1. Stjórnun og fagleg forysta

1.1

1.2

1.3

1.4

Tækifæri til umbóta

Aðgerðir skóla til
umbóta

Hvenær
hefst

Ljúka vinnu við nýja
heimasíðu og taka
eldri síðu úr
birtingu
Birta gögn skólans
s.s. skólanámskrá
og starfsáætlun
opinberlega á
heimasíðu

Verið er að vinna
við nýja heimasíðu
og sú eldri er
komin úr birtingu

Febrúar
2022

Skólanámskrá,
starfsáætlun,
bekkjarvísar og
fleira hafa verið
birt á nýrri
heimasíðu
Nýtt skólaráð
hefur verið kosið
til tveggja ára
Opinn fundur með
skólaráði og
öðrum
hagsmunaaðilum
verður haldinn á
hverju ári
Sveitarstjórn
ásamt
fræðslunefnd
koma saman og
uppfæra
skólastefnuna
Skólaráð og
fræðslunefnd fara
yfir
skólareglurnar,
viðurlög búin til
samkvæmt
reglugerð um
ábyrgð og skyldur
Skólaráð kemur
saman einu sinni á
önn og ræðir um
stefnumótun
þróun og skipulag
skólans
dagsetningar fyrir
fundi verða á
skóladagatali
næsta skólaár
Foreldrafærni
námskeið um

Mars
2022

Skólaráð starfi í
samræmi við lög

Skólaráð haldi
árlega opinn fund
með
hagsmunaaðilum
skólastarfsins

1.5

Huga að uppfærlsu
skólastefnu
sveitarfélagsins

1.6

Gæta þess að
skólareglur og
viðurlög séu
samkvæmt
reglugerð um
ábyrgð og skyldur

1.7

1.8

Efla aðkomu
foreldra að
stefnumótun við
þróun og skipulag
skólans

Halda fræðslufund
með foreldrum um

Hvernær
lokið

Ábyrgðar
aðilar

Hvernig metið?

Desember
2022

Haukur
vefstjóri og
skólastjóri

Heimasíða er
opinber á vefnum

Febrúar
2022

Mars
2022
Lokið

Haukur
vefstjóri,
Skólastjóri
kennarar

Birt á heimasíðu
skólans

Janúar
2022

Maí 2023

Skólastjóri
Lokið/ólokið
samkvæmt
fundargerð
Skólastjóri

Nýtt
skólaráð
2023

Lokið /ólokið
samkvæmt
fundargerð

Fræðslunefnd
Mars/apríl Mars/apríl og
Birt á heimasíðu
2022
2022
sveitarstjórn
Súðavíkurhrepps
og Súðavíkurskóla

Febrúar
2022

Mars
2022
Lokið

Skólastjóri

Birt á heimasíðu
skólans

Ágúst
2022

Maí 2023

Skólastjór

Skráð í
fundargerðarbók

Apríl 2022

Apríl 2022

Skólastjóri

hugmyndafræði
uppeldisstefnunnar
Uppbyggin sjálfsaga
1.9

Gera
tilfærsluáætlun
milli skólastiga fyrir
nemendur með
einstaklingsáætlanir

1.10 Ganga úr skugga
um að upplýsingar
berist til og frá
skóla með þeim
hætti að allir
meðtaki þær á
sama hátt

1.11 Í skólanámskrá
verði settur fram
sérstakur kafli um
tilhögun
foreldrasamskipta

Uppeldi til
ábyrgðar verður
haldið í apríl 2022

Með
þátttökumati/skráð
í fundargerðarbók
foreldrafélagsins

Búið er að setja
inn tilfærsluáætlun milli
skólastiga fyrir
nemendur með
einstaklingsáætlun
Setningin ,,Ef þú
ekki skilur
upplýsingarnar þá
hafðu sambandi í
síma 4505911.
Verður send heim
á móðurmáli
viðkomandi
foreldris þannig
gefst þeim kostur
á að fá frekari
útskýringar.
Upplýsingar frá
foreldrum verða
skráðar á
upplýsingartöflu á
kennarastofu

Mars
2022

Mars
2022 lokið

Skólastjóri,
nemendaverndarráð,

Lokið / ólokið
samkvæmt
fundargerð
nemendaverndarráðs

Mars
2022

Apríl 2022

Skólastjóri
kennarar

könnun meðal
foreldra

Sérstakur kafli um
foreldra samskipti
verður settur inn í
skólanámskrá fyrir
næsta skólaár
2022-2023

Maí 2022

Ágúst
2022

Skólastjóri

Birt í skólanámskrá
á heimasíðu
skólans
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1.12 Skrá og birta
starfslýsingar
annars starfsfólks en
kennara

Aðgerðir skóla til
umbóta

Hvenær
hefst

Búið er að birta
Febrúar
starfs lýsingar
2022
annars starfsfólks
en kennara

Hvernær
lokið

Mars 2022
lokið

Ábyrgðar aðilar

Skólastjóri

Hvernig metið?

