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Umbótaáætlun vegna ytra mats 
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Umbótaáætlun Hlíðarskóla vegna ytra mats. 

Umbótaáætlun þessi er unnin í framhaldi af ytra mati Menntamálastofnunar á Hlíðarskóla í byrjun árs 2020. Matsþættirnir voru þrír, stjórnun, nám og kennsla og 
innra mat. Matið er hluti af samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og Mennta- og menningarmálaráðuneytis.  

Umbótaáætlunin er unnin af starfsfólki skólans og Kristrúnu Lind Birgisdóttur og Elínu Elísabetu Magnúsdóttur hjá Ásgarði (Tröppu) ráðgjafarfyrirtæki. Byggt var á 
upplýsingum úr skýrslu Svanfríðar Jónasdóttur og Þórdísar Hauksdóttir matsaðila sem kom út í febrúar 2020. Unnið verður eftir umbótaáætluninni vegna ytra mats 
í samræmi við langtímaáætlun Hlíðarskóla um innra mat og menntastefnu Akureyrar. 

Bryndís Valgarðsdóttir 

Skólastjóri  
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Umbótaáætlun Hlíðarskóla 

 
Stjórnun og fagleg forysta  

Umbætur   Aðgerðir Upphaf Lok Ábyrgð Endurmat Viðmið um árangur 

Uppfæra skólanámskrá og birta á 
heimasíðu 

  

Uppfæra skólanámskrá, leggja fyrir 
starfsmannafund og foreldra og birta á heimasíðu. 

Endurbætur á heimasíðu og upplýsingar uppfærðar 
reglulega. 

Nóv. 2020 Júní 2021 

Skólastjóri 

Skólastjóri og tölvu-
umsjónarmaður 

Skólanámskrá endurmetin í heild 
sinni skólaárið 2022-2023 

Mat á starfsáætlun 2021 

Uppfærð heimasíða 
og gott aðgengi að upplýsingum 

Ljúka vinnu við 
starfsþróunaráætlun 

Gera starfsþróunaráætlun til fjögurra ára og 
nákvæmari til skólaársins 

Nóv 2020  Jan 2021 Skólastjóri og starfsfólk Mat á starfsþróunar-áætlun á 
starfsdögum að vori. 

Mat á starfsáætlun vor 2021 

Starfsþróunaráætlun á heimasíðu 
Starfsþróunarskýrslur liggja fyrir að 
vori hjá skólastjóra 

Leita leiða til að uppfylla ákvæði laga 
og aðalnámskrár um samstarf skólans 
við foreldra í skólaráði og 
foreldrafélagi         

Fundað með foreldrum að hausti og vori til að 
tryggja þátttöku foreldra í skipulagi og starfi 
skólans. Leitað leiða til að tryggja þátttöku foreldra í 
skólaráði skólaárið 2020-2021 

Haust 2020 Árlega Skólastjóri og 
fjölskyldu-ráðgjafi 

Foreldrakönnun 
Starfsmannakönnun 

Mat á starfsáætlun 2021 og  2022 

Fulltrúar allra hagsmunaaðila 
skólastarfsins hafa formlegt samráð 
um skólastarfið 

Vinna áætlun um kynningu á skólanum 
og starfi hans fyrir kennara grunnskóla 
á Akureyri·           

Vinna kynningu á skólanum. Bjóða starfsfólki allra 
grunnskóla á Akureyri á kynningu í Hlíðarskóla. 
Sett upp skipulag á kynningum þannig að hver 
grunnskóli fær boð á 5 ára fresti 

Nóv. 2020 Júní 2021 Skólastjóri og 
starfsmenn 

Mat á starfsáætlun 2021 og metið 
á hverju vori  

Skipulag á kynningum komið í 
formlegt ferli og sett fram í 
starfsáætlun ár hvert 
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Taka upp að nýju þau vinnubrögð sem 
lögð voru drög að með 
þróunarverkefninu ,,Flugið“       

Setja upp skipulag sem styður við Flugið. Fyrstu 
skrefin tekin með því að setja upp valtíma þrisvar í 
viku, fjórar kennslustundir samtals. 

Stuðningur við breytta kennsluhætti og litið á sem 
hluta af starfsþróun. Koma á formlegu sjálfsmati 
kennara, jafningjamati og leiðsögn skólastjóra í 
kennslu. 

Ágúst 2020 Júní 2021  Skólastjóri og 
kennarar 

Símat nemenda á verkefninu 
 
Foreldraviðtöl 

Nemendakönnun 

Starfsmannafundur 

Mat á starfsáætlun 2021 

Starfsfólk upplifi stuðning við 
starfsþróun í Fluginu og árangur af 
verkefninu. 
 
