
Mats-, þróunar- og umbótaáætlun 

Öldutúnsskóla 
 

Form fyrir mats-, þróunar- og umbótaáætlun fyrir grunnskóla í Hafnarfirði er unnið á grundvelli 

aðalnámskrár grunnskóla (2011) um verkefni skóla, meðal annars þessi: 

 Í skólanámskrá skal gera grein fyrir áherslum og áætlunum um innra mat (bls. 61). 

 Skólanefnd skal í umboði sveitarstjórnar hafa eftirlit með því að skólastarf í grunnskólum samræmist 

grunnskólalögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. Þetta á bæði við um þá skóla sem reknir eru af 

sveitarfélaginu og þá sem reknir eru af öðrum aðilum. Skólanefnd ber ábyrgð á að skólastarf sé metið með 

hliðsjón af aðstæðum og sérstöðu hvers skóla. Við matið má styðjast við margs konar upplýsingar. Þar má t.d. 

benda á upplýsingar um innra mat, mat á skólanámskrá og starfsáætlun skóla, framkvæmd skólastefnu 

sveitarfélagsins, tölulegar upplýsingar og önnur gögn eftir því sem við á. (bls. 61). 

 Í skólanámskrá skal m.a birta upplýsingar um... innra mat á árangri og gæðum, ... áætlanir um umbætur og 

þróunarstarf (bls. 66). 

 Í starfsáætlun skal m.a. birta upplýsingar um: ...viðfangsefni innra mats. (bls. 67). 

 

Meginmarkmið mats-, þróunar- og umbótaáætlunar hjá grunnskólum Hafnarfjarðar er að vinna að því að 

bæta hæfni skóla/stofnana til að sinna verkefnum sínum í samræmi við opinbert regluverk (lög, reglugerðir, 

reglur og önnur fyrirmæli), styrkja staðbundið skipulag og vinna að góðri aðlögun stofnunar að stöðugt 

breyttum þjóðfélagsaðstæðum – eins og sérstaklega er kveðið á um í aðalnámskrá. Meginmarkiðið er að 

sinna stöðugri skólaþróun og fara fram með umbótaverkefni á grunni upplýsingasöfnunar um skólastarfið 

(innra mat). Í Hafnarfirði birtast aðrar áætlanir en áætlanir um nám og kennslu í starfsáætlun en ekki 

skólanámskrá. 

 

 

Grunnupplýsingar 

Tímabil áætlunar: Skólaárið 2014-2015 

Ábyrgðaraðili: Valdimar Víðisson, skólastjóri 

Netfang ábyrgðaraðila: valdimar.vidisson@oldutunsskoli.is 

 

 

1. Stefnumörkun um mat, skólaþróun og umbótastarf: 

Hafnarfjörður: 

 

Áhersluþættir stefnumótunar varðandi mats-, þróunar- og umbótaáætlun í stofnunum 

Hafnarfjarðarbæjar eru: 

a. Það er leiðarljós í öllu skólastarfi að það er stöðugt verkefni til skólaþróunar 

og umbóta sem starfsfólk stofnana ber ábyrgð á undir forystu forstöðu-

manns. 

Fræðsluþjónusta 

Hafnarfjarðar: 

Áhersluþættir stefnumótunar varðandi mats-, þróunar- og umbótaáætlun innan fræðslu-

þjónustunnar eru: 

b. Það er leiðarljós í öllu skólastarfi að skólaþróun er stöðugt verkefni til 

umbóta sem starfsfólk skóla ber ábyrgð á undir forystu skólastjóra og 

kynning þess fari fram í árlegri mats-, þróunar- og umbótaáætlun. 

c. Að mats-, þróunar- og umbótaáætlun skóla innan fræðsluþjónustunnar taki 

mið af skólaárinu. 

d. Að Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar veiti sérstakan stuðning við eftirfylgni á 

mats-, þróunar- og umbótaáætlun skóla eftir þörfum hverju sinni. 

e. Að grunnskólar birti mats-, þróunar- og umbótaáætlun í starfsáætlun sinni. 

