ÖLDUTÚNSSKÓLI
52. starfsár 2012 til 2013
STARFSSKÝRSLA
STEFNA, MARKMIÐ, STARFSÁÆTLUN, MAT
OG SÍMENNTUNARÁÆTLUN

VIRÐING - VELLÍÐAN - VIRKNI

Júní 2013

Efnisyfirlit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Formáli
Öldutúnsskóli
2.1 Stefna og sérstaða skólans
Verkefni ársins 2013
Skipurit
Stefnukort
Skilgreiningar á stefnukorti - markmið og leiðir
6.1.1 Þjónusta - vellíðan nemenda
6.1.2 Þjónusta - öflugt foreldrasamstarf
6.1.3 Þjónusta - fjölbreytt námsumhverfi, uppbygging og framþróun
6.1.4 Þjónusta - samstarf við grenndarsamfélagið
6.2.1 Fjármál - raunhæf áætlanagerð
6.2.2 Fjármál - ábyrgð og eftirfylgni
6.2.3 Fjármál - uppbygging í takt við þarfir skólans
6.3.1 Ferli - stoðkerfi með þverfaglegu samstarfi
6.3.2 Ferli - vönduð stefnu- og áætlanagerð og vel skilgreindir verkferlar
6.3.3 Ferli - mat og umbótastarf
6.3.4 Ferli - gagnvirkt upplýsingaflæði
6.3.5 Ferli - virk þátttaka nemenda - lýðræði í skólastarfinu
6.4.1 Mannauður - lærdómsumhverfi - símenntun, handleiðsla, ráðgjöf
6.4.2 Mannauður - sterk liðsheild
6.4.3 Mannauður - traust, virðing, ábyrgð
6.4.4 Mannauður - ánægt og stolt starfsfólk
Nefndir, ráð, þróunarstarf og þjónustuþættir í skólastarfinu
7.1 Áfallaráð
7.2 Forvarnarteymi
7.3 Eineltisráð
7.4 Nemendaverndarráð
7.5 Gegn einelti og andfélagslegri hegðun - Olweusarverkefnið
7.6 SMT skólafærni
7.7 Lausnateymi SMT
7.8 Öryggisnefnd
7.9 Námsmat—þróunarstarf
7.10 Grænfánaverkefnið og starfsemi umhverfisnefndar
7.11 Áherslur um söng og tónlistaruppeldi
7.12 Mötuneyti nemenda
7.13 Foreldrafélag Öldutúnsskóla
7.14 Skólaráð
Verkefnaáætlun 2013-2014
Mat skólaárið 2012-2013
Matsáætlun 2013-2014
Árangursmat - mælikvarðar Öldutúnsskóla

STARFSSKÝRSLA 2013

1
1
2
3
4
5
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
15
15
16
17
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
27
27
28

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Efnisyfirlit - viðauki
Símenntunaráætlun
Matsskýrsla skólaársins 2012 - 2013
1.
Mat á skólastarfinu 2012 - 2013
2.
Viðhorfakönnun meðal foreldra
3.
Niðurstöður könnunar um einelti í 4.-10. bekk
4.
Viðhorfskönnun nemenda
5.
Starfsmannasamtöl mars/apríl 2013
6.
Starfsmannakönnun
7.
Skimunarpróf
8.
Símenntun
9.
Endurskoðun á starfsmannahandbók
10. Foreldraviðtöl og haustfundir
11. Forvarnarstefna
12. Grænfánaverkefnið—Skólar á grænni grein
13. SMT nemendarýnihópar
Grunnur niðurstaðna sem birtist á mælikvarðablaði
Matsáætlun 2013 -2014

30
32
32
32
35
37
39
42
43
43
44
44
44
45
45
47
48

ÖLDUTÚNSSKÓLI

1. Formáli
Öldutúnsskóli hóf vinnu við innleiðingu árangursstjórnunaraðferða haustið 2007. Síðan þá hefur
verið unnið formlegt kerfisbundið mat á skólastarfinu og gerðar matsskýrslur í lok hvers skólaárs.
Skýrslurnar eru kynntar foreldraráði, nú skólaráði, sendar fræðsluráði í kjölfarið og birtar á vefsíðu
skólans. Öldutúnsskóli var í úttektarúrtaki Menntamálaráðuneytisins um matsaðferðir í grunnskólum
veturinn 2007 til 2008. Niðurstaða þeirrar úttektar var að skólinn uppfyllir öll viðmið laga um matsaðferðir.
Starfsskýrsla skólans fyrir skólaárið 2012-2013 inniheldur stefnukort, meginmarkmið og leiðir ásamt
mælikvarðablaði og upplýsingum um helstu verkefni ársins. Auk þess er yfirlit yfir helstu viðfangsefni nefnda og ráða, þróunarstarf og þjónustuþætti. Í viðauka er símenntunaráætlun skólans, matsskýrsla og matsáætlun þar sem fram kemur útfærsla á einstökum matsverkefnum. Þar er útskýrður
grunnur þeirra niðurstaðna sem birtast á mælikvarðablaðinu til að sýna fram á áreiðanleika mælinga.
Helstu verkefni skólans árið 2013 eru þessi:

Unnið að mótun markmiða og leiða um grunnþætti menntunar samkvæmt nýrri aðalnámskrá.

Áfram unnið að þróun fjölbreytilegra kennsluhátta og námsmats.

Öldutúnsskóli var forystuskóli í tónlist og söng frá hausti 2008-2010. Áfram er unnið að
þeim markmiðum sem sett voru um þá starfsemi um að efla tónlistarstarfsemi í skólanum og
kórastarf.

Áfram er unnið samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun.

Skólinn var útskrifaður fullgildur SMT skóli haustið 2012.

Áfram er unnið að umhverfisstefnu skólans, Grænfánaverkefninu.

Mat á skólastarfinu samkvæmt lögum og með verkfærum árangursstjórnunar.

Gerð símenntunaráætlunar.

Hafin notkun á Skólapúlsinum sem er spurningalisti fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk.
1

2. Öldutúnsskóli
Skólaárið 2012 til 2013 eru 520 nemendur í 1. til og með 10. bekk. Sérdeild er starfandi fyrir
nemendur í 8. til 10. bekk.
Hlutverk skólans er að veita börnum á aldrinum 6 til 16 ára í hverfinu metnaðarfullt námsumhverfi,
grunnskólamenntun í samræmi við lög og reglugerðir og skólastefnu Hafnarfjarðar og undirbúa þau
undir frekara nám og starf í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi. Það er ekki síður hlutverk skólans í
samvinnu við foreldra að stuðla að vellíðan nemenda og hamingju og veita þeim viðfangsefni í samræmi við þroska og áhuga. Skólahverfið markast af Reykjanesbraut, Lækjargötu og Ásbraut. Starfsmenn eru 76 á skólaárinu 2012 til 2013. Skólastjóri er Erla Guðjónsdóttir og Valdimar Víðisson er
aðstoðarskólastjóri.
Saga skólans hófst í október 1959 þegar bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti að hefja byggingu
smábarnaskóla uppi á Öldum. Tvö ár liðu og hafin var kennsla í tveimur kennslustofum 20. október
1961. Á þessum tíma var unglingum kennt í Flensborgarskóla en Öldutúnsskóli og Lækjarskóli voru
barnaskólarnir í bænum. St. Jósepsskóli var lagður niður um leið og Öldutúnsskóli tók til starfa.
Veturinn 1963 til 1964 voru nemendurnir orðnir 405 og enn
voru stofurnar aðeins fjórar. Skólinn var fjórsetinn. Fjórir
bekkir voru um sömu stofuna. Sá fyrsti kom kl. 8:00 og sá
síðasti kl.15:30. Kennslu lauk kl. 18:00 og kennt var alla daga
vikunnar nema sunnudaga. Áfram var haldið við að byggja og
nýtt húsnæði var tekið í notkun í áföngum 1964 og 1966 og þá
var byrjað að kenna 1. bekk unglingastigs sem nú er 8. bekkur.
Síðast var lokið við viðbyggingu árið 2001. Kór Öldutúnsskóla
var stofnaður 1965 og hefur borið hróður skólans víða um lönd.
Egill R. Friðleifsson stofnaði og stýrði kórnum til ársins 2005
þegar Brynhildur Auðbjargardóttir tók við.
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2.1 Stefna og sérstaða skólans
Stefna skólans hefur verið í endurskoðun undanfarin ár í góðri samvinnu við foreldrasamfélagið. Efnt
var til stefnumótunarvinnu foreldra, starfsmanna og nemenda skólans í október 2005. Markmið
þingsins var að skapa vettvang þar sem starfsfólk og foreldrar koma saman og ræða hvert skuli stefna
og hvaða þættir það eru sem skipta þessa aðila máli í skólastarfinu og safna saman þessum
áhersluþáttum til að nýta sem grunn að endurskoðun skólastefnunnar.
Þátttakendum var skipt í hópa sem ræddu eftirfarandi þætti:
 Hvert er hlutverk skólans?
 Hvaða kostum viljum við að nemendur okkar búi yfir eftir 10 ára skólagöngu?
 Hvaða gildi og dygðir viljum við leggja áherslu á í skólastarfinu?
 Til hvers heimanám? Áherslur eftir aldri nemenda.
 Hlutverk foreldra varðandi heimanám.
 Hlutverk og ábyrgð foreldra varðandi nám og framkomu barnanna í skólanum.
 Samstarfsverkefni heimila og skóla.
Samþykkt og skráð stefna er í eftirfarandi málaflokkum:
 Leiðarljós og sýn skólastarfs Öldutúnsskóla
 Foreldrasamstarf
 Heimanám
 Forvarnir
 Jafnrétti
 Námsmat
 Gegn einelti og andfélagslegri hegðun
 Umhverfismál
Heimanámsstefna og námsmatsstefna voru uppfærðar á skólaárinu.
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LEIÐARLJÓS: VIRÐING - VELLÍÐAN - VIRKNI
Sýn skólastarfs Öldutúnsskóla
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúnsskóla að:


Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að efla
sjálfa sig, styrkja sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum sér og námi
sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra gefur tilefni til.



Skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og sé gefandi og skapandi.
Stundaðir séu fjölbreyttir kennsluhættir sem komi til móts við þarfir nemenda með
áherslu á styrkleika þeirra.



Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám og starf. Þeir eflist í
sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart samferðafólki.



Stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla sem styrki
báða aðila við að búa börnunum góð námsskilyrði.
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3. Verkefni ársins 2013
3.1 Þjónusta







Skólastarf samkvæmt lögum og reglugerðum og skólastefnu Hafnarfjarðar.
Bjóða nemendum hollar máltíðir til kaups.
Rekstur sérdeildar í unglingadeild.
Fræðsla um skólastarfið, nám og kennslu fyrir foreldra nemenda.
Gott samráð, samstarf og upplýsingastreymi til foreldra.
Samstarf við félagsmiðstöð, forvarnarfulltrúa, félagsþjónustu, lögreglu, skólayfirvöld og aðra
þá sem að skólastarfinu þurfa að koma og vilja hlúa að því.

3.2 Fjármál
Markviss og hagkvæm nýting fjármuna
 Rekstur verði innan fjárheimilda ársins.
 Virkt eftirlit í fjármálastjórnun.
 Sækja um fjármagn til endurmenntunarsjóðs Hafnarfjarðar.
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3.3 Ferli
 Árleg yfirferð og endurskoðun á skólanámskrá í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla, skráð
og kynnt skólasamfélaginu.

 Unnið að mótun markmiða og leiða um grunnþætti menntunar samkvæmt nýrri aðalnámskrá.
 Áfram unnið að þróun fjölbreytilegra kennsluhátta og námsmats.
 Tónlist og tónlistaruppeldi. Unnið við að efla tónlistarstarfsemi í skólanum, kórastarf þróað







áfram.
Áfram unnið eftir Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun.
Skólinn var útskrifaður fullgildur SMT skóli haustið 2012.
Áfram unnið að umhverfisstefnu skólans, Grænfánaverkefninu.
Mat á skólastarfinu samkvæmt lögum með verkfærum árangursstjórnunar.
Hafin notkun á Skólapúlsinum sem er spurningalisti fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk.
Gerð símenntunaráætlunar.

3.4 Mannauður
Markviss símenntun, mat og áhersla á árangur
 Virk símenntunaráætlun í samræmi við áherslur skólans og stuðningur við þróun starfsmanna í
starfi sínu.
 Árleg starfsmannasamtöl – úrvinnsla og umbótaáætlun í kjölfarið.
 Mæling á ánægju og líðan starfsmanna í starfi er hluti af reglulegu mati á skólastarfinu.
Umbótaáætlanir unnar út frá niðurstöðum mats. Unnið að því að starfsmenn vinni við það sem
hver og einn er best hæfur til, vinni af metnaði, séu ánægðir í starfi og jafnræðis gætt.
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4. Skipurit
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6. Skilgreiningar á stefnukorti – markmið og leiðir
6.1.1 Þjónusta – vellíðan nemenda
Markmið
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúnsskóla að:
 Leggja áherslu á jákvætt og öruggt námsumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að
þroskast og styrkja sjálfsmynd sína. Þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti og taki sífellt meiri
ábyrgð á sjálfum sér og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra gefur tilefni til.
Leiðir
 Vinna samkvæmt kenningum Olweusar gegn einelti og andfélagslegri hegðun undir
einkunnarorðunum hlýja, umhyggja, festa.
 Nemendaviðtöl; einkaviðtöl kennara og nemenda.
 Gagnkvæmt foreldrasamstarf. Nemendum og foreldrum mætt af virðingu og umhyggju.
 Vinna áfram eftir SMT skólafærni til að samræma viðbrögð við að styrkja jákvæða hegðun
undir einkunnarorðum skólans, virðing, vellíðan, virkni.
 Reglulegir bekkjarfundir, hlutverkaleikir, umræður um álitamál og þjálfun í að setja sig í
spor annarra.
 Kenna nemendum lýðræðisleg vinnubrögð og stunda lýðræði í skólastarfinu.
 Hollur og góður matur í boði fyrir nemendur.
 Regluleg hreyfing og útivist hluti af daglegu skólastarfi.
 Örugg gæsla á leikvöllum skólans og öðrum sameiginlegum svæðum. Yngri nemendum fylgt
í íþróttir og sund.
Mæling
 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.
 Olweusarkönnun í nóvember ár hvert meðal nemenda í 4. -10. bekk.

