Stjórnun og
fagleg
forysta

Þingeyjarskóli
Matsþáttur

Tækifæri til umbóta

Ljúka vinnu við skólanámskrá og birta
alla kafla hennar á heimasíðu.
Birta starfsáætlun á heimasíðu skólans
og gæta þess að í henni séu allar þær
upplýsingar sem aðalnámskrá gerir ráð
fyrir.
Ljúka skráningu verklags um hverning
gögn um árangur og líðan, s.s. kannanir
og skimanir eru nýtt til að efla árangur
nemenda.

Áætlun um umbætur
Taka saman þau gögn sem falla undir
þennan lið og setja saman í eitt
heilsteypt rit.
Klára starfsáætlun og koma henni á
netið.

Ábyrgð

Umbótaáætlun vegna ytra mats 2019
Hefst Lokið
Hvernig og hvenær metið

HaustMetið á kennarafundi maí
Skólanámskrárn
önn
maí.20 2020.
efnd/ skólastjóri
2019
(Metið lokið/ólokið)

Skólastjóri

HaustLestur á heimasíðu, metið í
önn
des.19 desember 2019.
2019
(Metið lokið/ólokið)

Útbúa lista og verklagsreglur er varðar Skólastjóri kannanir og skimanir.
Teymisstjórar

HaustVor
önn
2020
2019

Hafa samráð við alla hagsmunaaðila
skólasamfélagsins við stefnumótun.

Halda skólaþing.

Skólastjóri

Vor
2020

Vor
2020

Stefna skólans sé skýrt fram sett, birt á
heimasíðu skólans og kynnt markvisst
fyrir foreldrum.
Bæta upplýsingaflæði til foreldra um
skólastarfið.

Setja á heimasíðu þegar stefnan er
fullunnin. Kynning fyrir
skólasamfélaginu.
Auka samskipti og upplýsingar milli
heimilis og skóla.

Skólastjóri.

nóv.19

Vor
2020

Allir.

Strax

Aldrei

Foreldrakönnun að vori

Haustönn
Aldrei
2019

Foreldrakönnun að vori

Styðja við foreldrafélagið í umbótum til
virkara starfs. Útbúa
bekkjadeilda/stigsmöppur. Fulltrúi úr Skólastjóri/
Styðja betur við starf foreldrafélagsins. hverri bekkjardeild + leikskóladeildum. stjórn
Útbúa vetraráætlun og kynna fyrir
foreldrafélags.
nemendum og foreldrum að hausti.
Kalla saman núverandi stjórn.

Þegar verklagsreglur eru
tilbúnar vor 2020.
(Metið lokið/ólokið)
Metið útfrá afrakstri
skólaþings - taka saman
skýrslu með helstu
niðurstöðum - vor 2020
Lestur á heimasíðu, metið
vor 2020.
(Metið lokið/ólokið)

Heimasíða skólans þarf að innihalda
meiri upplýsingar um skólastarfið.

Sjá vinnu v. skólanámskrá. Útbúa
verklags- og skipulagslista um það hvað
Umsjónamaður
skal vera á heimasíðunni. Passa upp á
Strax
heimasíðu.
að hausti að uppfæra upplýsingar.
Fréttir af daglegu starfi.

Ljúka þarf vinnu við skipurit skólans.

Samvinna
fræðslunefndar/sveitastjórnar og
skólastjóra.

Huga þyrfti betur að skráningu
einstakra verkefna og hverjir eru
ábyrgðaraðilar þeirra.

Í starfsáætlun skólans komi fram hverjir
eru í nefndum og hver starfssemi þeirra
Skólastjóri.
skuli vera. Starfslýsingar liggi fyrir og
skýrir verkferlar.

Styrkja þyrfti stjórnendateymi skóla
með svo margvíslega starfsemi og
krefjandi verkefni.
Skólaráð setji sér starfsáætlun og
vinnureglur.

Skýr verkaskipting, útdeiling verkefna.

Reglulegir fundir skólaráðs,
starfsáætlun og vinnureglur útbúin.

Fylgja vel eftir þeirri faglegu umræðu Kynna á kennara- og
um mat á kennslu og nýbreytni í
starfsmannafundum. Upplýsingar á
kennsluháttum sem fram fer í teymum. heimasíðu.

Skólastjóri.

Aldrei

Alltaf í vinnslu.