Hefst skólaárið 2014-2015 og árlega eftir það. 

f. Að uppbygging mats-, þróunar- og umbótaáætlunar er stefna > markmið > 

staða > áætlun. 

g. Að skólar taka mið af lögum og aðalnámskrá grunnskóla í matsstarfi sínu, 

þróunar- og umbótastarfi þar sem verkefnið er skilgreint sem „innra mat 
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skóla“. 

h. Að Skólaskrifstofan stendur fyrir sameiginlegri upplýsingaöflun um 

skólastarfið (nú Skólapúlsinn í innra mati og Skólavogin í ytra mati) til að 

styðja við mats-, þróunar- og umbótastarf skólanna. 

i. Að Skólaskrifstofan gefur skólanefnd bæjarins, nú fræðsluráði, reglulega 

upplýsingar um framkvæmd skólastarfs einstakra skóla. 

 

Stefnumörkun um innra mat, þróunar- og umbótastarf skóla, frh.: 

Skólinn: 

 

Áhersluþættir stefnumótunar skólans varðandi mats-, þróunar- og umbótastarf 

eru: 

j. Skólinn tekur mið af grunnskólalögum um innra mat grunnskóla. 

k. Skólinn notar spurningalista Skólapúlsins við upplýsingaöflun um skólastarfið 

meðal nemenda, foreldra og starfsmanna. 

l. Skólinn hefur sett fram stefnukort með markmiðum og matskvörðum og 

fylgir þeim eftir með greiningu í styrkleika og umbótaþætti.  

m. Skólastjórnendur eiga árlega starfsmannaviðtöl við starfsfólk skólans. 

n. Skólinn leggur áherslu á vellíðan nemenda og starfar eftir Olweusaráætlun 

gegn einelti og andfélagslegri hegðun og fylgir því verkefni eftir með árlegri 

Olweusarkönnun, sem er staðlaður spurningalisti, auk nemendarýnihópa. 

o. Skólinn leggur áherslu á jákvæðan skólabrag og starfar eftir SMT-skólafærni 

og fylgir því verkefni eftir með nemendarýnihópum og SET-lista. 

p. Skólinn vinnur að umhverfismálum og hefur sett sér umhverfissáttmála og 

tekur þátt í alþjóðlega verkefninu Skólar á grænni grein. Umhverfisnefnd 

skipuð nemendum og starfsfólki fylgir því verkefni eftir með formlegri úttekt 

á framgangi þess. 

 

 

 

2. Markmið  

Meginmarkmið 

skóla: 

(svolítið opin og ekki 

aðgerðabundin og ná 

lengur en yfir eitt 

skólaár. Dæmi: Sérstök 

áhersla í umbótastarfi 

skólans næstu árin er á 

lestur og lestrarkennslu.) 

Innra mat, þróunar- og umbótastarf í skólanum hefur að meginmarkmiði: 

i. Að efla og auka teymiskennslu. 

ii. Að efla samvinnu starfsmanna. 

iii. Að auka vellíðan nemenda. 

iv. Að bæta aðbúnað og starfsaðstöðu. 

v. Að vinna áfram eftir hugmyndafræði Olweus, SMT og Grænfánanum. 

vi. Að efla foreldrasamstarf. 

vii. Að vinna markvisst með læsi.  

Starfsmarkmið  

skóla: 

(Frekar afmörkuð og 

aðgerðabundin og helst 

með markmiði sem er 

mælanlegt, t.d. í 

Skólapúlsinum: Dæmi: 

Starfsánægja starfsfólk 

mælist yfir 5,2 í 

Skólapúlsinum vorið 

2016. 

