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Inngangur 
 
Í febrúar 2021 gerðu matsmennirnir Gunnhildur Harðardóttir og Þórdís Hauksdóttir úttekt á starfsemi Grunnskólans í Stykkishólmi. Til stóð að 

þær kæmu í október 2020 en þar sem Kónónaveirufaraldurinn geisaði og skólinn í hólfaskiptingu frestaðist úttektin. Þættirnir sem skoðaðir 

voru í fyrsta lagi stjórnun og fagleg forysta, í öðru lagi nám og kennsla, í þriðja lagi innra mat og að lokum skólabragur. Í skýrslu sem gefin var út 

í lok febrúar eru dregnir fram styrkleikar skólans og sett fram þau tækifæri sem eru til úrbóta.  

 

Í mars var settur saman hópur í skólanum til þess að vinna að áætluninni. Hann var skipaður þeim Þóru Margréti Birgisdóttur, Steinunni Ölvu 

Lárusdóttur, Kristbjörgu Hermannsdóttur og Berglindi Axelsdóttur. Á starfsmanafundi í maí var áætlunin kynnt starfsmönnun og þeim gefið 

tækifæri til þess að koma með ábendingar. Einnig var áætlunin lögð fyrir í skólaráði og í skóla- og fræðslunefnd.  

 
Grunnskólinn í Stykkishólmi þakkar þem Gunnhildi og Þórdísi gott samstarf. Úttektin er mjög gagnleg fyrir skólastarfið í Stykkishólmi.  
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Tími gefinn fyrir og eftir sund og íþróttir Stjórnendur Ágúst 2021 Ágúst 2021 Við lok skólaárs

Gera nemendum ljóst hver hæfni og matsviðmið 

kennslustunda eru 

Kennarar Ágúst 2021 Viðvarandi Júní 2023

Nemendur fái markvissa kennslu í að setja sér markmið Kennarar Janúar 2022 Viðvarandi Júní 2023

Auka vitund nemenda um sjálfa sig sem 

námsmenn/þekkja styrkleika sína

Stjórnendur                  

Kennarar

Ágúst 2021 Viðvarandi Júní 2023

Auka val nemenda á námsaðferðum er henta viðfangsefni 

og námsstíl 

Kennarar og stjórnendur Nóvember 2021 Viðvarandi Við lok skólaárs 

/Skólapúlsinn

Upplýsingar og ákvarðanir nefnda og ráða sé kynnt öllum 

nemendum

Stjórnandi                             

Tengiliður nemendaráðs

Janúar 2022 Viðvarandi Júní 2023

Teymiskennsla Stjórnendur Haust 2021                                     

Júní 2022

Viðvarandi Júní ár hvert

Nýjar stundatöflur gefnar út núna í júní 2021

Vinnufundur (kennarafundur) um þetta og 

skoða hvernig allir setja þetta upp. 

Umræður á kennarafundum

Allir að lesa Leiðsagnarnám eftir Nönnu 

Kristínu Christiansen, sett inn í 

Starfsþróunaráætlun. Kennarar veita 

nemendum tækifæri til að taka kannanir þar 

sem þeir meta sig starf kennarans.

Kennslu- og rýniteymi eiga fasta fundartíma á 

mánudögum.                          Gert ráð fyrir í 

stundatöflugerð fyrr hvert skólaár fundartími 

fyrir bekkjarteymi og stigsteymi. 

Umræður á kennarafundum.                                                         

Innanhúss menntabúðir með jafningjakennslu 

og kynningu á fjölbreyttum kennsluháttum.  

Viðtal við skólastjóra þar sem farið er yfir 

punkta frá skólaráði og birt í VIkupósti skólans. 

Heimasíða þar sem upplýsingar koma  fram. 

Kennarar þjálfa nemendur í þessari færni í 

upphafi nýs viðfangsefnis/verkefnis
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