6.1.2 Þjónusta – öflugt foreldrasamstarf
Markmið
 Að stuðla að gagnkvæmu, traustu og árangursríku samstarfi milli heimila og skóla. Slíkt
samstarf felur í sér samráð og samvinnu um nám, framkomu, umgengni innan skólans, skólabrag og áhersluatriði í skólastefnu. Stjórnendur og kennarar hafi forgöngu um eflingu
foreldrasamstarfs og styðji markvisst við það.
 Að foreldrar verði ávallt virkir þátttakendur og vel upplýstir um starfsemi skólans.
Leiðir
 Reglulegir fundir skólastjóra og stjórn foreldrafélags og skólaráðs.
 Virkt samstarf umsjónarkennara og bekkjarfulltrúa úr foreldrahópi.
 Virk heimasíða.
 Regluleg útgáfa fréttabréfsins Öldubrots.
 Viðtalstímar, foreldraviðtöl og Mentor.
 Kynningafundir og heimsóknir foreldra í kennslustundir.
 Samkomur með foreldrum og nemendum.
 Fræðslufundir.
 Samvinna um forvarnir.
 Stefna um heimanám.
 Áætlun um móttöku nýrra nemenda.
 Stefna um foreldrasamstarf.
Mæling
 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.
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6.1.3 Þjónusta – fjölbreytt námsumhverfi, uppbygging og framþróun
Markmið
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúnsskóla að:
 Skólastarfið mótist af vinnubrögðum sem eru áhugahvetjandi og skapandi.
 Allir nemendur í hverfinu á grunnskólaaldri séu velkomnir í skólann.
 Stundaðir séu fjölbreyttir kennsluhættir sem komi til móts við þarfir nemenda með áherslu á
styrkleika þeirra.
 Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám og starf. Þeir eflist í sjálfstæðum
vinnubrögðum og samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni gagnvart samferðafólki.
Leiðir
 Áframhaldandi þróunarstarf um fjölbreytta kennsluhætti og fjölbreytt námsmat í anda aðalnámskrár grunnskóla 2011.
 Fjölbreytt viðfangsefni á öllum sviðum.
 Krefjandi verkefni við hæfi hvers og eins.
 Sveigjanleg hópaskipting.
 Fjölbreytt framboð á valgreinum.
 Gefa nemendum kost á og aðstoða þá við undirbúning til þátttöku í
margvíslegri keppni, s.s. upplestrar-, spurninga-, stærðfræði-, nýsköpunar-, söng-, skák- og smásagnakeppni.
 Áhersla á vettvangsferðir.
 Jákvætt andrúmsloft og gleði.
 Útbúa almennar kennslustofur þannig að hægt sé að vinna með fjölbreyttar aðferðir og efnivið.
Mæling
 Viðhorfskönnun meðal nemenda í 6. til 10. bekk.
 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.
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6.1.4 Þjónusta – samstarf við grenndarsamfélagið
Markmið
 Skólinn hafi samstarf við íbúa, íþrótta- og æskulýðsfélög og sé virkur þátttakandi í
samfélagslegum verkefnum, menningarviðburðum og hátíðarhöldum.
 Skólinn verði ávallt virkur samstarfsaðili við þær stofnanir sem þjóna börnum og
barnafjölskyldum.
 Skólinn sé virkur þátttakandi við að útfæra samfélagslega stefnu bæjarfélagsins s.s.
fjölskyldustefnu, umhverfisstefnu, heilbrigðis- og forvarnastefnu o.fl.
Skólinn hefur samstarf við:
 Rauða krossinn.
 Forvarnafulltrúa.
 Hjálparstarf kirkjunnar, kirkjur og klaustur.
 Íþróttafélög.
 Skáta.
 Hverfasamtök.
 Löggæslu.
 Félagsþjónustu.
 Leikskóla.
 Framhaldsskóla.
 Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.
 Símenntunarmiðstöð Hafnarfjarðar.
 Söfn í bænum.
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Leiðir















Gagnkvæm samskipti við margvísleg félagasamstök og stofnanir til að efla þjónustu við
skólastarfið, nemendur og fjölskyldur þeirra og auðga skólastarfið.
Skólinn bregst við samfélagslegum verkefnum sem leitað er til hans með, s.s. afmæli,
“Bjartir dagar”, samstarf kóra, hreinsun umhverfis og fleira sem er á döfinni hverju sinni.
Þátttaka í menningar- og listviðburðum, s.s. Stóru og Litlu upplestarkeppninni.
Virkt foreldrafélag og foreldrarölt.
Skólinn er virkur í umhverfismálum með þátttöku sinni í umhverfisverkefninu „Skólar á
grænni grein“ (Grænfáninn), er með eigin umhverfisstefnu og vinnur í anda Staðardagskrár
21.
Samstarf við leikskóla og skólaheimsóknir leikskólabarna.
Samstarf við stjórnendur Flensborgarskóla.
Samstarf við Símenntunarmiðstöð Hafnarfjarðar um norsku- og sænskukennslu.
Samstarf við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar um tónlistarkennslu.
Samstarf við ÍTH og íþróttafélög í bænum.
Reglulegt samstarf við félagsþjónustu og lögreglu hverfisins.
Reglulegar heimsóknir nemenda á söfn og stofnanir bæjarins.
Rannsóknarvinna um forvarnir og lífsstíl ungmenna.

Mæling


Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.

6.2.1 Fjármál – raunhæf áætlanagerð
Markmið
 Starfsemi og þjónusta skólans sé samkvæmt lögum og reglugerðum, kjarasamningum, stefnu
og fjárhagsáætlunum bæjaryfirvalda.
Leiðir
 Reynt að fá fjármagn til að ná settum markmiðum.
Mæling
 Að hve miklu leyti því er mætt af hálfu fjárveitingavaldsins.

6.2.2 Fjármál – ábyrgð og eftirfylgni
Markmið
 Skilgreint verði ábyrgðarsvið þeirra sem með fjármagn fara innan skólans.
Leiðir
 Aðilum sem hafa vald til að stofna til útgjalda verði gert vel ljóst hvað til ráðstöfunar er og
hvernig greiðsludreifingu er háttað.
 Skólastjóri fari yfir útgjöld með þessum aðilum mánaðarlega og geri nýjar áætlanir ef með
þarf og eitthvað hefur út af brugðið.
Mæling
 Skoðun í stjórnendakerfi, áætlanagerð í samvinnu við fræðslu- og fjármálastjóra.
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6.2.3 Fjármál – uppbygging í takt við þarfir skólans
Markmið
 Búnaður og húsnæði í samræmi við það sem best gerist og haldist í hendur við stefnu skólans
um kennslu og kennsluhætti.
Leiðir
 Endurnýja og halda við húsnæði skólans svo það standist lög og reglugerðir og fylgi þörfum
og kröfum hvers tíma um gott skólastarf.
 Húsnæði og tækjakostur fylgi nútímalegri framþróun kennsluhátta og kröfum aðalnámskrár.
 Aðkoma að skólanum sé örugg og leiksvæði séu vel afmörkuð frá umferð ökutækja.
 Húsnæðið nýtist til tómstunda- og félagsstarfa.
 Aðstaða sé góð fyrir nemendur og starfsfólk til að útbúa og/eða framreiða hollan mat og
neyta hans.
Mæling
 Viðhorfskönnun starfsmanna.

6.3.1 Ferli – stoðkerfi með þverfaglegu samstarfi
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Markmið
 Við skólann er nemendaverndarráð sem samræmir skipulag og framkvæmd þjónustu við
nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og aðra sérfræðiþjónustu sem heyrir til
stoðþjónustu skólans.
 Við skólann er fjölbreyttur hópur sérfræðinga sem vinnur með þverfaglegum hætti að
úrlausnum mála.
Leiðir
 Deildarstjóri sérkennslu er framkvæmdastjóri nemendaverndarráðs og hefur yfirumsjón með
öllum þeim verkefnum sem unnin eru á vegum stoðkerfisins innan skólans. Enn fremur er
deildarstjórinn tengiliður við ytri stoðþjónustu skólans.
 Nemendaverndarráð leggur mat á þörf á sérstakri þjónustu/aðgerðum fyrir nemendur.
 Góð skilgreining á viðfangsefni/vanda við fyrstu afgreiðslu á tilvísun til nemendaverndarráðs.
 Skýrir verkferlar: Greiningarvinna, verksvið, ábyrgð, skráning, einstaklingsáætlanir,
upplýsingastreymi, foreldrasamstarf og samstarf við mismunandi sérfræðinga og stofnanir.
 Umsjónarkennarar sækja um stuðning fyrir nemendur að vori fyrir komandi skólaár á
viðeigandi eyðublöðum.
 Eftirfylgni mála skilvirk.
 Starfsmenn vel upplýstir um stoðkerfið.
Stoðir: Deildarstjóri sérkennslu, sérkennsla, námsver, eineltisráð, Olweusaráætlunin, SMT –
skólafærni, lausnateymi, talmeinafræðingur, námsráðgjöf, kennsluráðgjöf, fagstjórn, sálfræðiþjónusta, áfallaráð, heilsugæsla, forvarnarráð, skólaskrifstofa, félagsmiðstöðin Aldan, foreldrafélag, skólaráð, félagsþjónusta, lögregla og forvarnarfulltrúi.
Mæling



Biðtími
eftir
greiningu,
skýrslugerð,
einstaklingsnámskrá og afgreiðslutími mála.
Starfsmannakönnun: Hlutfall ánægðra starfsmanna með þá þjónustu sem veitt er.
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6.3.2 Ferli – vönduð stefnu- og áætlanagerð og vel skilgreindir verkferlar
Markmið
 Vönduð stefnu- og áætlanagerð til að marka sérstöðu skólans. Samræmdir starfshættir og
upplýsingaflæði til forráðamanna, grenndarsamfélags og stjórnvalda um starfsemi skólans.
 Efla þjónustu við nemendur og foreldra.
 Gera daglegt starf skilvirkt.
 Auðvelda nýjum starfsmönnum að komast inn í starf sitt.
Leiðir
 Skilgreina hlutverk og tryggja ábyrgðarsvið hvers og eins.
 Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra eftir því sem við á hverju sinni.
 Skólastefna.
 Stefna um foreldrasamstarf.
 Áætlun um móttöku nýrra nemenda.
 Skólanámskrá/bekkjanámskrá.
 Árleg endurskoðun skólanámskrár/bekkjanámskrár í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla.
 Árleg starfsáætlun og starfsskýrsla.
 Starfsmannahandbók.
 Árleg endurskoðun starfsmannahandbókar.
 Forvarnarstefna.
 Stefna um námsmat.
 Stefna um heimanám.
 Símenntunaráætlun.
 Umhverfisstefna. Umhverfisnefnd.
 Eineltisráð. Áætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun.
 SMT skólafærni—stefna og starfsemi lausnateymis.
 Áfallaráð. Áfallaáætlun.
 Öryggisráð. Rýmingaráætlun.
 Jafnréttisáætlun.
 Fjárhagsáætlun.
 Mat á skólastarfi.
Mæling
 Spurningar í starfsmanna- og foreldrakönnunum um það hve vel menn þekkja stefnu skólans,
verkferla og samstöðu um að fylgja markmiðum skólans.
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6.3.3 Ferli – mat og umbótastarf
Markmið
 Innan skólans fari stöðugt fram mat á skólastarfinu í samræmi við lög og reglugerðir,
námskrár og kjarasamninga.
 Matið skal vera formlegt, langtímamiðað, greinandi og gera starfsfólki skólans auðveldara að
vinna að framgangi markmiða skólastefnunnar.
 Matið er liður í þróun skólans og skapar faglegan grundvöll fyrir umbætur.
 Matið er samvinnuverkefni og þátttaka starfshópa innan skólans er mismunandi eftir því
hvað er verið að leggja mat á hverju sinni.
 Matið tekur til eftirtalinna þátta: Skólastefnu og markmiðs skólastarfsins, starfsmannamála,
aðbúnaðar, stjórnunar og skipulags, líðan nemenda, agamála, náms og kennslu, námsmatsaðferða og þátttöku foreldra í skólastarfinu.
 Skólastjóri ber ábyrgð á því að reglulegt formlegt mat fari fram.
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Leiðir
 Rýnt í stefnu skólans með reglulegu millibili.
 Nemendahópar rýna í ýmsa þætti skólastarfsins.
 Mat og endurskoðun á starfmannahandbók – verklagsreglum.
 Starfsmannasamtöl.
 Könnun á viðhorfi foreldra til skólastarfsins.
 Starfsmannakönnun.
 Sjálfsmat kennara – mat á kennsluháttum.
 Skimun í lestri og ritun í tilteknum árgöngum.
 Skráning og eftirlit með árangri nemenda.
 Árleg eineltiskönnun í 4. – 10. bekk.
 Viðhorfskönnun meðal unglinga í 6. – 10. bekk.
 Samræmd könnunarpróf í 4., 7. og 10. bekk.
 Ytra mat á neysluvenjum unglinga – Rannsókn og greining.
 Ytra mat fræðsluyfirvalda.
 Svótgreining meðal starfsmannahópa og umbótaáætlun í kjölfar greininga.
Mæling
 Starfsmannakönnun, eineltiskönnun og viðhorfskannanir foreldra og nemenda.
 Námsmat.

6.3.4 Ferli – gagnvirkt upplýsingaflæði
Markmið
 Við upplýsingamiðlun skal ávallt haft að leiðarljósi að foreldrar, nemendur, starfsmenn og
skólayfirvöld hafi gott aðgengi að upplýsingum um skólann og starfsemi hans á hverjum
tíma.
 Í samræmi við umhverfisstefnu Öldutúnsskóla skal ávallt leitast við að nota rafrænar leiðir
við upplýsingagjöf hvort heldur sem er innan skólans eða til annarra aðila.
Leiðir
 Upplýsingar skulu vera aðgengilegar, settar fram með skýrum og einföldum hætti og til þess
fallnar að auka möguleika foreldra á að taka virkan þátt í skólastarfinu.
 Lögð skal áhersla á rafræna upplýsingagjöf og ávallt leitast við að uppfæra netfangalista
foreldra reglulega.
 Starfsmenn á skrifstofu hafi góða yfirsýn yfir skólastarfið og innra upplýsingastreymi til
þeirra styðji markvisst við að svo verði.
 Heimasíða uppfærð reglulega.
 Starfsmenn skrái í upplýsingakerfi Mentors samkvæmt fyrirmælum í starfsmannahandbók.
 Innra upplýsinganet.
 Vikutíðindi – innanhúss.
 Starfsmannahandbók.
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Mæling



Hlutfall ánægðra foreldra og starfsmanna með upplýsingaflæði/upplýsingamiðlun frá
skólanum.
Heimasíða uppfærð a.m.k. einu sinni í viku.

6.3.5 Ferli – virk þátttaka nemenda – lýðræði í skólastarfinu
Markmið
 Nemendur taki þátt í lýðræðislegum vinnubrögðum í skólastarfinu og að skoðanaskipti og
jafnrétti séu fyrirferðarmiklir þættir í daglegu starfi. Lýðræðisleg vinnubrögð hafa hér víðari
merkingu en stjórnskipan, frelsi eða réttindi. Það á einnig við um þau gildi í samskiptum
manna sem byggja á virðingu, vellíðan og virkni allra.
 Kennsluhættir, nám og félagsstörf hafi eftirfarandi áherslur: frumkvæði, sköpunargáfu, dómgreind, sjálfsvirðingu, samkennd, gagnrýna hugsun og skilning á samfélaginu, sögu þess og
menningu.
 Námsmatsaðferðir séu hvetjandi og uppbyggjandi. Sjálfs- og jafningjamat skipi stóran sess.
Leiðir
 Góður stuðningur við starfsemi nemendafélags.
 Kenna nemendum að setja sér markmið og aðstoða þá við að vinna að þeim og meta hvernig
þeim gengur það.
 Rökræður, heimspeki og siðfræði.
 Samvinnunám, hópvinna.
 Kennsla í félagsmálafræðum.
 Málstofur, þjálfun í ritun og munnlegri tjáningu.
 Lífsleikni – samfélagsumræður, rýna í upplýsingar í umhverfinu og tengja þessar upplýsingar
við eigin reynslu og þarfir.
 Bekkjarfundir fastir liðir á stundatöflu nemenda.
 Metnaðarfullt félagsstarf sem byggir á miklu samstarfi skólastjórnar og nemenda.
 Starfandi séu nefndir og vinnuhópar sem falið er að rýna í skólastarfið og sinna ákveðinni
verkefnastjórn, (s.s. skipulagsvinnu og framkvæmd verkefna í þágu nemenda og skólans sem
heildar).
 Rýnihópar nemenda sem leggja m.a. mat á gengi SMT starfsins og umhverfisstefnunnar.
Mæling
 Viðhorfskönnun meðal nemenda í 6.-10. bekk.
 Mat rýnihópa nemenda.

6.4.1 Mannauður – lærdómsumhverfi – símenntun, handleiðsla, ráðgjöf
Markmið
 Stjórnendur og aðrir starfsmenn hafi skýra sýn sem einkennist af fagmennsku og metnaðarfullum væntingum til allra sem innan skólans nema og starfa.
 Tryggja að í skólanum þróist fagþekking, þjónustulund og
verkkunnátta í samræmi við stefnu skólans.
 Að vinna starfsmanna sé metin að verðleikum og þeir hafi
tækifæri til að meta og hámarka árangur sinn.
 Starfsmenn fái góðan stuðning og reglulega handleiðslu í
störfum sínum. Sérstaklega er stutt við nýliða í kennslu og
nýja starfsmenn.
 Virk símenntunaráætlun í samræmi við stefnu skólans og
kjarasamninga.
 Stutt við þróun starfsmanna í störfum sínum og lögð
áhersla á mat og árangur.
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Leiðir











Tryggja virkt ferli símenntunaráætlunar: (Undirbúningur, starfsmannafundur, starfsmannasamtöl, úrvinnsla, fræðsla, eftirfylgni og mat).
Auka samvinnu á milli deilda og starfsmanna. Tryggja vettvang innan skólans þar sem
starfsmenn miðla þekkingu sín á milli m.a. til að þróa nýjar leiðir í kennslu.
Unnið verði að tengslum og samvinnu við háskóla, rannsóknaraðila á sviði kennslu og
uppeldismála og aðra faghópa. Afla styrkja til þróunar- og samstarfsverkefna.
Unnið eftir jafnréttisáætlun skólans.
Unninn verði starfsmannasáttmáli skólans.
Að þjálfa kennara í að innleiða markvissar aðferðir í hópastarfi nemenda með því að læra
aðferðir samvinnunáms.
Reglulegir fundir þar sem fram fer fræðsla og handleiðsla nýrra starfsmanna og nýliða í
kennslu.
Hver starfsmaður ber ábyrgð á að sækja símenntun í samræmi við símenntunaráætlun
skólans, starfssvið sitt og kjarasamning og skrá símenntun sína.
Yfirlit um símenntun allra starfsmanna ávallt fyrirliggjandi.
Reglulega verði staðið fyrir fræðslu fyrir forráðamenn um uppeldi, nám, kennslu og nýtt
námsefni.