Innra mat, þróunar- og umbótastarf í skólanum hefur eftirfarandi starfsmarkmið 

til næstu (3ja) ára: 

a) Vellíðan nemenda. Mælist 4,9 vorið 2014. Viljum vinna að því að vellíðan 

aukist. 

b) Samvinna og samráð um kennslu. Mælist 3,7 vorið 2014. Auka 

teymiskennsla og efla samvinnu. 

c) Vinnuaðstæður kennara. Mælist 4,2 vorið 2014. Mikilvægt að gera 

úrbætur. 

d) Að vinna að úrbótum á stoðþjónustunni. Hafa meiri samvinnu og samráð. 
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3. Matsáætlun þessa skólaárs 

Áherslur í innra mati taka bæði mið af áherslum sveitarélagsins og skólans. Mat á skólastarfi, hvort sem það 

er innra mat skóla og ytra mat sveitarfélags, miðast að því að færa raunhæfa upplýsingagjöf um skólastarfið 

sem gefi góðar upplýsingar í þróunar- og umbótaverkefni eftir atvikum. Matsstarf er í eðli sínu 

rannsóknarstarf, þ.e. gagnaöflun eftir sem áreiðanlegustum leiðum til að tryggja sem mestan trúverðugleika 

fyrir ákvarðanatöku. Á grunni upplýsinga þarf að vera nauðsynlegt að geta fundið nauðsynleg 

umbótaverkefni og styðja við þróunarverkefni í skólanum. Í aðalnámskrá er gert ráð fyrir að skólar skilgreini 

áherslur í innra mati. 

 

A. Áherslu í innra mati skóla í ytra mat sveitarfélags: 

 

1. Áherslur sveitarfélagsins (úr innra í ytra mat): 

 Að fá mat á skólanámskrá og starfsáætlun skóla svo þær uppfylli viðmið aðalnámskrár um gæði. 

 Að fá mat á gæðum námsins með sérstakri áherslu á lestrarnámið og lestrarkennsluna. 

 Að fá mat á gæðum skólastarfsins út frá líðan nemenda og möguleg tækifæri til forvarna í 

skólastarfinu 

 Að fá mat á gæðum skólastarfsins út frá sjónarmiðum hagsmunaaðila skólasamfélagsins (nemendur, 

foreldrar, starfsfólk) til mikilvægra þátta í skólastarfinu, sérstaklega stjórnun, líðan og upplýsingagjöf í 

skólastarfinu. 
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B. Matsferlið 

Hér skulu kynnt ferli við innra mat skólans þetta skólaárið, þ.e. gagnasöfnun, matsumræða, matsákvarðanir 

og skýrslugerð vegna innra matsins. Matsferlið hefur það að meginstefni að leiðbeina skólum til að finna 

nauðsynleg umbótaverkefninu í skólastarfinu og stuðla þannig að skólaþróun. 

 

Mánuður Verkefni 

Ágúst  Innra mats, þróunar- og umbótaáætlun kynnt starfsfólki og skólaráði. 

September  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). Undirbúningur; bréf sent forráðamönnum,  

nemendalistar sendir inn ásamt aukaspurningum skólans. 

 Samræmd próf. 

Október  Mats-, þróunar- og umbótaáætlun kynnt í starfsáætlun skóla og á skólavef. 

 Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). 1. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

Nóvember  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). 2. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

 Olweusarkönnun. 

Desember  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). 3. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

 Samræmd próf. Unnið úr niðurstöðum. 

Janúar  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). Niðurstöður kynntar starfsfólki. 

 Foreldrakönnun (Skólapúlsinn). Undirbúningur; bréf sent foreldrum, nafnalisti sendur 

inn ásamt aukaspurningum skólans. 

 Olweusarkönnun. Niðurstöður kynntar starfsmönnum, foreldrum og nemendum. 

Skýrslugerð í matsskýrslu. 

 Samræmd próf. Unnið úr niðurstöðum. 

 SET-listi SMT lagður fyrir og úrvinnsla. 

Febrúar  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). 4. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

 Foreldrakönnun (Skólapúlsinn). Fyrirlögn. 

 Starfsmannakönnun (Skólapúlsinn). Undirbúningur; bréf sent starfsfólki, nafnalisti sendur 

inn ásamt aukaspurningum skólans. 