Lokið / ólokið
samkvæmt
fundargerð

1.13

Kennarar yfirfara
Samræma
sína bekkjarvísa
Febrúar
Ágúst
lykilfærni
og gera
2022
2022
þætti í
samræmingu á
skólanámskrá lykilfærni miðað
og
við þá þætti í
bekkjarvísum skólanámskrá
1.14 Kynna fyrir
Umsjónarforeldrum og kennarar kynna
Desember Maí 2023
nemendum
niðurstöður mats 2022
niðustöður
og mælinga fyrir
mats og
nemendum og
mælinga
foreldrum í
foreldraviðtölum
sem haldin eru í
desember og maí
á hverju
skólaári.Þeir
kynna einnig
niðurstöður
samræmdraprófa
þegar þær liggja
fyrir. Skólastjóri
sendir
niðurstöður úr
könnunum
Skólapúlsins til
allra foreldra og
boðar síðan til
foreldrafundar
1.15 Gera áætlun
yfir skimanir
og Kannanir
sem nýttar
eru til að
athuga hvort
nemendur
þurfi sértæka
aðstoð
1.16 Skrá og
upplýsa um
framgang
þróunar
verkefna

1.17 Skólastjóri
fylgist
markvisst og

Áætlanir og
skimanir verða
settar fram í
skólanámskrá
undir kafla um
sérkennslu/sértækúrræði

Skráning og
upplýsingar um
framgang
þróunarverkefna
verða skráðar í
sérskjali á
heimasíðu
skólans, árlega
Skólastjóri gerir
áætunarplan um
heimsóknir í

Kennarar

Birt í
bekkjarvísum á
heimasíðu
skólans fyrir
næsta skólaár

Skólastjóri og
Gátlisti til
umsjónarkennarar foreldra

Maí 2022

Ágúst
2022

Skólastjóri og
Birt í
umsjónarkennarar skólanámskrá á
heimasíðu
skólans

Júní 2022

Ágúst
2023

Skólastjóri

Ágúst
2022

September Skólastjóri
2022

Birt á heimasíðu
skólans

Lokið/ólokið

formlega
með námi og
kennslu og
veiti
kennurum
endurgjöf

kennslustofur og
fylgist með námi
og kennslu og
veitir kennurum
endurgjöf

2. Nám og kennsla
Tækifæri til
umbóta
2.1 Tryggja
lögbundinn
kennslufjölda í
list- og
verkgreinum á
öllum
aldursstigum
2.2 Birta námsvísa á
heimasíðu
skólans
2.3 Gera betur grein
fyrir hæfniviðmiðum
aðalnámskrár í
áætlunum og
tengingu þeirra
við nám
nemenda
2.4 Gera nemendum
ljós
námsmarkmið,
viðmið um
árangur og
tengingu þeirra
við markmið
aðalnámskrár
2.5 Námsáætlun
nemenda sé í
samræmi við
námsstöðu hans
hverju sinni

2.6 Skrá í
einstaklings-

Aðgerðir skóla til
umbóta
Tryggt verður að allir
nemendur fái
lögbundinn
kennslufjölda í list-og
verkgreinum

Allir
námsvísar/bekkjarvísar
hafa verið birtir á
heimasíðu skólans
Skólastjóri og allir
kennarar fara yfir
hæfniviðmið
aðalnámskrár og setja
fram skýra tengingu
við nám nemenda

Hvenær Hvernær
hefst
lokið

Ábyrgðaraðilar

Ágúst
2022

Skólastjóri Kemur fram á
stundaskrám allra
nemenda

Ágúst 2022

Hvernig metið?

Birt á heimasíðu
skólans

Febrúar
2022

Febrúar
2022 lokið

Vefstjóri
Skólastjóri

Febrúar
2022

Ágúst 2022

Birt á heimasíðu
Skólastjóri skólans
kennarar

Kennarar setja fram
gátlista sem sýna fram
á námsmarkmið og
viðmið um árangur og
tengingu þeirra við
markmið
aðalnámskrár

Febrúar
2022

Ágúst
2022

Kennarar gera
námsáætlanir í
samræmi við
námsstöðu hvers
nemenda,
einstaklingsmiðað nám

Ágúst
2022

Setptember Kennarar
2022

Kennarar

Skólastjóri

Birtist í námsvísum
bekkjarvísum
nemenda á heimasíðu
skólans

Birtist í bekkjarvísi á
heimasíðu skólans

námskrár
hvernær
endurmeta á
stöðu nemenda
2.7 Huga að því að
kennsla byggi á
kennsluaðferðum
sem leiða til
samtals og
samvinnu
nemenda um
námið

2.8 Aðgreina í
námsmati þá
þætti sem ekki
tengjast
hæfniviðmiðum
námskrár, s.s.
mætingu og
hegðun
2.9 Efla
tæknikunnáttu
kennara