Mæling


Viðhorfskönnun starfsmanna.

6.4.2 Mannauður – sterk liðsheild
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Markmið
 Vera samstíga að fylgja eftir stefnu og starfsreglum skólans.
 Starfsmannafélag skólans stuðli að góðri liðsheild með margvíslegum viðburðum og að
stjórnendur styðji við það.
Leiðir
 Skýr stefna.
 Skýrar verklagsreglur.
 Samráð og þátttaka allra sem að máli koma.
 Hrós og hvatning.
 Starfsmannafélagið (ferðir, lesklúbbar, uppákomur, skemmtanir).
 Sameiginleg útivist og hreyfing.
 Jafnréttisáætlun.
Mæling
 Viðhorfskönnun starfsmanna.
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6.4.3 Mannauður – traust, virðing, ábyrgð
Markmið
 Hafa jákvæð manngildi að leiðarljósi.
 Starfa í anda stefnu skólans og einkunnarorða: Virðing, vellíðan, virkni.
 Gagnkvæmur stuðningur í daglegum viðfangsefnum.
Leiðir
 Reglur og ferill mála skilgreindur.
 Jafnréttisstefna.
 Áætlun gegn einelti.
 Taka strax á vandamálum sem upp koma í starfsmannahópnum.
 Siðareglur KÍ.
 Lög og reglugerðir.
 Starfsmenn eigi greiðan aðgang að yfirmönnum.
Mæling
 Viðhorfskönnun starfsmanna.

6.4.4 Mannauður – ánægt og stolt starfsfólk
Markmið
 Hrós, hvatning, frumkvæði og stuðningur er lykillinn að starfsánægju í hvetjandi
starfsumhverfi.
 Halda á lofti því góða starfi sem unnið er í skólanum.
 Stuðla að sterkri og góðri samvinnu, (innan hvers árgangs, deilda og skólans alls).
 Starfsfólk finni að störf þess séu metin að verðleikum og það hafi tækifæri til að hámarka
árangur sinn í starfi.
 Unnið að því að starfsmenn vinni við það sem hver og einn er best hæfur til, vinni af
metnaði, séu ánægðir í starfi og jafnræðis gætt.
Leiðir
 Starfsmannasamtöl.
 Hrós og hvatning.
 Símenntun við hæfi hvers og eins starfsmanns.
 Efla fagumræðu í starfsmannahópnum.
 Starfsaðstaða sé framsækin og nútímaleg.
 Hollusta og trúnaður við vinnustaðinn.
 Jákvæð umræða um skólann.
 Leitast sé við að hafa sveigjanleika í skipulagningu á vinnu
og vinnutíma þannig að jafnvægis sé gætt milli vinnu og fjölskyldulífs.
 Mæling á ánægju og líðan starfsmanna í starfi er hluti af
reglulegu mati á skólastarfinu og umbótaáætlanir unnar út frá
niðurstöðum mats.
Mæling
 Viðhorfskönnun meðal starfsmanna.
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7. Nefndir, ráð, þróunarstarf og þjónustuþættir í skólastarfinu
7.1 Áfallaráð
Hlutverk
Í Öldutúnsskóla starfar áfallaráð sem skipað er í upphafi hvers skólaárs. Í áfallaráðinu er hópur starfsfólks sem ávallt er í viðbragðsstöðu ef upp kemur áfall sem tengist skólanum.
Helstu markmið
 Að sjá um að nemendur skólans fái viðeigandi þjónustu ef þeir verða fyrir áfalli.
 Að sjá til þess að starfsfólk skólans fái fræðslu í undirstöðuatriðum í sálrænni skyndihjálp.
 Að halda utan um og safna saman gögnum og lesefni sem að gagni gætu komið vegna áfalla er
tengjast skólanum. Þessi gögn skulu vera á einum stað, öllum kunnug og aðgengileg.
Fjöldi í ráðinu
Í áfallaráði sitja deildarstjóri unglingadeildar, námsráðgjafi og kennari. Ritari á síma og skólaliði eru
til aðstoðar.
Ráðið fundar tvisvar á önn og síðan eftir þörfum.

7.2 Forvarnarteymi
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Helstu markmið
 Að stuðla að alhliða heilbrigði nemenda með fræðslu og umræðum.
 Að stuðla að góðri líðan nemenda og styrkja þá sem einstaklinga.
Helstu verkefni
 Teymið skipuleggur ýmsa reglulega utanaðkomandi forvarnarfræðslu, s.s. Marita, Blátt áfram o.fl.
 Teymið tekur saman og hefur yfirsýn yfir þá fræðslu og starfsemi sem lýtur að forvörnum í
skólanum. Hér er átt við verkefni, viðburði og fræðslu í skólastarfinu sem og utanaðkomandi
fræðslu.
 Teymið metur reglulega forvarnarstefnu skólans og kemur með tillögur að breytingum og úrbótum. Áherslur geta verið mismunandi frá ári til árs eftir aðstæðum.
Fjöldi í teyminu
Í teyminu sitja námsráðgjafi og deildarstjóri.
Teymið heldur fundi tvisvar á hvorri önn og oftar eftir þörfum.

7.3 Eineltisráð
Helstu markmið
Að vera ráðgefandi og kennurum til stuðnings við úrlausn eineltismála.
Að sinna fyrirbyggjandi aðgerðum í eineltismálum.
Helstu verkefni
Eineltisráð fundar hálfsmánaðarlega og fer yfir eineltistilkynningar og skiptir með sér verkum ef umsjónarkennarar þurfa aðstoð.
Fylgist með framvindu og eftirfylgni eineltismála.
Leggur fyrir og stýrir úrvinnslu á árlegri eineltiskönnun.
Miðlar sérfræðiþekkingu, heldur saman upplýsingum, safnar og miðlar efni um einelti fyrir öll
aldursstigin.
Endurskoðar reglulega áætlun skólans gegn einelti.
Málafjöldi: Á skólaárinu 2012-2013 voru 19 mál tilkynnt til eineltisráðs sem varðaði 17 einstaklinga
sem flokkast sem þolendur eineltis.
Fjöldi í ráðinu: Í eineltisráði sitja auk verkefnisstjóra, skólastjóri, hjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi
og fulltrúar starfsmanna. Skólaliðar og kennarar sem koma að málum eru kallaðir á fundi eftir
þörfum.
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7.4 Nemendaverndarráð
Hlutverk
Við Öldutúnsskóla starfar nemendaverndarráð í samræmi við 40. gr. laga nr.91/2008 og reglugerð nr.
584/2010. Nemendaverndarráð fer yfir tilvísanir og aflar frekari gagna ef þurfa þykir og úthlutar
síðan verkefnum eða sendir þau áfram ef það er ákveðið (t.d. til barnaverndarnefndar). Allar beiðnir
um greiningu fara til ráðsins og fá umfjöllun þar. Kennarar, foreldrar og meðlimir ráðsins geta sent
tilvísun til ráðsins og skal hún vera skrifleg. Foreldrar skulu upplýstir um tilvísun til ráðsins.
Helstu markmið
 Að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og heilsugæslu.
Málafjöldi miðað við 21. maí 2013 (7. maí): (tölur innan sviga eru frá skólaárinu 2011-2012)
Haldnir hafa verið 32 fundir (33) og 261 (222) mál tekið fyrir.
Nemendamál tekin fyrir í nemendaverndarráði, samtals vegna 118 nemenda (106):
1.-4. bekkur

5.-7. bekkur

8.-10. bekkur

Stúlkur

17 (11)

14 (7)

20 (11)

Drengir

33 (25)

19 (22)

15 (30)

Greiningar og ráðgjöf:
Greiningar sálfræðings – lokið: 6 drengir (16) og 7 stúlkur (3), samtals 13 (20). Í byrjun júní eru 7
greiningar í vinnslu vegna fjögurra stúlkna og þriggja drengja.
Ráðgjöf sálfræðings vegna 2 drengja og 4 stúlkna.
Lestrargreining - Logospróf lagt fyrir 7 drengi (7) og 13 stúlkur (5), samtals 20 (12), tvær greiningar
drengja eru í vinnslu.
Stærðfræðigreining – Talnalykill, tvær stúlkur (2).
Tilvísun til talmeinafræðings: 3 drengir (4) og 2 stúlkur (1).
PMT meðferð: Umsóknir sendar inn fyrir 9 börn (3). Meðferð fyrir eitt barn hafin.
PMT námskeið: Umsóknir sendar inn fyrir 2 börn (1).
Barnaverndarmál:
33 (25) börn í Öldutúnsskóla tengjast félagsþjónustu Hafnarfjarðar og Reykjavíkur gegnum barnavernd.
Fjöldi í ráðinu
Í nemendaverndarráði Öldutúnsskóla eru: Aðstoðarskólastjóri (formaður ráðsins), námsráðgjafi,
hjúkrunarfræðingur, deildarstjórar stiga, sálfræðingur skólans og deildarstjóri sérkennslu sem er
framkvæmdastjóri ráðsins.
Fulltrúi frá félagsþjónustu Hafnarfjarðar situr fundi einu sinni í mánuði. Auk þess eru aðrir, s.s. umsjónarkennarar kallaðir til þegar þurfa þykir. Fundir eru vikulega og þeir færðir til bókar.
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7.5 Gegn einelti og andfélagslegri hegðun - Olweusarverkefnið
Starfshópar: Eineltisráð, umræðuhópar starfsmanna sem hittast mánaðarlega, umræða á deilda- og
starfsmannafundum.
Mánuður

Áhersluatriði skólaárið 2012 til 2013

Ágúst

Starfssemi og vinnulag eineltisráðs kynnt fyrir starfsmönnum. Allir starfsmenn fá
yfirlit yfir þá sem tilkynntir hafa verið til eineltisráðs.
Frímínútnagæsla skipulögð.
Hvatning til starfsfólks um að byrja strax af fullum krafti að vinna eftir Olweusaráætluninni. Gátlisti sendur út til starfsfólks með þeim verkefnum sem byrja þarf strax
á í tengslum við Olweusarverkefnið. Tryggt að veggspjöld með eineltishring og feril
varðandi úrvinnslu séu í öllum kennslustofum og íþróttamannvirkjum.
Verksvið eineltisráðs yfirfarið og sett á heimasíðu skólans.

September

Umræðufundur með starfsfólki: Kostir og gallar hættumerkisins og bekkjarfundir í
vetur. Hverja telur þú vera kosti og galla STOPP-merkisins? Hvaða hindranir sérðu
sem koma í veg fyrir að framfylgja þessu? Við hvaða aðstæður eigum við að kenna
þetta og hvenær? Bekkjarreglur. Hvernig gengur að semja þær? Er eitthvað sem þú
vilt leggja meiri áherslu á í vetur umfram annað?
Skipulögð nemendaviðtöl umsjónarkennara hefjast.
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings með stúlkur í 8. K, alls fimm skipti (sept.-okt.).
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings í 4. K hefst (allur veturinn).
Hópeflisvinna námsráðgjafa hefst með stúlkum í 5. bekk, sjö skipti (haustönn).
Fundarefni á bekkjafundum: Bekkjarfundir.
Námskeið fyrir nýtt starfsfólk.
Sjálfstyrkingarhópar á vegum foreldrahúss – 12 vikna námskeið hefst. Fimm
nemendur úr miðdeild.

Október

Umræðufundur með starfsfólki: Farið yfir skipulag á árlegri könnun sem lögð er
fyrir nemendur í 4. -10. bekk.
Fundarefni á bekkjafundum: Stoppmerkið.
Rifjaðar upp niðurstöður úr Olweusarkönnuninni frá skólaárinu 2011-2012 með
nemendum á sal.
Hópeflisvinna námsráðgjafa með drengi í 3. K – tvö skipti.
Innleiðing stoppmerkisins. Leikþáttur sýndur fyrir yngsta- og miðstig.

Nóvember

Umræðufundur með starfsfólki: Viðbragðsáætlun um einelti/áreiti á vinnustaðnum
og leiðir til þess að fækka þeim nem. sem eru lagðir í einelti. Hvað er það sem
hugsanlega hindrar okkur í því að láta vita? Hvaða aðstoð/leiðir/hjálp þurfum við til
þess að við treystum okkur til að geta gripið inni í? Hvað getum við gert til þess að
lækka hlutfall nemenda sem lagðir eru í einelti?
Farið yfir skipulag á árlegri könnun sem lögð er fyrir nemendur í 4.-10. bekk.
Fundarefni á bekkjafundum: Eineltishringurinn, hugtök og skilgreining á einelti.
Olweusarkönnunin lögð fyrir nemendur í 4.-10. bekk.
Farið yfir nöfn nemenda sem starfsmenn telja sem einfara (á deildafundum).
Vinavika: Hópknús, bekkjarfundir, vinabekkir, græni karlinn.
Hópeflisvinna námsráðgjafa hefst með drengjum í 5. bekk, fimm skipti (haustönn).
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Desember

Umsjónarkennarar þeirra nemenda sem hafa komið til eineltisráðs hringja heim og fara
yfir stöðuna með foreldrum.

Janúar

Þorlákur fór yfir niðurstöður eineltiskönnunarinnar með eineltisráði og stjórnendum.
Umræðufundur með starfsfólki. Niðurstöður eineltiskönnunarinnar kynntar.
Hópeflisvinna námsráðgjafa með stúlkum í 7. K – fjögur skipti (jan.-apr.).
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings með stúlkum í 9. L - 5 skipti (jan.-feb.).
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings með drengjum í 9. L (jan.-maí).

Febrúar

Fundarefni á umræðufundi starfsmanna: Ræðið hlutverk okkar sem erum í gæslu í matsal, á göngum, úti og inni í frímínútum. Hvað finnst okkur mikilvægast? Upprifjun úr
niðurstöðum könnunarinnar: Hvað getum við gert til þess að finna þá nemendur sem
segjast vera lagðir í einelti í 1 ár eða lengur. Ljótt orðbragð. Hvernig viljum við vinna
með það?
Kaffihúsakvöld hjá 10. bekk.
Kaffihúsakvöld hjá 8. bekk.
Hópeflisvinna námsráðgjafa með 1. L – tvö skipti.
Hópeflisvinna námsráðgjafa með drengjum í 6. J – tvö skipti.
Sjálfstyrkingarhópar á vegum foreldrahúss – 12 vikna námskeið hefst. Þrír nemendur
úr miðdeild og þrír úr unglingadeild.

Mars

Umræðufundur með starfsfólki: Áframhaldandi vinna úr niðurstöðum Olweusarkönnunarinnar. Umræður um hvernig við getum unnið gegn ljótu orðbragði.
Fundarefni á bekkjarfundum: Út frá niðurstöðum eineltiskönnunarinnar:
Hvað eru kennarar og aðrir fullorðnir í skólanum að gera, sem sýnir að við reynum að
koma í veg fyrir einelti og grípum inni í aðstæður sem þarf að grípa inni í? Hvað
þurfum við að gera meira?
Hvað þýðir: Að hjálpa nemanda sem lendir í einelti á EINN eða ANNAN HÁTT?
Hvaða aðstæður treystið þið ykkur ekki til þess að fara inni í?
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings með drengjum í 9. bekk.
Kaffihúsakvöld hjá 6. bekk.
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings í 4. L (mars-maí).
Skólastjóri kynnti niðurstöður eineltiskönnunar fyrir foreldrum 9. bekkjar. Fundurinn
kom í stað kaffihúsakvölds að tillögu bekkjarfulltrúa.
Tengslakönnun í 6. K.
Hópeflisvinna námsráðgjafa með stúlkum í 5. J – tvö skipti (mars og apríl).
Hópeflisvinna námsráðgjafa með stúlkum í 7. J – þrjú skipti (mars-maí).

Apríl

Umræðufundur á starfsmannafundi: Hvatning til starfsmanna um að halda mikilvægi
þess að fylgjast náið með samskiptum nemenda. Vinnuferli þegar upp kemur grunur
um eineltismál ítrekað.
Hópeflisvinna listmeðferðarfræðings með drengjum í 9. bekk.
Kaffihúsakvöld hjá 7. bekk.
Umræðuefni á bekkjarfundum: Hvernig upprætum við ljótt orðbragð?