Nemendur upplifi ánægju af 
viðfangsefnum sem fengist er við í 
Fluginu 

Upplýsingaflæði verði markvissara 
sem og skipulag vegna forfalla og 
forfallatilkynninga           

Útbúa verkferla um skipulag afleysinga. Skipulag á 
tilkynningum forfalla sé skýrt. Í upphafi dags sé sett 
upp aðgengilegt dagskipulag vegna forfalla á töflu. 
Leitað leiða til að leysa langtímaforföll í samráði við 
mannauðsstjóra. 

Des. 2020 Jan 2021 Skólastjóri Starfsmannasamtöl á vorönn 
2021 

Mat á starfsáætlun 2021 

Verkferlar um skipulag afleysinga og 
forfallatilkynninga birt í starfsáætlun 
og virkt 

Taka upp formleg og skráð 
starfsþróunarsamtöl        

Í starfsáætlun er sett fram skipulag 
starfsþróunarsamtala 

 Nóv. 2020 Des. 2020   Skólastjóri Starfsþróunarsamtöl 

Starfsmannakönnun 2021 

Mat á starfsáætlun 

Í starfsáætlun er sett fram skipulag á 
starfsþróunarsamtölum. 
Alm. ánægja starfsfólks með samtölin 
skv. könnun.(90%) 

Efla faglega handleiðslu fyrir starfsfólk Leita eftir óskum starfsmanna og skipuleggja 
fyrirkomulag handleiðslu fyrir starfsmannahópinn 

Jan 2021 Júní 2021 Skólastjóri Endurmeta í júní 2022 skv. 
starfsþróunar-samtölum og 
könnun 

Skipulag á handleiðslu sem í boði er í 
starfsmannahandbók 
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Nám og kennsla  
 

Umbætur   Aðgerðir Upphaf Lok Ábyrgð Endurmat 

Viðmið um árangur 

Námsvísar aðgengilegir á heimasíðu        Námsvísar eru í endurskoðun og munu verða settir á 
heimasíðu eftir endurskoðun og endurbætur á 
heimasíðu 

Byrjað Júní 2021 Skólastjóri og kennarar Endurmat á námsvísum í heild 
sinni skólaárið 2022-2023 

Endurskoðaðir námsvísar birtir á 

heimasíðu 

Gera mætti grein fyrir matskvörðum 

í skólanámskrá og hafa hana 

aðgengilega á vef skólans 

Fjalla um matskvarða á heimasíðu skólans og útskýra 
hvernig þeir nýtast. Einstaklingsmiðaðir matskvarðar 
eru aðgengilegir á innra neti skólans og birtir 
nemendum og foreldrum. 

Er í vinnslu Júní 2021 Skólastjóri, fjölskyldu- 
ráðgjafi og kennarar 

Endurmat skólaárið 2022-2023 Fjallað um matskvarða í 

skólanámskrá 

Halda reglulega bekkjarfundi í öllum 
námshópum    

Skipulag sett á reglulega bekkjarfundi í hverjum 
námshópi og þeir haldnir a.m.k. einu sinni í mánuði 

Des. 2020  Jan 2021 Skólastjóri, þroskaþjálfi 
og kennarar 

Mat á starfsáætlun júní 2021 Skipulag bekkjarfunda í starfsáætlun 

Hafa skráð og opinbert verklag um 
hvernig sjónarmiða nemenda er 
aflað almennt varðandi skólastarfið 

Skipulagt verklag um bekkjarfundi í skólastarfinu og 
nýtingu þeirra til að koma málum á dagskrá. Nemendur 
vinna sjálfsmat um eigin líðan og stöðu í námi og 
leggja mat sitt á skólahætti almennt. 

Des. 2020 Jan. 2021 Skólastjóri, þroskaþjálfi 
og kennarar 

Sjálfsmat nemenda (könnun) skv. 
áætlun um innra mat. 
Sjálfsmatsskýrsla 2021 
Mat á starfsáætlun 2021 

Skráð verklag um 

bekkjarfundi/nemendalýðræði í 

skólanámsskrá. Nemendur upplifa að 

þeir hafi tækifæri til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri (90%) 

Gæta þarf þess að nemendur fái það 

val sem þeim ber skv. aðalnámskrá 

grunnskóla 

Skipuleggja verklag um val nemenda um 
námsgreinar/námssvið og valtíma. Bæta samstarf við 
aðra grunnskóla á Akureyri og tryggja upplýsingaflæði. 