 Vímuvarnarkönnun Rannsóknar&Greiningar 

Mars  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). 5. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

 Foreldrakönnun (Skólapúlsinn). Niðurstöður teknar saman, greining á styrkleikum og 

umbótaverkefnum. Niðurstöður kynntar starfsmönnum. 

 Starfsmannakönnun (Skólapúlsinn). Fyrirlögn.  

 Skólanámskráin í umsagnarferli skólaráðs. 

 PISA. 

Apríl  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). ). 6. fyrirlögn. Niðurstöður ræddar á stjórnendafundi, 

fylgst með framvindu. 

 Starfsmannakönnun (Skólapúlsinn). Niðurstöður teknar saman, greining á styrkleikum 

og umbótaverkefnum. Niðurstöður kynntar starfsmönnum. 
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 Niðurstöður Skólavogarinnar fyrir Hafnarfjörð kynntar. 

Maí  Unnið að þróunar- og umbótaverkefnum. 

 Nemendakönnun (Skólapúlsinn). Heildarniðurstöður kynntar starfsmönnum, foreldrum 

og nemendum.  

Júní  Niðurstöður Skólapúlsins. Umbótaáætlun unnin. 

 Heildarniðurstöður Skólapúlsins kynntar skólaráði. 

 Matsumræða starfsmannahóps og umbótatillögur fyrir næsta skólaár. 

 

 

  



Öldutúnsskóli: MATS-, ÞRÓUNAR- OG UMBÓTAÁÆTLUN – SKÓLAÁR 2014-2015 

 
 

FRÆÐSLUÞJÓNUSTA HAFNARFJARÐAR  Bls. 6 

 

4. Staða – verkefnastaða frá síðasta starfsári 
Hér skulu kynntar niðurstöður af þróunar- og umbótaverkefnum síðasta árs, hvort þau voru unnin eða ekki, 

eins og þau voru skilgreind í síðustu áætlun og í sömu röð og þar er að finna. 

 

Heiti 1. þróunar- og umbótaverkefnið ENDURRITUN SKÓLANÁMSKRÁR 

Inntak 

verkefnis 

Að endurrita skólanámskrá skólans út frá nýjum viðmiðum í aðalnámskrá grunnskóla. 

Staða í lok 

skólaárs 

(lokið, ólokið 

og þá 

framhald, 

hvernig tókst 
til o.s.frv.) 

i. Í hverju fólst verkefnið, þ.e. hvaða framkvæmd átti sér stað? 

Unnið var eftir ákveðnu vinnuferli frá Skólaskrifstofunni þar sem áherslan var á ritun hæfniviðmiða 

fyrir námssvið, námsgreinalýsingar og gerð hæfni- og matsviðmiða fyrir lykilhæfni (samræmt í 

Hafnarfirði). 

ii. Hvernig tókst verkefnaframkvæmd? 

Að mestu miðað við áætlun. 

iii. Er verkefni lokið eða hvað er eftir til að halda áfram með það? 

Heldur áfram næsta skólaár 

iv. Hvernig tókst til? 

Ekki lokið. 

 

Heiti 2. þróunar- og umbótaverkefnið SMT 

Inntak 

verkefnis 

Að viðhalda verkferlum SMT og uppfæra með starfsfólki skólans. 

Staða í lok 

skólaárs 

(lokið, ólokið 

og þá 

framhald, 

hvernig tókst 
til o.s.frv.) 

i. Í hverju fólst verkefnið, þ.e. hvaða framkvæmd átti sér stað? 

Umræður um verkefnið, lausnleit á starfsmannafundum og samvinna starfsmanna. SMT teymið vann 

ákveðna verkferla til að starfsmenn geta nýtt eins og með uppbótarverkefni, einvist og inn-og 

útskráning. 

ii. Hvernig tókst verkefnaframkvæmd? 

Að mestu miðað við áætlun. 

iii. Er verkefni lokið eða hvað er eftir til að halda áfram með það? 

Heldur áfram næsta skólaár. 

iv. Hvernig tókst til? 

Ekki lokið. 