Maí

Umræðufundur með starfsfólki: Niðurstöður Skólapúlsins. Nýtt leiðbeininga- og
skráningarhefti vegna eineltismála kynnt og innleitt.
Eineltisráð fer yfir mál vetrarins. Umsjónarkennarar hafa símasamband við foreldra
þeirra barna sem hafa verið til umfjöllunar í eineltisráði, rætt um stöðu mála og eftirfylgni í haust. Skráð í dagbók Mentor.
Kaffihúsakvöld hjá 5. bekk.
Hópefli námsráðgjafa með drengjum í 7. J – eitt skipti.
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7.6 SMT skólafærni
Starfshópar: SMT stýrihópur, umræða á deilda- og starfsmannafundum, fræðsla á skipulagsdögum.
Um SMT stýrihópinn
 Leiðir verkefnið í Öldutúnsskóla.
 Er tengiliður við Skólaskrifstofu.
 Fundar að meðaltali tvisvar í mánuði, 40 mínútur í senn.
 Í stýrihóp sitja: Verkefnastjórar SMT, deildastjórar, fulltrúar kennara og fulltrúi annars starfsfólks.

19

Mánuður

Áhersluatriði skólaárið 2012 - 2013

Ágúst

Kynning fyrir nýtt starfsfólk.
Farið yfir áherslur vetrarins.
Fundartími SMT stýrihóps ákveðinn.
Reglukennsla kynnt. SMT stýrihópur fór í reglukennslu með starfsmönnum.
Unglingar kenna nemendum á yngsta stigi reglur.

September

Tveir fundir hjá SMT stýrihópi.
Hlutverk hvers og eins í stýrihópnum skilgreind.
Fyrsti fundur nemendarýnihóps.
Hlutverk lausnateymis kynnt fyrir starfsfólki.

Október

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Fundur í nemendarýnihópi.
Sameiginlegur fundur lausnateyma í Hafnarfirði.

Nóvemer

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Fundur í nemendarýnihópi.
Farið yfir samantekt skráninga og kynnt fyrir starfsmönnum.
SMT útskrift. Öldutúnsskóli varð formlega sjálfstæður SMT skóli.

Desember

Einn fundur í SMT stýrihópi.

Janúar

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Reglur fyrir hvert svæði hengdar upp.
SET listinn lagður fyrir nokkra starfsmenn og nemendur.
SMT 100 miða leikurinn.

Febrúar

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Farið yfir niðurstöður SET listans. Unnið að úrbótum.
Niðurstöður SET listans kynntar. Öldutúnsskóli náði tæplega 99% árangri.

Mars

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Sameiginlegur fundur lausnateyma í Hafnarfirði.

Apríl

Tveir fundir í SMT stýrihópi.
Sameiginlegur fundur SMT teyma í Hafnarfirði.
Úrvinnsla SMT þríhyrnings.

Maí

Tveir fundir SMT stýrihóps.
Vinnufundur um næstu skref í verkefninu og hvað þarf að laga. Áherslur næsta
skólaárs.
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7.7 Lausnateymi SMT
Lausnateymið er eitt af verkfærum stoðþjónustunnar.
Markmið
 Að þjálfa nemendur, foreldra og starfsfólk í notkun SMT verkfæranna.
 Að styðja við starfsfólk og foreldra við úrvinnslu erfiðra nemendamála.
 Að miðla upplýsingum til starfsfólks um lausnaleit.
Helstu verkefni
 Að styðja við starfsfólk og foreldra við úrvinnslu þeirra mála sem vísað er í lausnateymi.
 Að festa í sessi vinnubrögð lausnateymis og kynna það fyrir starfsfólki og foreldrum.
Vinnulag
 Starfsmaður og/eða nemendaverndarráð getur vísað máli til lausnateymis á tilvísunarblaði sem er
á vinnusvæði starfsmanna.
 Fulltrúi úr lausnateymi fer yfir málið fyrir fund, skoðar skráningar í Mentor, ástundun nemanda og
fleira.
 Sá sem vísar málinu til lausnateymis er kallaður á fund teymisins – farið í lausnaleit.
 Fulltrúi í lausnateymi fær málið í lok fundar og fylgir því eftir ásamt þeim sem vísaði málinu til
teymisins.
Fjöldi í teyminu
Í teyminu sitja Guðrún Helga Kristjánsdóttir námsráðgjafi, Margrét Sverrisdóttir deildarstjóri miðdeildar, Sigríður Ingadóttir verkefnastjóri SMT og Olweus og Valdimar Víðisson aðstoðarskólastjóri.
Teymið fundar tvisvar í mánuði, klukkutíma í senn, oftar ef þurfa þykir.

7.8 Öryggisnefnd
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Öryggistrúnaðarmenn og öryggisverðir eiga að vera í öllum fyrirtækjum þar sem vinna 10 manns eða
fleiri. Í fyrirtækjum þar sem eru 50 starfsmenn eða fleiri skal atvinnurekandi tilnefna tvo öryggisverði
og starfsmenn kjósa úr sínum hópi tvo öryggistrúnaðarmenn. Þá kallast hópurinn öryggisnefnd.
Hlutverk
Öryggisnefnd tekur til umfjöllunar mál er varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustaðnum og
þá sérstaklega slys, óhöpp og atvinnusjúkdóma með það fyrir augum að finna orsakir og leggja fram
tillögur um úrbætur í forvarnarskyni.
Eitt umfangsmesta hlutverk öryggistrúnaðarmanna er að taka þátt í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað, þ.m.t. gerð áhættumats.
Störf öryggisnefndar Öldutúnsskóla:
 Sér um að öryggi starfsmanna og nemenda sé skv. lögum og reglugerðum.
 Skipuleggur aðgerðir sem varða aðbúnað og hollustuhætti samkvæmt áætlun þar um.
 Komi athugasemdir frá Vinnueftirliti, sér nefndin um að fylgja úrbótum eftir.
 Skipuleggur og útbýr rýmingaráætlun.
 Fræðir starfsmenn eftir þörfum um það sem er á döfinni hverju sinni varðandi aðbúnað,
öryggi og hollustuhætti á vinnustaðnum.
 Heldur utan um og skipuleggur brunaæfingar tvisvar sinnum á ári.
Nefndin fundar á 6-8 vikna fresti og oftar ef eitthvað sérstakt kemur til.
Í öryggisnefndinni starfa sex starfsmenn: Anna Ólafsdóttir, öryggistrúnaðarmaður, Hjálmfríður
Sveinsdóttir, Halldóra Stefánsdóttir, Sverrir Marinósson og Kristín H. Thorarensen og Erna Friðriksdóttir sem eru öryggisverðir. Nefndin er undir stjórn Ernu Friðriksdóttur, deildarstjóra.
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Skólaárið 2005 til 2006 var hafin vinna við þróunarverkefni sem stuðlaði að fjölbreytni í kennsluháttum undir leiðsögn prófessors Ingvars Sigurgeirssonar. Markmið verkefnisins var að hvetja
kennara skólans til að þróa kennslu- og námsmatsaðferðir sínar með skipulegum hætti í átt til
aukinnar einstaklingsmiðunar. Stefnt var að því að auka veg fjölbreyttra kennslu- og námsmatsaðferða, einkum þeirra sem byggjast á að koma sem best til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir
nemenda, áhuga, hæfileika og getu. Þá var stefnt að verkefnum sem beindust að því að auka ábyrgð
nemenda á eigin námi. Einnig má nefna að efla þátt skapandi starfs, samvinnunáms og heildstæðra
viðfangsefna þar sem byggt er á upplýsingaleit, úrvinnslu og fjölbreyttri miðlun.
Skólaárið 2006 til 2007 fór fram endurskoðun á námsmati skólans undir stjórn Jóhönnu Karlsdóttur,
lektors við Kennaraháskóla Íslands. Haldnir voru fyrirlestrar, kennarar unnu í hópavinnu þar sem
unnið var að stefnumótun í námsmati skólans og unnin drög að námsmatsstefnu skólans.
Skólaárið 2007 til 2008. Framhaldsvinna við endurskoðun á námsmati innan skólans. Fyrirlestrar,
kynningar á aðferðum sem kennarar voru að þróa með nemendum sínum. Hópvinna við mótun námsmatsstefnu og við lok skólaársins var stefnana formlega samþykkt á starfsmannafundi.
Skólaárið 2008 til 2009. Framkvæmd á nýsamþykktri námsmatsstefnu. Innleiðing hófst á því að
skrifa umsögn með hverri námsgrein. Umsjónarkennarar skrifuðu einnig almennar umsagnir. Unnið
var að fjölbreyttari námsmatsaðferðum, s.s. samvinnupróf, heimapróf, sjálfsmati, jafningjamati,
kennaramati og foreldramati. Námsmatsmöppur voru teknar upp í unglingadeild. Í námsmatsmöppuna er safnað því námsmati sem fram fer samkvæmt skipulagi viðkomandi kennara s.s.
prófum, verkefnum, sýnishornum af vinnu nemenda, skýrslum og matsblöðum. Söfnun þessara gagna
á einn stað stuðlar að stöðugu og alhliða námsmati og reglulegu eftirliti með vinnu nemenda. Mappan
er árangursríkt verkfæri til að hafa góða yfirsýn yfir nám og framfarir nemenda. Með því að senda
möppuna reglulega heim eru foreldrar og nemandi meðvitaðri um stöðuna og íhlutun þeirra dregst
því síður ef hennar er þörf.
Skólaárið 2009-2010 var unninn gagnabanki fyrir almennar umsagnir til samræmis við námsmatsstefnuna. Námsmatsmöppur voru einnig teknar upp í miðdeild. Kennarar unnu áfram að því að hafa
námsmat sem fjölbreyttast og lögð var áhersla á símat.
Skólaárið 2010-2011 fór fram áframhaldandi vinna við þróun námsmats og námsmatsaðferða. Hluti
yngri deildar byrjaði að vinna með námsmatsmöppur.
Skólaárin 2011-2013 áhersla á að kennarar noti verkefnabók í Mentor og birti nemendum og
foreldrum námsmat jafnóðum. Verkefnabók og/eða námsmatsmappa kom í stað vitnisburðarblaða við
annaskipti.

7.10 Grænfánaverkefnið og starfsemi umhverfisnefndar
Grænfánaverkefnið hefur fest sig í sessi. Umhverfisnefnd er skipuð á hverju hausti, í henni sitja
nemendur úr 7., 8., 9. og 10. bekk og kennarar af öllum skólastigum. Einn fulltrúi foreldra er í
nefndinni en situr almennt ekki fundi.
Flokkun er í öllum skólanum á öllum skólastigum og í starfsmannaálmu. Þar er allur pappír og pappi
flokkaður ásamt fernum, plasti og ávaxtaúrgangi. Fulltrúar nemenda í umhverfisnefndinni ganga um
það bil mánaðarlega í kennslustofur nemenda í 1. til 7. bekk og meta hversu vel gengur að flokka.
Tvisvar á ári fá tveir bekkir verðlaun fyrir að standa sig vel. Í matsal nemenda eru matarleifar
flokkaðar og fluttar burtu til jarðgerðar.
Ákveðin verkefni eru unnin yfir skólaárið. Nemendur í 9. og 10. bekk eru með jafningjafræðslu
fyrir nemendur í 7. til 10. bekk um valið efni í umhverfismálum og í vetur ætla þeir að gera myndband um endurvinnslu.
Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um umhverfi sitt og beri ábyrgð. Allir nemendur taka
þátt í að halda skólalóðinni hreinni. Hver bekkur fær úthlutað einni viku á skólaárinu til að hreinsa
skólalóðina í umsjón kennara. Sérstakur umhverfisdagur er í maí ár hvert, þá er farið um skólahverfið og skólalóðina og hreinsað.
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Fylgst er með rafmagnseyðslu, hitavatnsnotkun og sorpmagni og sett í sjáanleg súlurit af nemendum í
umhverfisnefnd og hengt upp í anddyri skólans. Umhverfisveggur er á kaffistofu starfsmanna og þar
er komið fyrir upplýsingum um umhverfismál. Reynt er að hvetja kennara og annað starfsfólk til að
huga að umhverfismálum með kynningum og umræðum á deildafundum og starfsmannafundum.
Ein megináhersla Grænfánaverkefnisins á skólaárinu 2012-2013 er að auka og bæta flokkun í
unglingadeild, þ.e. þar sem unglingar borða nesti. Þar eru flokkaðar fernur, ávaxtaúrgangur og plast.
Unglingunum gengur misjafnlega vel að flokka en allt stefnir í rétta átt. Kennarar sem eru á gæslu
fylgjast með og leiðbeina unglingunum. Allar merkingar vegna flokkunar í matsal/nestisaðstöðu
unglinga hafa verið bættar. Bæði eru betri merki á tunnum og merki sett á veggi þar sem tunna á
heima.
Hin megináherslan á skólaárinu 2012-2013 er að flokka plast. Við byrjuðum á því verkefni á vorönn
2012. Plast er nú flokkað í öllum skólanum, í kennslustofum í yngri deild og miðdeild, í nestisaðsöðu
unglinga og matsal og á kaffistofu starfsmanna.

7.11 Áherslur um söng og tónlistaruppeldi
Markmið
 Að tónlist verði ríkur þáttur skólastarfsins í formi söngs, hlustunar- og tónlistarleikja.
 Að nemendur fái tækifæri til að öðlast og þroska færni í undirstöðuatriðum í tónlist.
 Að söngur verði daglegur þáttur skólastarfsins.
 Að allir nemendur fái tækifæri til að læra undirstöðuatriðin í raddbeitingu.
 Að nemendur fái möguleika til að þroska sönghæfileika sína.
 Að nemendur upplifi gleði og samhygð við að syngja saman.
Viðfangsefni
 Nemendur í 2. til 4. bekk fá eina kennslustund í viku fyrir kórtíma þar sem þeim er skipt í
drengja- og stúlknahópa sem æfa hver í sínu lagi. Auk þess er ein kennslustund í tónmennt hjá
þessum aldurshópum.
 Reglulegur samsöngur á sal með allri yngri deild.
 Litli kór er valkór fyrir nemendur í 3. til 5. bekk sem æfir einu sinni í viku, klukkustund í senn.
 Stóri kór er valkór fyrir nemendur í 5. til 10. bekk. Hann æfir tvisvar í viku
 Nemendur í 5. til 7 . bekk eru í tónmennt í lotum þar sem þau vinna að ýmiss konar tónlistarverkefnum t.d. kynnast og spila ólíkar tegundir tónlistar ásamt því að semja og flytja eigin
tónlist.
 Bekkjasett með söngbókum og undirleiksdiskum eru til í öllum bekkjum í miðdeild til að styrkja
söng í bekkjunum.
 Fjársjóðsleitin. Söngleikur æfður og fluttur að vori og foreldrum boðið að koma og hlýða á.
Verkefnið er samþættingarverk umsjónarkennara í 3. bekk og tónmenntakennara.
Tónlistarkennsla sem stuðningsúrræði
Eitt meginmarkmiðið er að beina áhugasviði valdra nemenda að tónlist og tónlistarflutningi og
kenna þeim undirstöðuatriðin í hljóðfæraleik, ásamt því að hvetja þá og veita þeim tækifæri til að
koma fram.
Ákveðnir nemendur á mið- og unglingastigi fá tvo tónlistartíma á viku inn í stundaskránni sinni. Þar
vinnur tónlistarkennari með þeim og aðstoðar við spuna, kveikir áhuga þeirra á skapandi tónlistarstarfi.
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7.12 Mötuneyti nemenda
Öllum nemendum stendur til boða að kaupa hádegismat í skólanum.
Hafnarfjarðarbær er með samning við fyrirtækið Skólamat sf. Hver máltíð er niðurgreidd af Hafnarfjarðarbæ og er gjaldskár birt á vefsíðu bæjarins. Mánaðargjald reiknast eftir fjölda skóladaga.
Áskrift fæst á vefsíðu fyrirtækisins www.skolamatur.is. Hádegismatur er frá 11:15 – 12:30 og er
nemendum skipt í fjóra hópa. Fjórir skólaliðar starfa í matsal auk starfsmanns frá Skólamat.
Skipulögð er vakt kennara í hádegi og þá matast viðkomandi kennarar með nemendum eftir ákveðnu
vaktaskipulagi.
Fjöldi nemenda í áskrift þegar flestir voru:
 2012 til 2013, 70%
 2011 til 2012, 73%.
 2010 til 2011, 72%.
 2009 til 2010, 67%.