Er byrjað Júní 2021 Skólastjóri, 
umsjónarmaður 
Flugsins og kennarar 

Skólaárið 2022-2023 
 
Mat á starfsáætlun 2021 

Skipulag í skólanámskrá og 

starfsáætlun til hvers árs. 
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Innra mat  
 

Umbætur   Aðgerðir Upphaf Lok Ábyrgð Endurmat 

Viðmið um árangur 

Skipa þarf matsteymi vegna innra 
mats og tryggja aðkomu 
hagsmunaaðila með fulltrúa í 
matsteymi 

Stofna matsteymi. Boðleiðir séu skýrar og gætt sé 
lýðræðislegra verkferla 

Er í skoðun Des 2020 Skólastjóri Sjálfsmatsskýrsla 2021 Matsteymi stofnað og boðleiðir 
skýrar 

Vinna þarf sjálfsmatsáætlun til 
næstu ára og birta í skólanámskrá 

Vinna langtímaáætlun um sjálfsmat skólans og setja 
fram í skólanámskrá 

Er í skoðun Janúar 2021 Skólastjóri Sjálfsmatsskýrsla 2021 Langtímaáætlun um sjálfsmat birt í 
skólanámskrá 

Meta þarf markmið skólanámskrár 
og leiðir að markmiðum 

Gera endurskoðun á skólanámskrá og leiðum að 
markmiðum 

Vinna hafin Júní 2021 Skólastjóri  Skólanámskrá endurmetin í 
heild sinni 2022-23 
 
Mat á starfsáætlun 2021  

Endurskoðuð skólanámskrá á 
heimasíðu 

Vinna áætlun um innra mat fyrir 
skólaárið og birta í starfsáætlun 
skólans 

Gera áætlun um innra mat /sjálfsmat fyrir skólaárið með 
skýrum viðmiðum um alla þætti matsins 

Er hafið Des. 2020 Skólastjóri og matsteymi Mat á starfsáætlun vor 2021 
 
Sjálfsmatsskýrsla júní 2021 

Áætlun um innra mat skólaársins 
2020-2021 birt á heimasíðu 

Vinna árlega umbótaáætlanir þar 
sem fram koma þau atriði sem 
þarfnast umbóta, hvenær á að vinna 
að umbótum, hver ber ábyrgð á 
vinnunni og að hvaða árangri er 
stefnt. Tilgreina hvenær á að meta 
árangur umbóta og hver á að gera 
það. 

Úrbótaáætlun í kjölfar ytra mats unnin haust 2020. 
 
Úrbótaáætlun í kjölfar innra mats unnin árlega.  

Vinna hafin Árlega Skólastjóri og gæðaráð 
(matsteymi) 

Sjálfsmatsskýrsla árlega að vori Umbótaáætlun í kjölfar ytra mats 
 
Umbótaáætlun í kjölfar innra mats 
vor 2021 
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Tímalína 2020-2021  
 

Nóvember Desember Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Ágúst September Október  

Starfs- 
þróunar-
áætlun 
 
Starfsáætlun 
 
Áætlun um 
innra mat 
 
Foreldra- 
viðtöl 

Starfs-þróunar-
samtöl 
 

Foreldra-viðtöl  

Starfs-þróunar-
áætlun lokið 

 

Foreldra-viðtöl 
  

Foreldrakönnun 
 

Starfsmannakönnun 

 
Nemendakönnun 

  
 Foreldraviðtöl 

Mat á Fluginu/starfsmanna-
fundur 

 
Starfsþróunarviðtöl  
 
Foreldraviðtöl  

Foreldra- 
viðtöl   

Starfs- 
þróunar-

skýrslur 
 
Foreldraviðtöl 
 
Foreldra-fundur  

Skólanámskrá, 
endurskoðun 

lokið 
 
Mat á starfs-

þróunar-áætlun 

 
Mat á starfs-

áætlun 

 
Sjálfsmats-

skýrsla 

 
Umbóta-áætlun 

  

Fundur með foreldrum/ 
aðkoma í skólaráði 
 

Foreldra- 
viðtöl 

 

Starfsáætlun 
 

Áætlun um innra mat 

 
  

Foreldraviðtöl 

 

   

Foreldraviðtöl 
 

Starfsþróunarviðtöl  
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Tímalína 2021-2022  
 

Nóvember Desember Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Ágúst September Október  

Foreldraviðtöl Foreldraviðtöl Foreldravið-töl 
   

Foreldraviðtöl 

 

Foreldrakönnun 
Starfsmanna-könnun 

 

Nemendakönnun 

  

Foreldraviðtöl 

 

Starfsþróunarviðtöl 

   
Mat á Fluginu/ 

Starfsmannafundur 

Foreldraviðtöl  Foreldraviðtöl 
 

Foreldra- 
fundur 

 

Starfsþróunar- 
skýrslur 

 

 

   

Mat á starfsáætlun 
 

Mat á faglegri 
handleiðslu 
 

Mat á starfs-
þróunar-áætlun 

 

Skólanám-skrá 
yfirfarin 

 

Sjálfsmats-skýrsla 
 

Umbóta- 

áætlun  

Foreldrafundur/viðhalda 

skólaráði 
  

Foreldraviðtöl  Foreldravið-töl   
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