Matsteymi fyrir
sérkennslu bætir inn
skráningu á endurmat
á stöðu nemenda

Ágúst
2022

September
2022

Kennarar huga betur
að samtals- og
samvinnunámi fyrir
nemendur með
leiðsagnarnámi sem
verið er að innleiða
samkvæmt
þróunarverkefni
skólans næstu 3 ár
Skólastjóri og kennarar
taka út þá þætti sem
ekki tengjast
hæfniviðmiðum

Ágúst
2022

Maí 2023

Kennarar

Bekkjarvís

Mars
2022

Ágúst 2022

Kennarar

Birtist í námsvísum/
bekkjarvísum
nemenda á heimasíðu
skólans

Maí
2022

Ágúst 2022

Skólastjóri Birtist í
endurmenntunar
áætlun á heimasíðu
skólans

Skólastjóri tekur alla
kennara í viðtal þar
sem kannað er
hverskonar
tæknikunnátta er þörf
á, brugðist við með
námskeiði eða að
viðkomandi kennari
geti sótt sér námskeið

Birtist í
einstaklingsnámsskrám

3. Innra mat
Tækifæri til umbóta
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Birta umfjöllun um
innra mat í
sérskýrslu

Skipa teymi um
innra mat með
fulltrúum aðila
skólasamfélagsins

Gera fyrri
greinagerðir um
innra mat
opinberar
Vinna árlega
greinagerð út frá
niðurstöðum innra
mats þ.s. fram
kemur mat á
framgangi umbóta
frá fyrri ári
Birta símenntunaráætlun

Gera heildstæða
umbótaáætlun og
tengja hana
markvisst við
símenntunaráætlun

Aðgerðir skóla til
umbóta
Skólastjóri hefur
þegar tekið
umfjöllun um innra
mat úr
skólanámskrá og
sett í sér innramats
skýrslur

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðilar

Hvernig metið?

Febrúar
2022

Mars
2022
lokið

Skólastjóri

Birt á heimasíðu
skólans

Skólastjóri hefur
fengið aðila úr
skólasamfélaginu til
að sitja í teymi um
innra mat
Skólastjóri hefur
sett inn innramats
skýrslur síðustu 3ja
ára á heimasíðu
skólans

Mars
2022

Maí
2022

Skólastjóri

Kemur fram í
innramats skýrslu á
heimasíðu skólans

Febrúar
2022

Mars
2022
lokið

Skólastjóri

Birt á heimasíðu
skólans

Matsteymi skólans
fer yfir innramats
skýrslur og metur
þá hvort umbætur
hafi verið lagfærðar

Maí
2022

Árlegt

Matsteymi
skólans

Birt á heimasíðu
skólans

Skólastjóri hefur
birt
Símenntunaráætlun
skólans fyrir 20212023 á heimasíðu
skólans
Matsteymi skólans
gerir endurbætur á
umbótaáætlun og
bætir niðurstöðum
við símenntunaráætlun skólans

Febrúar
2022

Mars
2022
lokið

Skólastjóri
vefstjóri

Birt á heimasíðu
skólans

Júní
2022

Ágúst
2022

Matsteymi
skólans

Birt á heimasíðu
skólans

Súðavíkurskóli
Virðing – Vellíðan – Heiðarleiki - Framfarir
Umbótaáætlun vegna ytra mats
Menntamálastofnunar á Súðavíkurskóla

Ytra mat var unnið á vegum Menntamálastofnunar fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og Súðavíkurhrepp í október 2021.

Umbótaáætlun Súðavíkurskóla

Úttekt á starfsemi Súðavíkurskóla var gerð á vegum Menntamálastofnunar fyrir mennta- og
menningamálaráðuneytið og Súðavíkurhrepp, dagana 25.-26. október 2021. Tilgangur matsins
er að meta hvort skólastarfið sé í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og uppfylli ákvæði í
lögum og reglugerðum þar um. Markmið með ytra mati er m.a. að vera hvati til frekari
skólaþróunar, að styðja stjórnanda og kennara í umbótum á eigin starfi og efla og styðja innra
mat og gæðastjórnun skóla. Skólastarfið er metið með samræmdum matsaðferður og því er
ekki verið að gera samanburð á skólum.
Þeir þættir sem voru skoðaðir voru stjórnun, nám og kennsla, og innra mat. Niðurstöður úttektar
eru settar fram í skýrslu sem var birt í febrúar 2022. Í matinu eru kynntir styrkleikar
skólastarfsins ásamt því hvað betur mætti fara og bent á tækifæri til umbóta. Sýrslan hefur
verið kynnt fyrir í skólaráði og fræðslunefnd Súðavíkurhrepps sem hefur fundað með
starfsmönnum skólans við gerð þessarar umbótaáætlunar.
Úttektin er afar gagnleg fyrir allt skólastarf og gerir okkur kleift að gera gott skólastarf, enn
betra. Súðavíkurskóli þakkar Þóru Björk Jónsdóttur og Gunnhildi Harðardóttur fyrir gott
samstarf.

9.mars 2022
Anna Lind Ragnarsdóttir
Skólastjóri Súðavíkurskóla