7.13 Foreldrafélag Öldutúnsskóla
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Stjórn Foreldrafélags Öldutúnsskóla er skipuð einum fulltrúa úr hverjum árgangi. Hlutverk þess er
fyrst og fremst að stuðla að auknum tengslum foreldra við skólann og stuðla að aukinni velferð
nemenda í skólanum í samstarfi við foreldra, bekkjarfulltrúa og kennara. Bekkjartenglar sjá síðan um
að skipuleggja ýmsar samkomur með nemendum. Formaður er Valerie Helene Maier sem er einnig
fulltrúi fyrir 7. bekk. Einnig eiga sæti í stjórn Nikulás Á. Sigfússon sem er fulltrúi fyrir 1. bekk, G.
Vilborg Jónsdóttir sem er fulltrúi fyrir 2. bekk, Ingibjörg Gunnarsdóttir sem er fulltrúi fyrir 4. bekk,
Inga Anna Bergmann Sveinsdóttir sem er fulltrúi fyrir 5. bekk, Snædís Ögn Flosdóttir sem er fulltrúi
fyrir 6. bekk, Ingibjörg Ó. Sigurjónsdóttir sem er fulltrúi fyrir 8. bekk og Berglind B. Ásgeirsdóttir
sem er fulltrúi fyrir 10. bekk. Það tókst ekki að fá fulltrúa fyrir 2. og 9. bekk.
Aðalfundur félagsins er jafnan í byrjun september ár hvert. Bekkjartenglar eru skráðir á haustfundum
bekkjanna. Stjórnin heldur tvo skipulagsfundi með bekkjartenglum á skólaárinu, einn í byrjun
hvorrar annar. Þar er vetrarstarfið með börnunum skipulagt og foreldrarölt í samstarfi við
félagsmiðstöðina. Úthringiátak er milli jóla og nýárs til að hvetja til samstöðu foreldra um útivistartíma á gamlárskvöld. Stjórnin hefur átt frumkvæði að og greitt fyrir fræðslu fyrir nemendur og starfsmenn á vegum samtakanna Blátt áfram og hefur greitt fyrir vímuefnafræðsluna Marita fyrir
nemendur í 5., 8. og 9. bekk og fjármálafræðslu fyrir 10. bekk sem Fjármálaskólinn sér um. Félagið
skipuleggur jólaföndur fyrir foreldra og nemendur í lok nóvember og vorhátíð í byrjun maí. Stjórn
foreldrafélagsins gaf skólanum 50.000 krónur á vorönn og var ákveðið að verja þeim til kaupa á
námsspilum til að hafa í kennslustofum.
Stjórn félagsins heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði og eru skólastjórnendur með á hluta
þeirra til að tryggja gott samstarf og gott upplýsingastreymi um daglegt starf í skólanum.
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7.14 Skólaráð
Í ráðinu sem kosið var haustið 2011 til tveggja ára sitja: Ingibjörg Gunnarsdóttir og Halldóra Hinriksdóttir fulltrúar foreldra, Jón Guðmar Jónsson fulltrúi grenndarsamfélags, Eva Egilsdótti og Guðrún
Einarsdóttir fulltrúar kennara, Sigurveig Þormar fulltrúi annarra starfsmanna, Hanna Þráinsdóttir,
Elfa Rún Björnsdóttir og Óli Gunnar Gunnarsson fulltrúar nemenda, Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri
og Valdimar Víðisson aðstoðarskólastjóri.
Ráðið hélt fimm fundi skólaárið 2012 til 2013. Fundargerðir eru settar jafnóðum á vefsíðu skólans.
Helstu málefni sem tekin voru fyrir á fundum ráðsins:
 Starfsáætlun og skólanámskrá 2012 til 2013.
 Niðurskurður á skiptistundum við úthlutun kennslukvóta fyrir skólann og afleiðingar þess
varðandi kennslu list- og verkgreina.
 Niðurstöður úr árlegri viðhorfskönnun meðal foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk.
 Umfjöllun um umhverfisstefnu Hafnarfjarðar og athugasemdir sendar til fræðsluráðs.
 Skóladagatal 2013 – 2014.
 Niðurstöður árlegrar könnunar í 4. til 10. bekk um líðan og einelti.
 Starfs- og matskýrsla skólaársins 2012 til 2013.
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8. Verkefnaáætlun 2013 til 2014
J

F

M A M J

J

Á S

Stjórnun og skipulag
Stundaskrárgerð
Skoðun fjárútláta í stjórnendakerfi og leiðréttingar
Fjárhagsáætlun næsta árs
Gerð skóladagatals fyrir næsta skólaár
Skipulag á samstarfi við félagsmiðstöð fyrir veturinn
Uppfærsla starfmannahandbókar
Starfsmannamál
Vinna við gerð starfslýsinga
Skil á vinnuskýrslum og skipulagsgögnum til Skólaskr.
Starfsmannasamtöl
Greining og kynning á niðurst. starfsmannasamtala
Gerð símenntunaráætlunar
Skólaþróun
Fagumræða vegna samfellu í íslensku og stærðfræði
Áfram unnið að þróun námsmats og kennsluhátta.
Vinnuhópar v/Olweusarverkefnisins og SMT
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Grænfáninn - vinnuhópur
Viðburðir
Innritun í 1. bekk
Innritun í sérdeild
Skólasetning
Skólaslit
Útskrift 10. bekkinga
Jólaskemmtun starfsmanna
Jólaskemmtanir - skipulag
Myndataka af 1., 4., 7. og 10. bekk og kór
Hópmyndataka starfsmanna
Þemadagar
Foreldrasamstarf
Aðalfundur Foreldrafélags Öldutúnsskóla
Bekkjartenglafundur Foreldrafélags Öldutúnsskóla
Fræðslufundur á vegum stjórnar Foreldrafélagsins
Heimsóknir væntanlegra 6 ára nemenda úr leikskólum
Kynningarfundur fyrir foreldra barna í 1. bekk nk. vetur
Haustfundir kennara og foreldra í öllum bekkjum
Foreldraviðtöl (*1. bekkur)
Vorhátíð foreldrafélagsins
Jólaföndur foreldrafélagsins
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J

F

M A

M J

J

Á

S

O

N

D

Námsmat og skimanir
Námsmat
Vitnisburðirtnisburðir
Samræmd próf - frágangur fráviksbeiðna/undanþága
Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk
Skimun í 1. til 4. bekk. „Leið til læsis“ (eftirfylgd apríl/maí)
Lestrarpróf í öllum bekkjum
Orðarún í 3.-8. bekk
Talnalykill í 3. bekk, skimun
Skimun í stafsetningu í 5. og 6. bekk, Aston Index
Greining og gerð umbótaáætlunar eftir hvert próf
Mat á skólastarfi
Foreldrakönnun (Skólapúlsinn)
Greining og kynning á niðurstöðum, umbótaáætlanir
Starfsmannakönnun (Skólapúlsinn)
Greining og kynning á niðurstöðum, umbótaáætlanir
Nemendakönnun (Skólapúlsinn)
Greining og kynning á niðurstöðum, umbótaáætlanir
Eineltiskönnun meðal nemenda í 4. til 10. bekk
Greining og kynning á niðurstöðum, umbótaáætlanir
Könnun á neysluvenjum 8.-10. b. (Rannsókn og greining)
Uppgjör og gerð starfsskýrslu fyrir næsta skólaár
Nám og kennsla
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Endurskoðun skólanámskrár
Útgáfa skólanámskrár á vefsíðu skólans
Kennsluáætlanir
Einstaklingsáætlanir
Mat og endurskoðun á framboði valgreina
Kynning á valgreinum fyrir foreldra í unglingadeild
Kynning á valgreinum fyrir nemendur
Nemendur skila inn vali sínu fyrir næsta skólaár
Stóra upplestrarkeppnin í 7. bekk
Litla upplestrarkeppnin í 4. bekk
Boðleiðir
Uppfærsla heimasíðu
Gerð nýrrar heimasíðu
Vikutíðindi
Innranet, skráning og uppfærsla
Sameign, skráning og uppfærsla
Uppfærsla netfanga
Uppfærsla á aðstandendalista starfsmanna
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9. Mat skólaárið 2012 til 2013
Mat á skólastarfinu
Skólastjóri hefur yfirumsjón með mati á skólastarfinu. Umbótaáætlanir eru byggðar á greiningu á
starfsmannasamtölum, niðurstöðum svara við spurningalistum sem lagðir eru fyrir starfsmenn,
nemendur og foreldra. Enn fremur byggjast umbótaáætlanir á markmiðasetningu og umræðum í
hópavinnu.
Tilgangur og markmið með sjálfsmati/innra mati á skólastarfi
 Hjálpa skólanum að leita leiða til að bæta námsárangur nemenda.
 Efla þekkingu allra starfsmanna á stofnuninni sem heild.
 Styrkja meðvitund starfsmanna um markmið skólans.
 Auka samstarf og samheldni.
 Skapa frjóa umræðu og skoðanaskipti.
 Vera stuðningur við erfiðar aðstæður.
 Bæta starfsaðstæður og stuðla að betri líðan þeirra sem í skólanum nema og starfa.
 Kynna hagsmunaaðilum starfsemi skólans.
Niðurstöður eru dregnar saman á mæliblaði bls. 28, matsskýrsla og matsáætlun eru í viðauka.

10. Matsáætlun 2013 til 2014
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Áætlun um framkvæmd á mati innan skólans fylgir í viðauka. Áætlunin sýnir mælikvarða, leiðir við
mælingu og mælitæki ásamt tímasetningum og tilgreint er hverjir beri ábyrgð á einstökum þáttum
matsins.
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Hvernig stundum
við ábyrga og
skilvirka
fjármálastjórnun?

Fjármál

Hvernig viljum við
koma til móts við
þarfir skólasamfélagsins?

Þjónusta

Árangursþættir

Uppbygging í
takt við þarfir
skólans

Samstarf við
grenndarsamfélagið

Fjölbreytt
námsumhverfi,
uppbygging
og framþróun

Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk
Viðhorfskönnun starfsmanna

Lestrarpróf

Gátlisti

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%
95%
90%

100%

70%

100%

95%

Hlutfall ánægðra foreldra með
samstarf við skólann *Sp. 12

Hlutfall nemenda sem telja sig fá
áhugaverð viðfangsefni *Sp. 12

Hlutfall kennara sem stunda
fjölbreytta kennsluhætti *Sp. 36

Hlutfall nemenda sem er yfir viðmiði
um árangur í lestri

Framkvæmd forvarnarstefnu og
meginmarkmiða um samstarf við
grenndarsamfélagið

Ánægja starfsmanna með aðbúnað og
vinnuaðstöðu *Sp. 3

*Sp. 1, 4, 6, 9, 14, 15

Hlutfall for. sem eru ánægðir með
umsjónarkennarann *Sp. 5

Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk
Eineltiskönnun – Olweus í
4.-10. bekk

Leiðir/gögn

Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk

Hlutfall ánægðra foreldra

Öflugt
foreldrasamstarf

>4%

95%

Viðmið

95%

Hlutfall ánægðra nemenda
*Sp. 9
Hlutfall nemenda sem telja sig hafa
verið lagða í einelti

Mælikvarði

Vellíðan
nemenda

Meginmarkmið

90%

96%

48%

93%

44%

90%

96%

94%

11,2%

81%

Raun
2009

-

85%

56%

-

61%

98,5%

100%

98,4%

9,1%

86,4%

Raun
2010

84%

90%

54%

-

-

96,5%

97%

98%

7%

-

Raun
2011

-

90%

57%

-

53,9%

94%

92,5%

96,5%

5,1%

81,2%

Raun
2012

-*

90%

56%

-*

65,4%

88,3%

96,7%

95%

4,2%

80,5%

Raun
2013
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Viðhorfskönnun starfsmanna
Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk

95%
95%

Sterk liðsheild

Ánægt og
stolt starfsfólk
Traust, virðing
og ábyrgð

Lærdómsumhverfi

Virk þátttaka
nemenda. Lýðræði í skólastarfi

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir
með símenntun og telja að hún hafi
nýst þeim vel *Sp. 6
Hlutfall kennara með virka
símenntunaráætlun
Hlutfall ánægðra starfsmanna *Sp. 1,
10
Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir
með samstarf innan hópsins *Sp. 11,
17
Hlutfall starfsmanna sem telja skólastjórn góða *Sp. 35
Hlutfall ánægðra starfsmanna með
samstöðu/liðsheild *Sp. 23
Hlutfall starfsmanna sem telja samstöðu um að fylgja eftir starfs- og
vinnureglum *Sp. 24

Viðhorfskönnun starfsmanna

A=100
%
100%

Viðhorfskönnun starfsmanna
Skráning
Viðhorfskönnun starfsmanna
Viðhorfskönnun starfsmanna
Viðhorfskönnun starfsmanna
Viðhorfskönnun starfsmanna
Viðhorfskönnun starfsmanna

100%
95%
95%
95%
95%
95%

Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk

95%

95%

75%

Úttekt Hafnarfjarðarbæjar

95%

Hlutfall starfsmanna sem telja verkferla skýra og skilvirka *Sp. 41
Starfsáætlun uppfylli viðmið Hafnarfjarðarbæjar
Hlutfall starfsmanna sem nýtir gögn til
sjálfsrýni og umbótastarfa *Sp. 8
Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir
með boðleiðir og upplýsingaflæði
*Sp. 42
Hlutfall foreldra sem eru ánægðir með
boðleiðir og upplýsingaflæði *Sp. 16
Hlutfall nemenda sem telur að þeir geti
haft áhrif og verið með í að móta
skólastarfið *Sp. 10

Mat og
umbótastarf
Gagnvirkt
upplýsingaflæði

100%

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%

94%

90%

95%

96%

99%

100%

85%

45%

94%

86%

96%

97%

97%

Hlutfall foreldra sem telja markmið
skólans skýr og vel kynnt *Sp. 10

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%

Hlutfall starfsmanna sem telja markmið skólans skýr og vel kynnt *Sp. 32

91%

Vönduð stefnu- og
áætlanagerð
og vel skilgreindir
verkferlar

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir
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Viðauki. Símenntunaráætlun
Samantekt símenntunaráætlunar 2011-2012
(Hvernig gekk, hvernig nýttist símenntunin og hvers er sérstaklega þörf núna?)
Allir starfsmenn heimsóttu aðra skóla til að kynna sér ákveðna kennsluhætti og/eða skipulag. Markmiðið var að gefa þeim tækifæri til að kynnast áherslum og vinnubrögðum annarra. Starfsmenn
miðluðu síðan hver öðrum nýja þekkingu og reynslu. Allir starfsmenn unnu ötullega að SMT og
Olweus og voru haldnir reglulegir fundir um þessi tvö verkefni. Kennarar unnu markvisst að
breyttum áherslum í námsmati og unnið var eftir nýrri námsmatsstefnu, eins voru markmið heimanáms skoðuð og unnið með fjölbreytt heimanám. Settir voru inn sérstakir tímar fyrir kennara fyrir
fagumræðu. Lögð er áhersla á móttöku nýrra starfsmanna og fá þeir fræðslu um skólann, stefnu hans
og markmið auk þeirra þróunarverkefna sem eru í gangi. Skólastjórnendur tóku þátt í málþingi
SKÓR og námstefnu SÍ. Fulltrúar frá Blátt áfram voru með námskeið fyrir starfsmenn um einkenni
kynferðisofbeldis gagnvart börnum. Fengnir voru fyrirlesarar um umhverfismál og hópur kennara
sótti námskeið á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur. Starfsmenn fengu námskeið á vegum Líf og Sál
um vinnuvernd og starfsþróun. Stór hluti starfsmanna fór í skólaheimsóknir til Vínar í Austurríki í
júní 2011 og voru þær heimsóknir afar lærdómsríkar og skemmtilegar.
Símenntunin nýttist vel, sérstaklega það sem snéri að stóru verkfærunum okkar, SMT, Grænfánanum
og Olweus. Mikil umræða um námsmat og heimanám. Ný heimanámsstefnan unnin og kynnt
foreldrum.
Símenntunarverkefni 2012-2013

Gert

Ógert

Fjöldi
starfsmanna

Tveir fræðslufundir (2x1,5 klst. í okt./nóv.) sem studdi við framkvæmd á Stóru-upplestrarkeppninni í skólum. Fyrir kennara í 7.
bekk og aðra áhugasama. Skólaskrifstofan.