Tekið fyrir á
haustfræðslunefndarfundi í
önn
nóv.19
nóvember 2019.
2019
(Metið lokið/ólokið)
HaustVor
önn
2020
2019

Metið sem hluti af innra
mati. Lokið vor 2020.
(Metið lokið/ólokið)

Skólastjóri Teymisstjórar.

HaustVor
önn
2020
2019

Metið í innramati.

Skólastjóri Skólaráð.

HaustVor
önn
2020
2019

Að starfsáætlun og
vinnureglur liggi fyrir vor
2020.
(Metið lokið/ólokið)

Skólastjóri Teymisstjórar.

Haustönn
Aldrei
2019

Í stöðugri vinnslu, metið í
innra mati.

Þingeyjarskóli

Nám og
kennsla

Matsþáttur

Umbótaáætlun vegna ytra mats 2019
Tækifæri til umbóta

Námsaðlögun þyrfti að koma betur
fram í stigsnámskrám.
Gera þyrfti grein fyrir viðmiðum um
námsmat og matskvörðum í
skólanámskrá eða stigsnámskrám.
Hlúa betur að bráðgerum nemendum.
Gera áætlun um notkun
upplýsingatækni og matskvarða um
árangur.
Kynna stigsnámskrár betur fyrir
nemendum til að gera þá meðvitaðri í
námi.

Áætlun um umbætur

Ábyrgð

Hefst

Lokið

Hvernig og hvenær metið

Vísa í einstaklingsnámskrár.

Faggreinakennarar.

Lestur stigsnámskrár.
okt.19 okt.20 Október 2020.
(Metið lokið/ólokið)

Námsmatsnefnd útbýr viðmið um
námsmat og matskvörðum.

Námsmatsnefnd.

nóv.19

Einstaklingsnámskrár.

Faggreinakennarar.
Umsjónakennarar.

Lestur stigsnámskrár.
okt.19 nóv.19 Október 2020.
(Metið lokið/ólokið)

Búa til tillögur og áætlun að mati.

Snjalltækjanefnd.

okt.19 mar.20

Innra mat - Skólaárið 20202021.

Kynning á stigsnámskrám.

Umsjónakennarar.

nóv.19 nóv.19

Desember 2019 - tékklisti.
(Metið lokið/ólokið)

feb.20 apr.20

Tékklisti - maí 2020.
(Metið lokið/ólokið)

Náms- og
starfsráðgjafi
Þjálfa nemendur í að setja sér markmið Fá kynningu hjá námsráðgjafa.
Umsjónaí námi og þeir taki þátt í að meta eigin Umsjónakennarar og faggreinakennarar
kennarar.
framfarir.
fylgja eftir.
Faggreinakennarar.

Vor
2020

Vor 2021 - innra mat.

Innra mat

Þingeyjarskóli
Matsþáttur

Tækifæri til umbóta

Gæta þess að skólaráð fjalli um innra
mat skólans, matsáætlanir og
niðurstöður kannana.

Áætlun um umbætur

Leggja innra mats skýrslu fyrir skólaráð. Skólastjóri.

Móta stefnu skólans betur. Aðlaga
Val matsþátta þarf að byggjast á stefnu gæðagreina að viðfangsefnum
skólans og helstu viðfangsefnum.
stofnunarinnar.
Eftirfylgni umbótaáætlana þarf að vera
markvissari og reglulega þarf að fara
yfir stöðu þeirra umbótaverkefna sem
ráðast átti í skv. þróunaráætlun hvers
gæðagreinis.
Tryggja þarf að niðurstöður innra mats
séu formlega kynntar fyrir
hagsmunaaðilum og að þeir geti tekið
virkan þátt í umræðu um þróun og
umbætur á skólastarfinu.

Ábyrgð

Umbótaáætlun vegna ytra mats 2019
Hefst Lokið
Hvernig og hvenær metið
Upplýsingar sóttar í
fundargerð skólaráðs - júní
maí.20 maí.20
2020.
(Metið lokið/ólokið)

Skólastjóri og
innramatsnefnd.

nóv.19 maí.20 Innramat - maí 2021.

Lista upp umbótaáætlanir tveggja
síðustu skýrslna og gera áætlun um
umbætur.

Skólastjóri og
innramatsnefnd.

Haust
2019

vor
2020

Innramatsfundum - vor
2020.

Birta innramatsskýrslu á heimasíðu,
leggja skýrslu fyrir skólaráð og
fræðslunefnd. Halda skólaþing.

Skólastjóri og
innramatsnefnd.

Haust
2019

maí.20

Farið í fundargerðir nefnda
og ráða.

