hafið

Lifandi
verkefni

Skólastjórnendur
Kennarar

Svið II – Nám og kennsla
•

•

•

•

•

Verk í vinnslu. Metið
með skólapúls
(nemendakönnun)

•

•

•

•

og
Olweusarkönnuninni.
Rafræn mæling í
skólapúlsi
(nemendakönnun).

Auka áherslu á leiðbeinandi
kennsluathafnir þar sem
nemendur eru virkir í að
athuga, rannsaka og draga
ályktanir
Veita nemendum tækifæri
til að velja námsaðferðir og
velja viðfangsefni eftir
áhugasviði sínu
Þjálfa nemendur í sjálfsmati
og jafningjamati.

Hvetja nemendur til umræðna og
skoðanaskipta sem hluta af náminu.
Halda áfram að leggja áherslu á
bekkjarfundi.

Þegar hafið

Vor 2022

Kennarar

Finna leiðir til að samþætta
námsgreinar og auka samvinnunám
innan skólans.

Haust 2021

Vor 2022

Skólastjórnendur
Kennarar

Rafræn mæling í
skólapúlsi
(nemendakönnun).

Kennarar fara yfir markmiðin í upphafi
hvers námsþáttar og eiga reglulega
samtöl við nemendur um markmiðin á
eldri stigum.

Haust 2021

Vor 2022

Skólastjórnendur
Kennarar

Birta á heimasíðu
upplýsingar um
nemendaráð og starfsemi
þess auk þess að skrá
verklag um hvernig
sjónarmiðum nemenda er
aflað

Yfirfara vef skólans með tilliti til
upplýsinga um nemendaráð og
starfsemi þess, nemendaþing, skólaráð,
skólaþing og fleiri vettvanga sem
nemendur hafa til að koma
sjónarmiðum sínum á framfæri.

Janúar 2021

Febrúar
2021

Skólastjórnendur
Tengiliður
nemendaráðs

Metið lokið/ólokið
Samtal og árangur
metinn í lok skólaárs
á fag- og
árgangafundum.
Metið lokið/ólokið

Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Skólastjóri í samstarfi við samstarfsfólk
fer yfir þennan þátt og skilgreinir þann
árangur sem stefnt er að.

Vor 2021

Vor 2022

Skólastjóri

Árlegt endurmat á
framkvæmdaáætlun
innra mats.

Skipað verði innramats teymi með öllum
hagsmunaaðilum. Innra mat verði til
umræðu á skólaráðsfundum, kennaraog starfsmannafundum og unnið í
víðtæku samráði.

Þegar hafið

Vor 2022

Skólastjórnendur

Árlegt endurmat á
framkvæmdaáætlun
innra mats.

Lögð verður áhersla á að nemendur séu
upplýstir um niðurstöður kannana og
innra mats á þáttum sem hæfa aldri og
þroska þeirra.

Haust 2021

Vor 2022

Skólastjóri
Innramats teymi

Metið lokið/ólokið.

Svið III – Innra mat
•

•

•

Skilgreina þarf árangur sem
stefnt er að í matinu og
meta hvort hann hefur
náðst
Tryggja að innra mat sé
samstarfsmiðað og byggi á
lýðræðislegum
vinnubrögðum með
þátttöku allra
hagsmunaaðila.
Kynna niðurstöður innra
mats og kannana fyrir
nemendum.

Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Utanaðkomandi fagaðilar þurfa að meta
hvernig til hefur tekist við
sameininguna.
Áframhaldandi sameiginlegir fundir,
viðburðir og almennt samstarf.

Haust 2021

Desember
2021

Fræðsluyfirvöld

Þegar í
vinnslu

Verkefni í
vinnslu.

Skólastjórnendur
Starfsfólk

Úttekt
utanaðkomandi
aðila.
Árlegt mat.

Svið IV – Sameiningin
•

•

•

•

•

•

Meta hvernig til hefur tekist
við sameiningu skólanna í
lok innleiðingar árið 2021
Leita leiða til að
leikskóladeildin tengist enn
betur sameiginlegu starfi
deildanna
Tryggja aðgengi í skólanum
fyrir alla nemendur, fatlaða
sem ófatlaða
Endurskoða nýtingu gamla
skólahússins og huga að
byggingu nýs skóla
Tryggja öryggi nemenda
þannig að þeir þurfi ekki að
fara yfir umferðargötu til að
komast á skólalóð
Stefnan Uppeldi til ábyrgðar
nái til allra deilda skólans
svo börnin upplifi sömu
áherslur á öllum
skólastigum. Áframhaldandi
vinna með stefnuna.

Verkefni sveitarstjórnar er að tryggja
Þegar í
aðgengi fatlaðra í skólahúsnæðinu.
vinnslu
Skólastjórnendur minna á þörfina
reglulega.
Verkefni sveitarstjórnar að finna leiðir til Þegar hafið
að byggja nýjan skóla.

Sveitarstjórn

Úttekt yfirvalda

Sveitarstjórn

Úttekt yfirvalda

Nú þegar hefur verið unnið að gerð
gangbrauta og merkinga við
umferðargötuna.

Þegar hafið

Vor 2021

Sveitarstjórn

Úttekt á
umferðaröryggi

Nú þegar er unnið með stefnuna á
öllum deildum skólans og
innleiðingarteymi samanstendur af
aðilum frá leikskóla- og grunnskóladeild.
Stefnan er til umræðu á stjórnenda- og
starfsmannafundum allra deilda.

Þegar hafið

Vor 2023

Skólastjórnendur
Innleiðingarteymi UTÁ

Metið lokið/ólokið