X

Fræðslufundur (2 klst. í okt./nóv.) sem studdi við framkvæmd á
Litlu-upplestrarkeppninni í skólum. Fyrir kennara í 4. bekk og aðra
áhugasama. Skólaskrifstofan.

X

2

Fræðslufundur (2 klst.) um PISA könnun fyrir kennara í 10. bekk og
skólastjórnendur um framkvæmd könnunarinnar og annað varðandi
aðferða-, prófa- og hugmyndafræði PISA rannsóknar. Skólaskrifstofan.

X

3

Samstarfsnámskeið við leikskóla (8 klst.) um nám og kennslu á
mörkum skólastiga. Skólaskrifstofan.

X

4

Námskeið í einstaklingsnámskrárgerð (2 klst.). Skólaskrifstofan.

X

9

Fræðslufundur um fjölbreyttar leiðir í námsmati (1,5 klst.). Skólaskrifstofan.

X

4

Þrír fræðslufyrirlestrar fyrir skólastjórnendur um nýja aðalnámskrá,
innleiðingu hennar og forvarnir í skólastarfi (7,5 klst.). Skólaskrifstofan.

X

6

Námskeið um stafræna myndvinnslu (10 klst.). Skólaskrifstofan.

X

6

2
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Þriggja klst. fræðslunámskeið (27. sept.) um kynningu á PMT/
SMT skólafærni fyrir nýtt starfsfólk skóla. Skólaskrifstofan.

X

5

Sex klst. námskeið um krefjandi samskipti, ætlað skólastjórnendum. Skólaskrifstofan.

X

3

Nemandinn í forgrunni – samvinnunám. Fundur einu sinni í
mánuði, 1,25 klst. í senn. Umræður og hópstuðningur við innleiðingu samvinnunáms.

X

12

Lestur og lesskilningur. Að efla færni kennara í að vinna með
lestur og lesskilning. Að efla lestrarkennslu.

31

X

Mentor.is. Að nýir kennarar læri á mentorumhverfið. Fræðslufundur að hausti í umsjón deildarstjóra sérkennslu og aðstoðarskólastjóra. Tveir eftirfylgdarfundir.

X

5

PALS. Þjálfa upp færni nemenda í lestri og lesskilningi með það
að markmiði að auka lestrarhraða og bæta lesskilning. Námskeið
(5 klst.)fyrir kennara, stuðningsfulltrúa og sérkennara í 2. – 6.
bekk. Menntasvið Reykjavíkur.

X

14

Málþing Skólastjórafélaga Reykjaness. Miðlun þekkingar um
þróunarstarf í skólum, innleiðing aðalnámskrár. SKÓR.

X

6

Lífsleikninámskrá á yngsta stigi - Vinir Zippýs. Kennarar í 1. –
4. bekk fóru á dagsnámskeið til að tileinka sér markmið, námsefni og kennsluaðferðir.

X

9

Lífsleikninámskrá - Að ná tökum á tilverunni. Kennarar fóru á
dagsnámskeið til að tileinka sér markmið, námsefni og
kennsluaðferðir.

X

8

Liðsheildarvinna. Hópur kennara fór á fræðslufund með Eyþóri
Eðvaldssyni um teymisvinnu og liðsheild.

X

10

FJÖLDI ALLS

STARFSSKÝRSLA 2013

27

1

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Matsskýrsla skólaársins 2012 til 2013
1. Mat á skólastarfinu 2012-2013
Undanfarin níu ár hefur verið unnið af krafti við að byggja upp skipulegt, áreiðanlegt og umbótamiðað mat á helstu þáttum skólastarfsins. Til að slíkt gæti tekist hefur verið unnið eftir þeim
viðmiðum um mat sem fram kemur í núgildandi grunnskólalögum. Við úttekt
Menntamálaráðuneytisins á haustönn 2007 á sjálfsmatsaðferðum skólans uppfyllti Öldutúnsskóli öll
viðmið um aðferðir og framkvæmd. Yfirumsjón með mati á skólastarfi hefur skólastjóri og verkefnastjóri. Umbótaáætlanir eru byggðar á greiningu á starfsmannasamtölum, niðurstöðum svara við
spurningalistum sem lagðir eru fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra. Enn fremur byggjast
umbótaáætlanir á umræðum í hópavinnu og markmiðum sem sett eru í framhaldi af greiningu þeirra á
því sem vel er gert og það sem betur má fara.
1.1 Tilgangur og markmið með innra mati og sjálfsmati í skólastarfi
 Hjálpa skólanum að leita leiða til að bæta námsárangur nemenda.
 Efla þekkingu allra starfsmanna á stofnuninni sem heild.
 Styrkja meðvitund starfsmanna um markmið skólans.
 Auka samstarf og samheldni.
 Skapa frjóa umræðu og skoðanaskipti.
 Vera stuðningur við erfiðar aðstæður.
 Bæta starfsaðstæður og stuðla að betri líðan þeirra sem í skólanum starfa.
 Kynna hagsmunaaðilum starfsemi skólans.
1.2 Matstæki
1. Spurningalisti fyrir nemendur í 7.-9. bekk, lagður fyrir í janúar 2013.
2. Spurningalisti fyrir úrtak nemenda í 6.-10. bekk, lagður fyrir í febrúar, mars og maí 2013.
3. Spurningalisti fyrir foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk, lagður fyrir í október 2012.
4. Spurningalisti fyrir úrtak foreldra barna í 1.-10. bekk lagður fyrir í mars 2013.
5. Spurningalisti fyrir starfsmenn lagður fyrir annað hvert ár, síðast í apríl 2013.
6. Spurningalistar um líðan nemenda í 4. til 10. bekk lagðir fyrir árlega. Sömu listar eru notaðir
á landsvísu í þeim skólum sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti og andfélagslegri hegðun.
7. Lestrarskimun í 1. til 4. bekk, „Leið til læsis“. Einnig eru lögð lesskilningspróf, „Orðarún“
fyrir nemendur í 3.-8. bekk, en niðurstöður þeirra prófa eru ekki birtar í matsskýrslu þetta
árið.
8. Samræmd könnunarpróf Námsmatsstofnunar í 4., 7. og 10. bekk í september ár hvert.
9. Starfsmannasamtöl í mars og apríl 2013 – greining á helstu styrkleikum og umbótaverkefnum
sem fram koma í viðtölunum.

2. Viðhorfskönnun meðal foreldra
2.1 Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk
Könnunin var lögð fyrir á foreldradegi í október 2012, 37,2% foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk
svöruðu. Spurningalistinn er byggður upp á staðhæfingum með svarmöguleikunum: sammála, frekar
sammála, frekar ósammála, ósammála.
Styrkleikar
Flokkun í styrkleika byggir á því að 85% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar sammála
staðhæfingunum. Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu samkvæmt þessu viðmiði:
95-100% sammála og frekar sammála
 Við treystum starfsmönnum skólans.
 Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri.
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Kennarar leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.
Upplýsingamiðlun/upplýsingaflæði frá skólanum er gott
Umsjónarkennarinn hefur góða yfirsýn yfir þarfir barnsins.
Foreldrar eru velkomnir í skólann
Vinnufriður í bekk barnsins er góður.

85-94% sammála og frekar sammála
 Skólinn hefur kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti.
 Það fá allir hjálp ef þeir lenda í vandræðum.
 Góð samskipti hjá nemendum.
 Barninu mínu líður vel í skólanum.
 Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu.
 Börnum okkar eru sköpuð góð skilyrði til að ná árangri í námi og starfi.
 Tekið er tillit til óska og athugasemda foreldra.
 Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið.
 Ég er ánægð(ur) með stjórnun skólans.
 Tekið er af festu á einelti og agavandamálum.
Umbótaverkefni
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 85% eða fleiri
væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála:
 Agamál og vinnufriður í kennslustundum.
 Dugmiklir og afkastamiklir nemendur fá námsefni og hvatningu í samræmi við það.
 Skólayfirvöld leggja mikinn metnað í að byggja upp góðan skóla.
 Skólanefndin/fræðslunefndin sýnir áhuga og frumkvæði í málefnum skólans
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2.2 Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í 1.-10. bekk (Skólapúlsinn)
Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í fjórum flokkum. Flokkarnir eru: nám og kennsla, velferð nemenda,
aðstaða og þjónusta, foreldrasamstarf og heimastuðningur.
Könnunin er gerð meðal foreldra barna á öllum aldursstigum skólans, þ.e. frá 1.-10. bekk. Búið er til
120 foreldra líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Könnunin er framkvæmd í
febrúar ár hvert.
Niðurstöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal. Svarhlutfall að þessu sinni í Öldutúnsskóla var 75%. Það skal tekið fram að ávallt er reynt að ná 80%
svarhlutfalli.
Viðmið um árangur
Munur um 0,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst ekki mikill munur.
Munur um 1 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst töluverður munur.
Munur um 1,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst mikill munur.
Greining á niðurstöðum
Það sem merkt er grænt flokkast til styrkleika.
Það sem merkt er rautt og gult flokkast til umbótaþátta.
Áætlanir um umbætur og/eða ráðstafanir koma fram í starfsskýrslu sem birt er í júní 2013.
Niðurstöður mars 2013
Nám og kennsla
 Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum mælist 5,25 og er það 0,27 ofar landmeðaltali (4,98).
 85% foreldra telur að agi í skólanum sé hæfilegur. Landsmeðaltal er 77%.
 93% foreldra eru ánægðir með stjórnun skólans. Landsmeðaltal er 90%.
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76% foreldra telja að hæfileg áhersla sé á námsmat með hefðbundnum prófum. Landsmeðaltal er 79%.
 73% foreldra telja hæfilega áherslu á annað námsmat en hefðbundin próf. Landsmeðaltal
er 78%.
Velferð nemenda
 Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur mælist 5,1 og er ekki marktækur
munur miðað við landsmeðaltal (4,99).
 90% foreldra eru ánægðir með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda. Landsmeðaltal er
89%.
 97% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í skólanum. Landsmeðaltal er 94%
 98% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í kennslustundum. Landsmeðaltal er 93%.
 96% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í frímínútum. Landsmeðaltal er 89%.
 91% foreldra eru ánægðir með úrvinnslu skólans á eineltismálum. Landsmeðaltal er 56%.
 73% foreldra eru ánægðir með hraða á úrvinnslu eineltismála. Landsmeðaltal er 53%.
 88% foreldra eru ánægðir með eineltisáætlun skólans. Landsmeðaltal er 80%.
 Umfang eineltis að mati foreldra er 4%. Landsmeðaltal er 10%.
Aðstaða og þjónusta
 Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum mælist 3,84. Það er 1,12 undir landsmeðaltali
sem er töluverður munur (4,96).
 Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili mælist 4,09. Það er 0,91 undir
landsmeðaltali sem er töluverður munur (5,00).
 73% foreldra er ánægður með máltíðir í mötuneyti. Landsmeðaltal er 75%.
 82% foreldra eru ánægðir með sérkennsluna/stuðninginn. Landsmeðaltal er 89%.
Foreldrasamstarf
 Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi mælist 4,95. Landsmeðaltal er 4,98.
 66% foreldra segjast hafa áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur. Landsmeðaltal er 57%.
 95% foreldra er ánægður með síðasta foreldraviðtal. Landsmeðaltal er 95%.
 91% foreldra er ánægður með heimasíðu skólans. Landsmeðaltal er 83%.
Heimastuðningur
 Virkni foreldra í námi barna sinna mælist 4,91. Landsmeðaltal er 4,99.
 Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu við námið mælist 5,43. Landsmeðaltal er
4,99.
 Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu mælist 4,86. Landsmeðaltal er
5,00.
 81% foreldra telja að heimavinna sé hæfileg. Landsmeðaltal er 73%.
 55% foreldra verja 16 til 60 mínútum á dag í aðstoð við heimanám. Landsmeðaltal er
50%. 45% verja 16-30 mínútum í aðstoð við heimanám og 9% verja 31-60 mínútum í
aðstoð við heimanám.
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3. Niðurstöður könnunar um einelti í 4. til 10. bekk
Einkunnarorð verkefnisins eru: HLÝJA UMHYGGJA FESTA
Öldutúnsskóli hefur verið Olweusarskóli frá hausti 2004. Olweusaráætlunin er forvarnarverkefni sem viðhefur vinnubrögð sem eiga að vera hluti af hefðbundnu skólastarfi og samstarfsverkefni skóla og heimila. Á Íslandi eru 52 skólar sem vinna eftir þessu kerfi og árlegar
mælingar frá 2007 á landsvísu sýna að einelti hefur minnkað um 30% á þessu tímabili í þeim
skólum. Meðaltöl í þessum skólum sýna nú að 4,2% nemenda í 5. til 10. bekk segja að þeir
hafi verði lagðir í einelti, sem er alltof há tala og sýnir að við eigum áfram mikið verk að
vinna.
Áætlunin fylgir ákveðnum meginreglum og miðar að því að auka vitund allra í umhverfi
barnanna um einelti, bæta félagslegt umhverfi í skólanum og stuðla þannig að auknu öryggi.
Niðurstöður mælinga í desember 2012
Árleg könnun um umfang eineltis í 4. til 10. bekk var í nóvember/desember. Það eru 325
nemendur í þessum árgöngum og var þátttaka 95,7%. Unnið hefur verið úr niðurstöðum, þær
kynntar fyrir starfsfólki og skólaráði. Rætt hefur verið um viðbrögð í umræðuhópum
starfsmanna sem koma saman einu sinni í mánuði til að ræða sérstaklega verkefni okkar um
skólabrag og samskipti nemenda. Nemendum voru kynntar niðurstöður í febrúar og mars.
Og var fylgt eftir með umræðuefnum á bekkjarfundum. Kynning fyrir foreldra var á bekkjarsamkomum/kaffihúsakvöldum. Samkomurnar voru skipulagðar þannig að foreldrar voru á
kynningar- og umræðufundi undir stjórn fulltrúa úr eineltisráði meðan nemendur undirbjuggu samverustund á sal. Eftir kynningu og umræður foreldranna sameinuðust nemendur,
foreldrar og kennarar á sal og áttu saman ánægjulegar stundir.
Niðurstöður könnunarinnar eru einnig settar á heimasíðu skólans.
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Niðurstöður í hnotskurn
 Nemendum fækkar enn sem segjast vera lagðir í einelti, meðaltal nú 4,2%, var 5,2% á
síðasta ári.
 Þeim nemendum fjölgar ár frá ári sem finnst hinir fullorðnu vera virkir í því að koma í
veg fyrir einelti. Góð vísbending og mælikvarði um að markmiðum um vitundarvakningu
skólasamfélagsins og öfluga fordómalausa umræðu um einelti miðar áfram. (65% 2012,
59% 2011).
 Nemendum fækkar sem segjast óttast það að vera lagðir í einelti. (4,5% 2012, 5,5%
2011). Fleiri stúlkur en drengir segjast óttast einelti.
 Þeir sem segjast vera lagðir í einelti nefna skólalóðina og ganga langoftast sem þá staði
sem áreitið á sér stað. Stúlkur nefna einnig kennslustofur.
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Hlutfall nemenda í 5. til 10. bekk sem segjast hafa orðið fyrir einelti 2 til 3 skipti í
mánuði eða oftar.

