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Umbótaáætlun vegna ytra mats

Umbótaáætlun Lundarskóla vegna ytra mats
Umbótaáætlun er unnin í framhaldi af ytra mati Námsmatsstofnunnar vor 2020 á stjórnun, námi og
kennslu og innra mati. Matið er hluti af samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og
Mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Umbótaáætlunin er unnin af matsteymi skólans sem mun einnig fylgja áætluninni eftir.
Byggt var á upplýsingum úr skýrslu Svanfríðar Jónasdóttur og Þórdísar Hauksdóttir matsaðila sem
kom út í apríl 2020.
Unnið verður eftir umbótaáætluninni vegna ytra mats í samræmi við langtíma áætlun Lundarskóla um
innra mat og menntastefnu Akureyrar.

Umbótaáætlun Lundarskóla
Umbótaþáttur
Aðgerðir
skv. skýrslu um
skóla/sveitarfélags
ytra mat
til umbóta
Stjórnun og fagleg forysta
Skóladagur
Uppfæra
nemenda,
skólanámskrá og sjá
skólanámskrá,
til þess að allir hlutar
starfsáætlun,
hennar séu birtir á
áætlanir og
heimasíðu skólans
verklagsreglur
Uppfæra
starfsáætlanir
árganga sem eru hluti
starfsáætlunar
skólans

Samstarf heimila
og skóla

Hvenær
hefjast
umbætur

Hvenær lýkur
umbótum

Ábyrgðaraðili

Endurmat

Ágúst 2020

Desember
2020

Deildarstjórar

Gátlisti í
tengslum við
heimasíðu

Ágúst 2020

Október 2020

Deildarstjórar

Gátlisti við
birtingu á
starfsáætlun

Birta skýra útfærslu á
námsvísum ásamt
námsaðlögun og
námsmati og
matskvörðum á
heimasíðu skólans

Haust 2020

Vor 2022

Deildarstjórar

Námsvísir á
heimasíðu skólans

Skrá verklag um
hvernig gögn, s.s.
kannanir og skimanir
um árangur og líðan,
eru nýtt í skipulagi
kennslu til eflingar
starfsins

Október 2020

Vor 2022

Sérkennsluteymi

Gátlisti að vori í
tengslum við
vorverk skólans

Leita leiða til að
kanna formlega
hugmyndir foreldra
til eflingar
skólastarfs

Viðvarandi
samstarf við
foreldraráð og
skólaráð

Vor 2022

Skólastjóri

Skólapúlsinn

Haust 2020

Viðvarandi
uppfærsla

Skólastjórnendur

Ný heimasíða

Viðvarandi
samstarf við
foreldraráð og
skólaráð

Vor 2022

Skólastjóri

Innra mat á sýn
og stefnu skólans
og
Skólapúlsinn

Gera heimasíðu
skólans aðgengilegri
fyrir alla sem koma
að skólasamfélaginu
Auka samráð við
hagsmunaaðila
skólasamfélagsins
við stefnumótun í
skólanum
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Umbótaáætlun vegna ytra mats
Stjórnandinn sem
faglegur leiðtogi

Móta heildstæða
stefnu og lyfta þá
sérstöðu skólans á
ýmsum sviðum

Desember
2020

Maí 2021

Matsnefnd

Innra mat á sýn
og stefnu skólans

Stjórnun skólans
og samstarf við
aðila sem tengjast
óbeint starfsemi
skólans á
einhvern hátt

Móta, í samvinnu við
Akureyrarbæ, skýrar
verklagsreglur um
þagnarskyldu
verktaka og annarra
sem starfa um
stundarsakir í
skólanum

Vor 2020

Vor 2021

Skólastjóri/
fræðslustjóri

Mat
skólastjórnenda

Auka rými og
aðbúnað nemenda í
húsnæði skólans

Ágúst 2020

Vor 2023

Skólastjóri/
fræðslustjóri /
fasteignir
Akureyrar

Endurbætt
skólahúsnæði

Tengja grunnþætti
menntunar og
hvernig unnið er
með lykilhæfni við
áætlanir um nám
nemenda

Viðvarandi

Viðvarandi

Kennarar

Skólapúlsinn og
innra mat
nemenda á námi

Þróa áfram
vinnubrögð við mat á
kennsluháttum og
fagmennsku kennara
Starfandi matsteymi
sem aðilar
skólasamfélagsins
eiga aðild að

Viðvarandi

Viðvarandi

Matsnefnd og
skólastjórnendur

Spurningakönnun,
rafræn könnun,
kennarar

Viðvarandi,
endurnýjun í
teymi eftir
þörfum

Viðvarandi

Skólastjórnendur

Ný matsnefnd að
hausti ár hvert

Gera formlega
umbótaáætlun

Að vori ár
hvert

Að vori ár
hvert

Matsnefnd

Tilgreina markvissar
aðgerðir þar sem
markmið hafa ekki
náðst út frá þeim
viðmiðum sem sett
voru

Að vori ár
hvert

Að vori ár
hvert

Matsnefnd

Umbótaáætlun í
matsskýrslu hvert
vor
Umbótaáætlun í
matsskýrslu hvert
vor

Nám og kennsla
Inntak náms,
árangur og
framfarir

Þjálfa nemendur
markvissar í að koma
skoðunum sínum á
framfæri
Gæta þess að
nemendur fái þann
tíma í frjálst val sem
þeim ber
Halda bekkjarfundir
reglulega í öllum
námshópum
Gæta þess að
bráðgerir nemendur
fái námstækifæri við
hæfi
Innra mat
Fagmennska
starfsfólks

Framkvæmd
innra mats og
umbótaáætlun
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