 

Heiti 3. þróunar- og umbótaverkefnið Olweus 

Inntak 

verkefnis 

Að viðhalda verkferlum Olweus og uppfæra með starfsfólki skólans. 

Staða í lok 

skólaárs 

(lokið, ólokið 

og þá 

framhald, 

hvernig tókst 

til o.s.frv.) 

i. Í hverju fólst verkefnið, þ.e. hvaða framkvæmd átti sér stað? 

Fundir með öllu starfsfólki tvisvar í mánuði. Umræðufundir um það sem gengur vel í Olweus og hvað 

má betur fara. Eineltisráð og verkefnastjóri Olweus unnu úr niðurstöðum fundanna. 

ii. Hvernig tókst verkefnaframkvæmd? 

Að mestu miðað við áætlun. 

iii. Er verkefni lokið eða hvað er eftir til að halda áfram með það? 

Heldur áfram næsta skólaár. 

iv. Hvernig tókst til? 

Ekki lokið. 
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Heiti 4. þróunar- og umbótaverkefnið PALS 

Inntak 

verkefnis 

Að viðhalda verkferlum PALS og uppfæra með starfsfólki skólans. 

Staða í lok 

skólaárs 

(lokið, ólokið 

og þá 

framhald, 

hvernig tókst 
til o.s.frv.) 

i. Í hverju fólst verkefnið, þ.e. hvaða framkvæmd átti sér stað? 

Innleiðing á kennsluaðferðinni PALS í 1. – 7. bekk. Fagfundir kennara, eftirfylgd stjórnenda. 

ii. Hvernig tókst verkefnaframkvæmd? 

Að mestu miðað við áætlun. 

iii. Er verkefni lokið eða hvað er eftir til að halda áfram með það? 

Heldur áfram næsta skólaár. 

iv. Hvernig tókst til? 

Ekki lokið. 

 

Heiti 5. þróunar- og umbótaverkefnið Grænfáninn 

Inntak 

verkefnis 

Að viðhalda verkferlum Grænfánans og uppfæra með starfsfólki skólans. 

Staða í lok 

skólaárs 

(lokið, ólokið 

og þá 

framhald, 

hvernig tókst 

til o.s.frv.) 

i. Í hverju fólst verkefnið, þ.e. hvaða framkvæmd átti sér stað? 

Umhverfisnefnd stýrði verkefninu og miðlaði til starfsmanna. Var með eftirfylgd og hvatti starfsfólk til 

að viðhalda verkefninu. 

ii. Hvernig tókst verkefnaframkvæmd? 

Að mestu miðað við áætlun. 

iii. Er verkefni lokið eða hvað er eftir til að halda áfram með það? 

Heldur áfram næsta skólaár. 

iv. Hvernig tókst til? 

Ekki lokið. 

 

 

Samantekt þróunar- og umbótaverkefna síðasta starfsárs (2013-2014) 

Heilt yfir gekk vel á síðasta skólaári. Mikil ánægja var með PALS verkefnið og það var ákv. kveikja fyrir 

marga nemendur. Læsi og lestraráhugi jókst. SMT gengur einnig vel en þó er ákveðin lægð meðal starfsfólk 

varðandi samstöðu um verkefnið. Það þarf að vinna að því að laga það á þessu skólaári. Olweus hefur fest í 

sessi en það þarf alltaf að vinna að því að viðhalda verkefninu. Mikil lægð er varðandi Grænfánann og 

mikilvægt að halda því verkefnið við og er umhverfisnend að vinna að ákveðinni áætlun ásamt stjórnendum 

hvað það varðar.  
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4. Aðgerðaáætlun þróunar- og umbótaverkefna skólaárið 2014-2015 

Hér skulu tilgreind öll þróunar- og umbótaverkefni sem skólinn stefnir að á viðkomandi starfsári. 

 

Verkefnaskrá – áætlun um þróunar- og umbótaverkefni lýst á einfaldan og skýran hátt: 

 

Heiti 1. ENDURRITUN SKÓLANÁMSKRÁR 

Inntak 

verkefnis 

Að ljúka endirritun skólanámskráa út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla. 

