UMBÓTAÁÆTLUN VEGNA YTRA MATS
Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu1

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Svið I - Stjórnun og fagleg forysta2
•

Skólanámskrá

Uppfæra og birta skólanámskránna á
heimasíðu skólans

nóv. 2019

feb. 2020

Skólastjórnendur

Haustönn 2020

•

Starfsáætlun

Ljúka við starfsáætlun samk.
skilgreiningu í námskrá, ásamt því að
gera grein fyrir hvernig sérkennslu er
háttað.

nóv. 2019

feb. 2020

Skólastjórnendur
og sérkennari

Í nýrri starfsáætlun
fyrir skólaárið
2020-2021.

•

Upplýsa foreldra um þá
sérfræðiþjónustu sem
skólanum stendur til boða

Setja inn á heimasíðu skólans
upplýsandi skjal um stoðþjónustu
skólans, sem tekið er úr skólanámsskrá.
Upplýsa um þetta skjal í tölvupósti til
foreldra.
Einnig má kynna þetta á bekkjarfundi
eða á almennum foreldrafundi.

feb. 2020

sept. 2020

Skólastjórnendur

Foreldrafundum í
byrjun haustannar.

•

Endurskoða
símenntunaráætlun,
skilgreina betur markmið í
símenntun allra starfsmanna
miðað við þarfir skólans.

Greina betur hvaða þætti í skólastarfinu
þarf að styrkja með reglulegri upprifjun,
t.d. Uppeldi til ábyrgðar, skyndihjálp,
forvarnir gegn einelti o.s.frv.
Huga vel að því að nýir starfsmenn fá
sem fyrst námskeið í þessum þáttum.
Gera nákvæmari þarfagreiningu á því
hvað þætti okkur vantar inn miðað við
stefnu og kröfur námskrár.

feb. 2020

maí 2020

Skólastjórnendur

september 2020
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•

Nýta markvissar niðurstöður
ýmissa mælitækja til
umbóta.

Nýta niðurstöður samræmdra prófa,
lesfimiprófa, skimana og greininga
markvissar til umbóta í kennslu.
Gera áætlanir með teymum, upplýsa
betur kennara og stuðningsfulltrúa og
fylgja betur eftir markmiðum.

mars 2020

október 2020

stjórnendur og
sérkennari

mars 2021

•

Kynna fyrir nemendum
hverjir eru þeirra fulltrúar í
nefnum og ráðum

Huga að hvort nemendur séu meðvitaðir
um hverjir séu þeirra fulltrúar í öðrum
ráðum en nemendaráði
Nemendaráðskynningar eru á spjöldum
út um allan skóla.

feb 2020

sept. 2020

Umsjónakennarar
Stjórnendur

Haustönn 2020

•

Skrá betur verkefni sem
skólinn er að vinna að

Gera sýnilegri og uppfæra
þróunarverkefni sem skólinn er
þátttakandi í s.s. UTÁ, Græn fáni og
heilsueflandi skóli.

Haustönn
2020

Vorönn 2020

Stjórnendur
Umsjónakennarar
Teymi

Haustönn 2021

•

Gera grein fyrir
samstarfsverkefnum við
grendarsamfélagið

Nú þegar er þessum samstarfsverkefnum
gerð skil í skólanámsskrá en bæta má
kynningu á þeim og jafnvel taka þau til
endurskoðunar.

Haustönn
2020

Vorönn 2020

Stjórnendur
skólamiðstöðvar Fásk.

Haustönn 2021

•

Halda einn opinn
skólaráðsfund á ári hverju

Koma á opnum foreldrafundi í samstarfi
við skólaráð á haustin þar sem skólastarf
vetrarins er kynnt og ákveðin málefni
rædd í smærri hópum t.d. skólareglur

Haustönn
2020

Haustönn
2020

Stjórnendur

Haustönn 2021

Stöðugt
endurmat/enginn
lokadagur
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Passa að nýjum starfsmönnum sé kynnt
UTÁ á haustin.
Námskeið haldið að vori 2020 og hausti
2020
Vinna með kennurum að því að gera
UTÁ meira sýnilega í skólastarfinu og
upplýsa foreldra um það

Haust 2020

Haust 2020

Stjórnendur

Haust 2021

Vor 2020

Haust 2020

Stjórnendur

Haust/Vor 2021

Jan 2020

Haust 2020

Stjórnendur

Stöðugt endurmat /
enginn lokadagur

Passa að uppfærð skólanámsskrá sé
kominn inn á heimasíðu skólans í lok
september ár hvert.