Hlutfall nemenda í 5. til 7. bekk sem segjast hafa orðið fyrir einelti 2 til 3 skipti í
mánuði eða oftar.
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Hlutfall nemenda í 8. til 10. bekk sem segjast hafa orðið fyrir einelti 2 til 3 skipti í
mánuði eða oftar.
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4. Viðhorfskönnun nemenda
Könnunin var lögð fyrir í febrúar 2013, annars vegar fyrir nemendur í 8. og 9. bekk og hins vegar
fyrir nemendur í 7. bekk. Niðurstöður fyrir 7. bekk eru ekki birtar hér þar sem þýðið er of lítið.
Niðurstöður í 8. og 9. bekk
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Hafa áhrif
 47,3% nemenda segja að þau fái (næstum) alltaf eða venjulega tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið. 37,6% stundum og 15% (næstum) aldrei.
Áhugaverð verkefni
 57,5% nemenda finnst verkefnin í skólanum (næstum) alltaf eða venjulega vera áhugaverð. 26,6%
stundum og 16% (næstum) aldrei.
Metnaður
 88% nemenda finnst það skipta (næstum) alltaf eða venjulega máli að ná árangri.
 84% nemenda segja að þeir standi sig (næstum alltaf) eða venjulega vel í skólanum. 8,6%
stundum og 7,5% (næstum) aldrei.
 85% nemenda segjast (næstum) alltaf eða venjulega nýta tímann í kennslustundum og 64% segja
að aðrir nemendur í bekknum nýti tímann (næstum) alltaf eða venjulega.
 16,5 % nemenda segist stundum eða (næstum) aldrei virða vinnufrið og 41,3% segja að aðrir
nemendur virði vinnufrið stundum eða (næstum) aldrei.
Reglur
 58% nemenda finnst að í bekknum séu skýrar umgengnis- og samskiptareglur.
 67,7% nemenda finnst skólareglurnar vera skýrar.
 65% nemenda finnst að nemendur fari (næstum) alltaf eða venjulega eftir settum reglum.
Samskipti
 77% nemenda finnst (næstum) alltaf eða venjulega að samskipti nemenda og kennara séu góð.
 74% nemenda finnst (næstum) alltaf eða venjulega að samskipti við skólaliða og annað starfsfólk
en kennara vera góð.
Hrós
 55,5% nemenda segja að kennararnir hrósi sér (næstum) alltaf eða venjulega þegar þeir geri eitthvað vel. 24,4% stundum og 20% (næstum) aldrei.
Samskipti við umsjónarkennarann
 86,3% nemenda finnst umsjónarkennarinn sinna sér vel (næstum) alltaf eða venjulega.
9,5% stundum og 4,2% (næstum) aldrei.
Einelti
 66% nemenda segja að skólastjóri og kennarar geri mjög mikið eða frekar mikið til að koma í veg
fyrir einelti. 15,4% frekar lítið og 18,6% segist ekki vita um það.
Líðan
 77,9% nemenda segir að þeim líði vel í skólanum. 11,6% stundum og 10,5% (næstum) aldrei.
Lestur
 39% nemenda segja að þeir lesi bækur flesta daga. 10,5% 1-3 í viku, 29,5% óreglulega og 21%
(næstum) aldrei.

STARFSSKÝRSLA 2013

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Umbótaþættir
Niðurstöður voru kynntar fyrir umsjónarkennurum árganganna, þær ræddar og lagt upp með að þeir
kynntu niðurstöðurnar fyrir nemendum og í framhaldi af því tækju kennarar valin atriði til umfjöllunar á bekkjarfundum með nemendum. Lagt var til að allir ræddu um metnað og þá þætti sem
þar koma fram, s.s. vinnufrið.
Hugmyndir að umræðum með nemendum voru eftirfarandi:
Hafa áhrif
Hvað er það sem þið viljið hafa áhrif á?
Hvernig viljið þið hafa ábyrgðina sem því fylgir?
Áhugaverð verkefni
Hvað eru áhugaverð verkefni?
Hvað er hægt að gera svo að verkefnin verði áhugaverð?
Hvað geta nemendur gert? Hvað geta kennarar gert?
Metnaður
Hvað felst í góðri tímanýtingu?
Hvað felst í góðum vinnufrið?
Ábyrgð nemenda á eigin framgöngu. Tillitssemi og virðing.
Reglur
Umgengnis- og samskiptareglur, skólareglur.
Að nemendur fari eftir settum reglum.
Bekkjarreglur – skólareglur (hvar þær hanga í stofunni) – almennar umgengnisreglur og aðrar reglur
skólans (sjá Skólavísi).
Samskipti
Almennt um samskipti – skráðar reglur og óskráðar.
Hvað geta nemendur gert til að bæta samskiptin?
Hvað eru góð samskipti?
Einelti
Vinnuferli þegar upp kemur grunur um einelti - nota flæðiritið til útskýra.
Hvað er hægt að gera svo að öllum líði vel?
Lestur
Mikilvægi lesturs í öllu námi.
Mismunandi tilgangur lesturs.
Skólapúlsinn
Á vorönn 2013 hófst notkun á nýjum spurningalista, Skólapúlsinum, sem mælir 19 þætti í þremur
flokkum: virkni nemenda, líðan nemenda og skóla- og bekkjarandi. Könnunin er gerð meðal
nemenda í 6.-10. bekk og svöruðu nemendur spurningalistanum í febrúar, mars og maí. Fjörtíu
nemendur lenda í tilviljunarúrtaki að jafnaði mánaðarlega. Niðurstöður síðustu mælingar berast
skólanum í júní og verða heildarniðurstöður kynntar haustið 2013 og gerð umbótaáætlun.
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5. Starfsmannasamtöl mars/apríl 2013
Starfsmenn fengu undirbúningsblað með spurningum sem þeir voru beðnir að ígrunda áður en þeir
komu til viðtals. Spurningarnar varða líðan á vinnustað, það sem vel hefur tekist í skólastarfinu og
það sem menn telja að þurfi að bæta. Í samtölunum voru til umræðu, nám og kennsla, námsmat,
ýmis önnur umbótaverkefni skólans s.s. Olweusaráætlunin, SMT skólafærni, umhverfisstefnan og
annað sem starfsmönnum lá á hjarta.
5.1 Líðan og starfsandi
Styrkleikar

Vel tekið á móti nýju starfsfólki.

Góður andi.

Vel tekið á nemendamálum.

Faglegt samstarf, stjórnun, hlustað á okkur og okkur treyst.
Umbótaþættir

Álag í umsjónarkennslu.

Efla félagslíf og hópefli, t.d. fyrir skólabyrjun á haustin.

Efla vinnusemi og vinnugleði.

Samstarf list-, verk- og íþróttakennara við umsjónarkennara.

Samstarf milli kennara og skólaliða.

Andinn í matsal nemenda.
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5.2 Samstarf; stjórnendur, starfsfólk, foreldrar, nemendur
Styrkleikar

Góð vinátta á milli starfsmanna.

Stjórnendur vakandi fyrir velferð starfsmanna.

Gott upplýsingaflæði.

Áhersla á góða líðan nemenda.

Sveigjanlegir stjórnendur og samhent stjórnendateymi.

Gott foreldrasamstarf.
Umbótaþættir

Verklag fyrir fundarboð íþróttakennara, list- og verkgreinakennara fyrir foreldraviðtalsdag.

Skipulag á viðveru og aðstoð skólaliða í kennslustofum.

Skerpa á gæsluhlutverki í frímínútum.

Faglegt samstarf þeirra sem kenna sömu námsgrein.

Lengri tími fyrir árgangafundi.

Samstarf á milli deilda og stiga.

Hafa starfandi faghópa – t.d. læsi, samvinnunám.

Vantar trúnaðarmann skólaliða.

Aukið samráð um fyrirkomulag stuðningskennslu.
5.3 Foreldrasamstarf
Styrkleikar

Boðleiðir greiðar og gott upplýsingastreymi til heimila.

Foreldrar alltaf tilbúnir til samvinnu.

Gott foreldrafélag.

Jákvætt og styðjandi foreldraumhverfi.
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Umbótaþættir

Haustfundir verði í anda bókar Nönnu Christiansen, „Skólaforeldrar“. Ná samstöðu um að
hafa fundina með því sniði t.d. með því að þeir sem hafa breytt fyrirkomulagi haustfunda
segi frá því hvað heppnaðist vel. Samræma fyrirkomulag hjá öllum.

Finna leiðir til að fá foreldra til að svara tölvupósti.
5.4 Olweusarverkefnið
Styrkleikar

Gott upplýsingaflæði varðandi eineltismál – Gott að fá fundargerðir eineltisráðs.

Fundirnir eru gefandi og góðir.

Nemendarýnihópar skilvirkir. Leggja þarf áherslu á að kennari undirbúi rýnihópafulltrúana
á bekkjarfundum.

Nemendur eru vel upplýstir.

Sterk stoð sem styrkir fólk í starfi.
Umbótaþættir

Endurtekningar á efni á Olweusarfundum.

Skerpa á gæsluhlutverki í frímínútum. Setja vinnulagsramma og markmið um viðfangsefni
gæslufólks í frímínútum.

Búa til vinnuramma fyrir úrvinnslu árekstramála sem verða í frímínútum.
5.5 SMT skólafærni
Styrkleikar

Gott teymi.

Reglur sýnilegar.

Gott tæki til að halda utan um agamál.

Nemendur meðvitaðir um skólareglur.

Aukin samstaða um verkefnið.

Tekið mark á nemendum og hlustað á þá.
Umbótaþættir

Allir sinni skráningum í Mentor eins og vinnureglur gera ráð fyrir.

„Gleymmér ei“ kerfið – átak í því eða öðru sem vinnur að því góðu börnin fái líka stjörnur.

Erfitt að gefa einstaklingshrósmiða.
5.6 Reglur og agamál
Styrkleikar

Höfum góðar bjargir (mörg góð verkfæri) til að halda uppi aga. Gleymum ekki að nota
þau.

Almennt góður agi.

Nemendur fara eftir áminningum.

SMT er að virka vel.
Umbótaþættir

Allir skrái í mentor eins og vinnureglur segja til um.

Markvissari gæsla í frímínútum.

Vinnufriður í kennslustundum.
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5.7 Nám, kennsla og námsmat
Umbótaþættir

Innleiða leiðsagnarmat.

Námsmat í öllum fögum – jafnt og þétt yfir skólaárið.

Skerpa á birtingarformi námsmats, gæta þess að það sé í öllum fögum.

Hefðir í unglingadeild – lista upp og gera að reglulegum atburðum.

Flæði á milli stiga um nám og kennslu.

Leita leiða til að fá foreldra til að taka meiri ábyrgð á námi barna sinna.

Halda áfram samráðs-/fagfundum sem var byrjað á í íslenskukennslunni og stærðfræðinni.

Stofna faghópa um læsi og samvinnunám.

Fjölbreytt námsmat.
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5.8 Stoðkerfið
Styrkleikar

Góð áfallaáætlun ef það koma upp áföll í bekk.

Mjög góður stuðningur stjórnenda vegna nemenda sem þurfa stuðning. Hlustað.
Umbótaþættir

Taka á því þegar nemendur vilja ekki fá aðstoð, þeir taka dýrmætt pláss í stuðningi ef þeir
vilja ekki þiggja hana.

Þarf að gæta að snemmtækri íhlutun – taka strax á málum meðan börnin eru í 1. bekk.

Stelpumál á miðstigi.

Auka þekkingu og umburðarlyndi gagnvart nemendum með frávik.

Auka slagkraft í úrræðum með því að efla samstarf sérfræðinga innan skólans s.s. sálfræðings og námsráðgjafa.

Kennsla nýbúa – stefna, vinnulag og áætlun.

Stunda fjölbreytta kennslu og kennsluhætti til að koma betur til móts við ólíka nemendur.
5.9 Aðbúnaður
Umbótaþættir

Fleiri spjaldtölvur.

Prentara í tölvustofuna.

Tæknimál verulega hamlandi.

Tölvur í tölvustofu ónothæfar.

Tölvumál og skjávarpar.

Hljóðvist í kennslustofum í unglingadeild.

Komið að ítrustu þolmörkum í sparnaði.

Aðgangur að talgerfli.

Snyrtingar fyrir konur í stjórnunarálmu.

Ræsting.

Kalt og blæs inn í A – álmu.

Nauðsynlegt að það sé hægt að kaupa heitan mat í starfsmannaeldhúsi.

Verklýsing húsvarðar er ekki nógu skýr.

Vantar annan ísskáp hjá starfsmönnum og fleiri hillur fyrir mat.
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6. Starfsmannakönnun
Skólinn notar sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn til að fylgjast með og bæta innra starf skólans. Liður í
því er að spyrja starfsmenn í skólanum um: stefnumótun, stjórnun, starfsþróun, jafnrétti/
jafnræði, starfsanda, vinnuaðstöðu, álag og áreitni og einelti.
Að auki eru starfsmenn sem stunda kennslu beðnir að gefa upplýsingar um: viðhorf til skólans,
aðstæður til kennslu, kennsluhætti, bekkjarstjórnun, endurgjöf og námsmat. Könnunin fer
fram í mars og skólinn fær heildarniðurstöður með samanburði við landið í heild í byrjun apríl.
Svarhlutfall að þessu sinni var 79%.
Með tilkomu Skólapúlsins 2013 verður hætt að nota spurningalista sem lagðir voru til grundvallar
niðurstöðum sem fram koma í mælikvarðablaði sem sjá má í mats- og starfsskýrslum skólans frá
árinu 2005.
Viðmið um árangur
 Munur um 0,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst ekki mikill munur.
 Munur um 1 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst töluverður munur.
 Munur um 1,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst mikill munur.
Nokkur atriði úr niðurstöðum mælingar í mars 2013
Starfsánægja : Skólinn 5,31, landið 5.
Starfsandinn innan skólans: Skólinn 5,1, landið 5.
Upplýsingastreymi innan skólans: Skólinn 6,15, landið 5.
Upplýsingamiðlun til foreldra: Skólinn 5,74, landið 5.
Ánægja með kennarastarfið: Skólinn 5, landið 4,99.
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Trú á eigin getu: Skólinn 5,29, landið 5.
Stjórnun skólans: Skólinn 5,22, landið 5.
Gagnsemi starfsmannasamtala: Mjög og frekar gagnlegt 88%, landið 87%.
Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika: Skólinn 4,85, landið 5.
Stuðningur við kennara vegna nemenda með hegðunarerfiðleika: Skólinn 5,08, landið 5,01.
Faglegur stuðningur stjórnenda við kennara: Skólinn 5,76, landið 5.
Samvinna um skólaþróun og umbætur: Skólinn 5,33, landið, 4,99.
Valddreifing við ákvarðanatöku innan skólans: Skólinn 5,57, landið 5.
Starfsaðstaða: Skólinn 4,48, landið 5,01.
Vinnuaðstaða kennara (aðstaða og aðgengi að búnaði og kennsluefni): Skólinn 4,19, landið 5.
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7. Skimunarpróf
Í kjölfar skimunar og greininga er unnin áætlun um úrbætur bæði hvað varðar einstaklinga og hópa.
Framkvæmd umbóta er í höndum umsjónarkennara og sérkennara samkvæmt skráðu skipulagi.
Í 1.-4. bekk er notað staðlaða skimunar- og eftirfylgdarprófið Leið til læsis. Markmið með prófinu er
að finna þá nemendur sem kunna að eiga í lestrarerfiðleikum og hefja fyrirbyggjandi aðgerðir strax.
Einnig er prófinu ætlað að veita upplýsingar um stöðu nemenda miðað við jafnaldra og framvindu
lestrarnáms þeirra. Í framhaldi af þessu prófi er svo Stöðupróf fyrir nemendur í 4.-9. bekk, það gerir
kennurum kleift að fylgjast með stöðu nemenda í lestri og orðskilningi. Vorið 2012 kom út
lesskilningsprófið Orðarún sem kannar hversu vel nemendur skilja meginefni texta og átta sig á
staðreyndum. Þetta próf er ætlað nemendum í 3.-8. bekk og er staðlað. Í 5. og 6. bekk er lagður fyrir
stafsetningarhluti Aston Index prófsins. Talnalykill (hóppróf - stærðfræðiskimun) er lagður fyrir
nemendur í 3. bekk.
Í Aðalnámskrá grunnskóla - almennum hluta segir (2006, bls. 17): „Skólar og einstakir kennarar eiga
aðgang að greinandi prófum og öðrum mælitækjum sem auðvelda könnun á tilteknum þáttum náms
og kennslu. Stöðluð lestrarpróf, stærðfræðipróf, hreyfiþroskapróf, lesskimunarpróf sem spá fyrir
hugsanlegan lestrarvanda, staðlaðir spurningalistar og fleiri slík mælitæki geta reynst afar gagnleg
hjálpartæki til að greina vandamál snemma á skólagöngunni og auka líkur á að ráðin verði bót á þeim
með skipulögðum hætti.“ Enn fremur: „Margir nemendur með sértæka námsörðugleika eiga í
erfiðleikum með að ná tökum á lestri. Til að koma til móts við þennan vanda og aðra námsörðugleika
er nauðsynlegt að meta sérþarfir nemenda með öflugri skimun og greiningu sem allra fyrst á skólagöngunni. Í ljósi slíkrar greiningar getur skólinn, í samvinnu við forráðamenn nemandans, brugðist
við á markvissan hátt“ (bls. 11).
Samræmd könnunarpróf í íslensku og stærðfræði eru lögð fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk auk
ensku í 10. bekk í september. Samkvæmt matsáætlun er unnið skipulega að greiningu á styrk- og
veikleikum niðurstaðna, bæði hvað varðar frammistöðu nemenda og einnig rýnt í kennsluaðstæður.
Umbótavinna er síðan í kjölfarið í samvinnu við umsjónarkennara og sérkennara.
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8. Símenntun
Unnið var eftir samþykktri símenntunaráætlun Öldutúnsskóla. Framkvæmd við gerð símenntunaráætlunar er með þeim hætti að í starfsmannasamtölum kemur fólk á framfæri óskum sínum um símenntun. Áætlun um símenntun miðast annars vegar við alla og fylgir stefnu skólans og hins vegar
eru tilboð um fræðslu og handleiðslu sem miðar að því að hópa saman fólki með sömu óskir og
þarfir. Einnig sækja starfsmenn námskeið og aðra fræðslu að eigin frumkvæði með eða án fyrirgreiðslu af skólans hálfu. Þar með er leitast við að koma til móts við einstaklingsþarfir um símenntun
og faglegan stuðning. Símenntunaráætlun skólans er svo rædd og lögð fyrir starfsmannafund og þar
gefst starfsmönnum tækifæri til að koma óskum sínum og ábendingum á framfæri. Mat á símenntun í
skólanum fer fram í starfsmannasamtölum.
Styrkleikar
 Fræðsla frá skólaskrifstofunni um grunnþætti menntunar. Sérstaklega fræðslan frá Þorvaldi Þorsteinssyni.
 Samvinnufundir mið- og unglingadeildakennara um íslensku.
 Samvinnufundir allra stærðfræðikennara um stærðfræði.
 Fræðsla um málefni sem tengjast SMT og Olweus.
 Stuðningur Ingibjargar Einarsdóttur við upplestrarkeppnina, bæði í 4. og 7. bekk.
 Hópavinna um aðalnámskrá.
 Innleiðing PALS lestraraðferðar.
 Handleiðsla varðandi einstaklingsnámskrár.
Umbótaþættir
 Umhverfismál.
 Hnitmiðaðri SMT fræðsla.
 Námskeið um hvernig á að taka á erfiðum nemendamálum.
 Læsi og læsisstefna.
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9. Endurskoðun á starfsmannahandbók
Starfmannahandbók skólans er safn vinnuferla í fjölmörgum þáttum sem varða dagleg störf
starfsmanna. Tilgangur með starfsmannahandbókinni er að samræma starfshætti og auka liðsheild og
góða samvinnu starfsmanna. Starfsmannahandbókin er endurskoðuð á tveggja/þriggja ára fresti af
öllum starfsmannahópnum, þess á milli les stjórnendateymi bókina yfir og uppfærir. Kallað er eftir
ábendingum um viðbætur og/eða breytingar frá starfsfólki í apríl og handbókin uppfærð í framhaldi
af því.