Ábyrgð Skólastjóri 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að ljúka endurgerð/-ritun skólanámskrár sem staðið hefur yfir í tvö fyrri skólaár. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Að ljúka endirritun skólanámskráa út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla þar sem við hafa tekið (a) 

grunnþættir menntunar (b) hæfniviðmið fyrir námssvið (c) námsgreinalýsingar og (d) viðmið fyrir 

lykilhæfni með A-D matskvarða fyrir alla árganga. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

Útfært nánar í frekara verklagi innan skóla. 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            

 

Heiti 2. ENDURRITUN STARFSÁÆTLUNAR 

Inntak 

verkefnis 

Að endurgera starfsáætlun skóla út frá nýrri aðalnámskrá grunnskóla. 

Ábyrgð Skólastjóri 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að endurrita starfsáætlun skóla í nýtt snið/form svo hún uppfylli viðmið aðalnámskrár. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Að endurgera starfsáætlun skóla út frá nýrri aðalnámskrá þar sem áherslan er á nýjar áætlanir. 

Endurritun ljúki fyrir skólaárið 2015-2016. Nokkrar áætlanir þó teknar í notkun skólaárið 2014-

2015. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

Útfærsla gerð síðar þegar nánari verkáætlun kemur frá Skólaskrifstofunni. 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            

 

Heiti 3. ENDURSKOÐUN LESTRARKENNSLU 

Inntak 

verkefnis 

Fylgja eftir þátttöku skólans í læsisverkefni Skólaskrifstofunnar. 

Ábyrgð Skólastjóri og fagstjórar í íslensku 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að yfirfara verkferla og vinnulag við lestrarkennslu út frá viðmiðum. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Að taka upp skýr vinnubrögð við lestrarkennslu út frá viðmiðum sem Skólaskrifstofan útbýr fyrir 

grunnskóla Hafnarfjarðar, þ.e. aðlaga starfshætti skólans við lestrarkennslu að nýjum viðmiðum. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

Í meginatriðum er verið að yfirfara verklag í lestrarkennslu, koma á föstum skimunum, 

upplýsingasöfnun og stuðningi við nemendur sem þurfa við lestrarnámið út frá viðmiðum. 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            
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Heiti 4. Teymiskennsla 

Inntak 

verkefnis 

Efla teymiskennslu kennara og brjóta upp hefðbundið bekkjarskipulag. 

Ábyrgð Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að efla samvinnu kennara með það að leiðarljósi að nám nemenda verður markvissara og meira 

sniðið að þeirra styrkleikum. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Að samvinna kennara verði markvissara og vinnubrögð varðandi faglegt samtarf breytist. Betri 

námsárangur og líðan nemenda. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            

 

 

Heiti 5. Fagleg forysta stjórnenda 

Inntak 

verkefnis 

Efla faglega forystu stjórnenda og gera hana skilvirkari. 

Ábyrgð Skólastjóri 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að stjórnendur taki meira þátt í skólastarfinu og efli faglegt starf innan skólans umfram það sem gert 

er í dag. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Betri tenging stjórnenda við skólastarf og aukin stuðningur við kennara. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            

 

 

Heiti 6. Aukið nemendalýðræði 

Inntak 

verkefnis 

Efla samvinnu við nemendur enn frekar. 

Ábyrgð Deildarstjórar 

Markmið, 

áherslur og 

viðfangsefni

verkáætlun 

i. Markmið verkefnis: 

Að nemendur fái betra tækifæri til að láta heyra í sér um skólastarfið. 

ii. Áherslur og viðfangsefni sem ætlað er að ná fram: 

Aukin þátttaka nemenda í umræðu um skólamál. 

iii. Verkáætlun (útfærð eftir mánuðum hér neðar): 

 
Mánuður ágúst sept. okt. nóv. des. jan. feb. mars apríl maí júní 
Vinnuframlag            

 

Hafnarfirði 10.02. 2015. 

 

 

__________________________________  

Skólastjóri 