Haust 2020

Haust 2020

Stjórnendur

Haust 2021

Foreldrar fái kynningu á námsmati,
áætlunum og viðmiðum á hverju ári á
haustfundi. Foreldrar fá einnig tölvupóst
um þessi atriði á haustin.
Kenna þarf foreldrum að skilja betur
hvernig Mentor virkar og þær
upplýsingar sem hann getur gefið þeim.

sept. 2020

Vor 2021

feb/mar 2020

Haust 2020

Vorönn 2020

Haust 2020

Svið II – Nám og kennsla
•

Vinna markvisst að virkri
innleiðingu
uppeldisstefnunnar UTÁ
með nemendum, starfsfólki
og foreldrum

•

Koma á námsfriði í bekkjum Alltaf er verið að taka á þessum málum,
bæði með nemendum (bekkjum) og
foreldrum.
Vöntun er á úrræðum fyrir nemendur
sem sífellt eru að trufla (eiga erfitt með
að vera í tímum) í litlum skólum.

•

Birta skólanámsskrá á
haustin

•
•

Kynna námsáætlanir og
viðmið í námi fyrir
foreldrum.
Kynna námsáætlanir og
viðmið fyrir nemendum.

Stöðugt
endurmat/enginn
lokadagur
Stjórnendur
Umsjónakennarar

Haust 2020

Vor 2021
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Tryggja að nemendur séu upplýstir um
hver markmið og hæfniviðmið eru fyrir
hverja námsgrein á haustin
•

Kynna skólareglur fyrir
nemendum

•
•

Kennslutilhögun og
sérkennsla
Mismunandi árangur
nemenda í samræmdum
könnunarprófum

•

Samvinna nemenda

Tryggja að skólareglur séu sýnilegar á
mars 2020
veggjum skólans.
Umsjónakennarar fari vel yfir þær í
bekkjum og hlusti eftir hvort breytinga
er þörf.
Fara í endurskoðun á kennslutilhögun /
Vor 2020
sérkennslu /stuðningi í námshópum með
það fyrir augum að greina hvort þar má
finna skýringu á missamræmi á árangri
milli námsgreina t.d. í samr. pr.
Semja við kennsluráðgjafa hjá
Skólaskrifstofu Austurlands um að koma mars 2020
að umbótum í lestrarþjálfun og íslensku,
til dæmis:
Skoða hvort næg lestrarþjálfun felst í t.d.
Byrjendalæsi
Skoða hvort nemendur eru með
lestrarefni við hæfi eftir að grunn
lestrarfærni er náð
Skoða hvort að nemendur af erlendum
uppruna séu að fá nægilegan stuðning og
eftirfylgni

Haust 2020

Umsjónakennarar

Vor 2022

Haust 2022

Stjórnendur
Kennarar

Haust 2023

Hópastarf nemenda í þemaverkefnum
Hópastarf nemenda í UOT/forritun tækja
Huga betur að því að auka samvinnu og
hópastarf nemenda sem eru á svipuðum
stað í einstaklingsmiðuðu námi í hverri
námsgrein fyrir sig

Enginn
lokadagur

Haust 2019
Haust
2019/2020

Stöðugt
endurmat/enginn
lokadagur

Stjórnendur
Kennarar

Haust 2022
Stöðugt
endurmat/enginn
lokadagur
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•

Teymiskennsla /
Samvinna kennara og
stuðningsfulltrúa

Efla enn frekar teymisvinnu starfsmanna
vegna bekkja í tengslum við
teymisþjálfun frá Hásk. Ak.
Koma á reglulegum teymisfundum með
skólastjórnendum

Haust 2020

Vor 2022

Stjórnendur
Umsjónakennarar

Haust 2022
Stöðugt
endurmat/enginn
lokadagur
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Umbótaþáttur - tækifæri til
umbóta skv. skýrslu

Aðgerðir skóla/sveitarfélags
til umbóta

Hvenær
hefst

Hvenær
lokið

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat,
hvenær/hvernig

Endurvekja markvissari vinnu með
sjálfsmat skólans.
Stofna sjálfsmats hóp og rýna í
niðurstöður allar matstækja s.s. gera
skýrslur og tillögur að úrbótum og kynna
fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins.
Í kjölfarið eru niðurstöður teknar fyrir í
skólaráði.
Leggja grunn að langtímaáætlun um
innra mat
Vinna að umbótaáætlun skólaársins í
samstarfi við fjölbreyttan hóp
hagsmunaaðila
Birta áralega greinagerð um innra mat
Kynna fyrir öllum hagsmunaaðilum
skólans t.d. á bekkjarfundum að hausti
Birta áralega greinagerð um innra mat
og birta á heimasíðu í lok hvers skólaárs

feb/mars
2020

Vor 2022

Stjórnendur
Sjálfsmatshópur (nýr
hópur skipaður byrjun
sept. 2020)

Haust 2023 /
enginn lokadagur

Haust 2020

Vor 2021

Stjórnendur

Haust 2022 /
enginn lokadagur

Svið III – Innra mat
•

Markviss vinna við innra
mat í skólanum

•

Árleg umbótaáætlun
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