10. Foreldraviðtöl og haustfundir
Foreldraviðtöl
Talning á mætingu foreldra í foreldraviðtöl ásamt samantekt á athugasemdum og ábendingum sem
þar komu fram. Foreldraviðtöl eru tvisvar á skólaári, í október og janúar. Mæting í foreldraviðtöl í
október var mest 100% og minnst 90% og í janúar mest 100% og minnst 86,4%.
Haustfundir
Í upphafi skólaárs (september) eru foreldrar í hverjum árgangi boðaðir á haustfund. Eftirfarandi tafla
sýnir fyrirkomulag fundanna hjá hverjum árgangi fyrir sig auk talningar á mætingu foreldra. Mæting
foreldra var frá 42-91%. Gerð er samantekt á athugasemdum og ábendingum sem þar koma fram og
unnið frekar úr þeim.
1.b
Árgangur með sameiginlegan fund
Hver umsjónarkennari með
sínum bekk
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Mæting foreldra (%)

2.b

3.b

4.b

5.b

x

x

x

x

x

16.30

53

6.b

7.b

8.b

9.b

10.b

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19.30

8.10

8.10

8.15

8.10

8.10

8.10

8.10

8.10

76

57

64

58

46

58

-

-
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11. Forvarnarstefna
Forvarnarteymi yfirfór stefnuna og tók saman yfirlit yfir umbótaverkefni. Í Öldutúnsskóla er litið á
forvarnir í víðu samhengi þannig að mest allt skólastarf er forvörn í sjálfu sér.
Styrkleikar
 Forvarnarstefna skólans er ítarleg og mjög leiðbeinandi.
 Stefnan er afar góð og framkvæmd hennar í mjög góðu lagi.
Umbótarverkefni
 Fá fleiri í teymið – mánaðarlegir fundir í atburðardagatal
 Uppfæra forvarnarstefnu út frá nýjum viðmiðunum skólaskrifstofu
 Endur vinna gátlista sem metur framkvæmd forvarnarstefnunnar.
 Vinna lista yfir þau verkefni sem unnin eru í 1. til 10. bekk, s.s. viðburði, fræðslu o.fl
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12. Grænfánaverkefnið—Skólar á grænni grein
Nemendur úr umhverfisnefnd fara mánaðarlega í allar stofur í yngri- og miðdeild og meta hversu vel
bekkirnir flokka plast, pappír, fernur og ávaxtaúrgang. Einnig athuguðu þeir merkingar í stofunum
þar sem minnt er á að slökkva ljós og á tölvum og skjám. Matið fer fram eftir ákveðnum gátlista,
Könnun umverfisnefndar á flokkun í stofum. Þeir tveir bekkir sem standa sig best eru verðlaunaðir í
desember og maí.
Kennarar í umhverfisnefnd meta flokkun í matsal unglinga og kaffistofu kennara, en ekki er merkt
við á gátlista, heldur hefur verið reynt að endurskoða og bæta umgjörð um flokkunina til að
auðvelda hana.
Umhverfisnefnd sendir greinargerð til Landverndar vorið 2013 um umhverfismál í Öldutúnsskóla
ásamt umsókn um endurnýjun Grænfánans.

13. SMT nemendarýnihópar
Hóparnir
 Rýnihópur starfar á hverju stigi; yngsta-, mið- og unglingastigi.
 Umsjónarkennari dregur út tvo nemendur úr hverjum bekk, annar starfar með rýnihópnum á
haustönn og hinn á vorönn.
 Reiknað er með að allir nemendur komast einhvern tímann á sinni skólagöngu í rýnihóp.
 Með hverjum rýnihóp starfar einn aðili úr SMT teymi skólans.
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Markmið
 Að vera formleg tenging við SMT teymi skólans.
 Að koma upplýsingum til SMT teymis um það sem betur má fara og það sem er að ganga vel.
 Að rödd nemenda fái að hljóma og auka þannig lýðræði í skólastarfinu.
Fundir og fundarefni
Fundað þrisvar á önn. Einn sameiginlegur fundur í lok skólaársins.
Fyrsti fundur:
Farið yfir hlutverk rýnihópsins, farið yfir hlutverk fundarstjóra og ritara. Nemendur segja frá
hvernig þeim finnst SMT- verkefnið ganga og fylla út gátlista. Hópstjóri kemur þeim
upplýsingum til SMT teymisins sem tekur fundargerð til umræðu.
Annar fundur:
Farið á vettvang – skoða sýnileika regla, skoða hvort nemendur fara eftir reglum, skoða hvort
starfsmenn eru með stjörnur sýnilegar og hvort þeir eru að gefa stjörnur. Í lok fundar verði farið
yfir niðurstöður og hópstjóri tekur þær til umræðu í SMT teyminu.
Þriðji fundur:
Segja frá hvernig þeim finnst SMT- verkefnið ganga. Hópstjóri kemur þeim upplýsingum til
SMT teymisins. Hver bekkur á að vera búinn að halda bekkjarfund um SMT- reglurnar og
fulltrúarnir komi ábendingum á fundinn.
Mat á framgangi verkefnisins
 Nemendur ræddu saman um SMT kerfið, styrkleika og veikleika.
 Mat á SMT kerfinu byggði á eftirfarandi þáttum:
 Sýnileiki reglna.
 Hrósmiðagjöf starfsmanna.
 Reglukennsla.
 Sýnileiki hrósmiða.
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Styrkleikar
 Reglur eru mjög sýnilegar.
 Stjörnustundirnar eru skemmtilegar.
 Gengur vel að unglingar kenni yngri nemendum reglurnar.
 Gaman að fá hrósmiða.
 Skemmtilegir nemendarýnihópar.
 100 miða leikurinn gekk vel og var skemmtilegur.
Umbótaþættir
 Unglingar ekki að fá nógu mikið af hrósmiðum – vilja fá fleiri, á sérstaklega við unglingadeild.
 Nemendur sáu fáa starfsmenn með sýnilega hrósmiða.
 Að allir fylgi reglunum – séu samstíga.
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Grunnur niðurstaðna sem birtist á mælikvarðablaði
Stjörnumerktar eyður varðandi niðurstöður á mælikvarðablaði í starfsmannakönnun eru vegna þess
að þetta árið er skipt yfir í aðrar spurningar í starfsmannakönnun (Skólapúlsinn) en áður hafa verið
og því eru niðurstöður birtar þetta árið með öðrum hætti, sjá bls. 42.
Viðhorfskönnun nemenda í 7.-9. bekk
Spurning 9: Í skólanum líður mér vel.
Spurning 10: Ég fæ tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið.
Spurning 12: Verkefnin mín í skólanum eru áhugaverð.
Viðhorfskönnun foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk
Spurning 1: Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri.
Spurning 4: Barninu mínu líður vel í skólanum.
Spurning 5: Umsjónarkennari barnsins míns hefur góða yfirsýn yfir þarfir barnanna.
Spurning 6: Skólinn tekur af festu á einelti og agavandamálum.
Spurning 9: Mér finnst ég (okkur finnst við) vera velkomin(n) í skólann.
Spurning 10: Skólinn hefur kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti.
Spurning 12: Skólinn tekur tillit til óska og athugasemda foreldra.
Spurning 14: Kennarar barnsins leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.
Spurning 15: Við treystum starfsmönnum skólans.
Spurning 16: Upplýsingamiðlun/upplýsingaflæði frá skólanum er gott.
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Starfsmannakönnun
Spurning 1: Líður þér vel í vinnunni?
Spurning 3: Ert þú ánægð(ur) með aðbúnað og vinnuaðstæður þínar í skólanum?
Spurning 6: Sú símenntun sem ég hef fengið á sl. 12 mánuðum hefur nýst mér vel til að auka
hæfni mína í starfi.
Spurning 8: Ég stunda sjálfsmat í starfi og nýti til þess ýmis gögn (s.s. gátlista, dagbók,
ábendingar samstarfsfélaga)
Spurning 10: Ég fer ánægð(ur) heim úr vinnunni við lok vinnudagsins.
Spurning 11: Starfsmenn styðja hvern annan.
Spurning 17: Starfshópurinn sem ég tilheyri sýnir metnað í vinnubrögðum.
Spurning 23: Það ríkir samstaða/liðsheild meðal starfsmanna.
Spurning 24: Það er farið eftir settum reglum um verklag/vinnutilhögun.
Spurning 32: Skólinn hefur skýra stefnu og markmið sem er öllum aðilum vel ljós.
Spurning 35: Ég er ánægð(ur) með stjórnun skólans.
Spurning 36: Ég nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.
Spurning 41: Verklagsreglur/reglur um vinnutilhögun eru skýrar á mínum vinnustað.
Spurning 42: Upplýsingamiðlun innan skólans er
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Hvernig stuðlum við
að árangursríkri og
hagkvæmri starfsemi?

Ferli

Hvernig stundum við
ábyrga og skilvirka
fjármálastjórnun?

Fjármál

Hvernig viljum við
koma til móts við
þarfir skólasamfélagsins?

Þjónusta

Árangursþættir

Öflug eftirfylgni. Unnið eftir gátlista
um skoðun á útgjöldum og skiptingu
þeirra
Ánægja starfsmanna með aðbúnað
og vinnuaðstöðu

Ábyrgð og eftirfylgni

2015
Febrúar 2014

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Starfsmannasamtöl
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal foreldra

Hlutfall starfsmanna sem telja
markmið skólans skýr og vel kynnt
Hlutfall foreldra sem telja markmið
skólans skýr og vel kynnt

Vönduð stefnu- og
áætlanagerð
og vel skilgreindir
verkferlar

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis
Skólastjórar

Formaður matsteymis

2015

2015
Mars/apríl 2014

Skólastjóri

Skólastjóri og ritari

Námsráðgjafi og
fovarnarteymi

Deildarstjórar stiga

Skólastjórar

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Stýrihópur Olweusarverkefnis
Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Ábyrgð

Mánaðarlega

Mánaðarlega

Hlutfall starfsmanna sem eru
ánægðir með þjónustu stoðkerfisins

Skólastjóri fari yfir útgjöld með
bókara og geri nýjar áætlanir ef með
þarf og eitthvað hefur út af brugðið,
kynnir þeim sem standa fyrir útgjöldunum
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Apríl 2014

Stoðkerfi með
þverfaglegu samstarfi

Uppbygging í takt
við þarfir skólans

Frávik frá fjárhagsáætlun

Framkvæmd forvarnarstefnu
og meginmarkmiða um samstarf við
grenndarsamfélagið

Lestrarpróf, raddlestrarpróf í öllum
árgöngum
Skimun í 1. og 2. bekk/ 9. bekk
Forvarnarteymi fer yfir forvarnarstefnu og metur framkvæmd hennar

Hlutfall nemenda sem er yfir viðmiði
um árangur í lestri

Raunhæf áætlanagerð

Samstarf við
grenndarsamfélagið

Mars og apríl 2014

Starfsmannasamtöl

Hlutfall kennara sem stunda
fjölbreytta kennsluhætti

Okt/nóv 2013
Apríl/maí 2014

Mánaðarlega

Viðhorfskönnun í 6. til 10. bekk

Fjölbreytt námsumhverfi,
uppbygging og framþróun

Febrúar 2014

Viðhorfskönnun meðal foreldra

Hlutfall foreldra sem eru ánægðir
með umsjónarkennarann
Hlutfall ánægðra foreldra með
samstarf við skólann
Hlutfall nemenda sem telja sig fá
áhugaverð viðfangsefni

Febrúar 2014

Febrúar 2014

Viðhorfskönnun meðal foreldra

Öflugt foreldrasamstarf
Viðhorfskönnun meðal foreldra

Nóvember 2013

Eineltskönnun – Olweus

Hlutfall nemenda sem telja sig hafa
verið lagða í einelti
Hlutfall ánægðra foreldra

Mánaðarlega

Tími

Viðhorfskönnun í 6. til 10. bekk

Matstæki/leiðir

Hlutfall ánægðra nemenda

Mat

Vellíðan nemenda

Meginmarkmið

Matsáætlum 2013 - 2014
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Hvernig vinnum við
saman, eigum samskipti og þróumst í
starfi ?

Mannauður

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Viðhorfskönnun meðal foreldra
Viðhorfskönnun í 6. til 10. bekk

Rýnihópar nemenda, einn hópur úr
hverri deild.

Hlutfall starfsmanna sem eru
ánægðir með boðleiðir og
upplýsingaflæði
Hlutfall foreldra sem eru ánægðir
með boðleiðir og upplýsingaflæði
Hlutfall nemenda sem telur að þeir
geti haft áhrif og verið með í að
móta skólastarfið
Framkvæmd á starfi SMT skólafærni og skólareglur

Gagnvirkt upplýsingaflæði

2015

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Hlutfall ánægðra starfsmanna

Hlutfall starfsmanna sem eru
ánægðir með samstarf innan
hópsins
Hlutfall starfsmanna sem telja
skólastjórn góða
Hlutfall ánægðra starfsmanna
með samstöðu/liðsheild

Ánægt og stolt starfsfólk

Traust, virðing og ábyrgð

Sterk liðsheild

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

2015

Skráning

Hlutfall kennara með virka
símenntunaráætlun

2015

2015

Apríl 2014

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Starfsmannasamtöl

2015
Mars/apríl 2014

Tvisvar á hvorri
önn

Mánaðarlega

Febrúar 2014

2015

2015

2015

Hlutfall starfsmanna sem eru
ánægðir með símenntun og telja að
hún hafi nýst þeim vel

Lærdómsumhverfi

Virk þátttaka nemenda,
lýðræði í skólastarfi

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Hlutfall starfsmanna sem nýtir gögn
til sjálfrýni og umbótastarfa

Úttekt Skólaskrifstofu

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

Mat og umbótastarf

Hlutfall starfsmanna sem telja verkferla skýra og skilvirka
Starfsáætlun uppfylli viðmið
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Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Aðstoðarskólastjóri
og ritari

Formaður matsteymis
Skólastjórar

SMT teymið

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Formaður matsteymis

Skólaskrifstofa

Formaður matsteymis

