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1. Formáli
Öldutúnsskóli hóf vinnu við innleiðingu árangursstjórnunaraðferða haustið 2007. Undanfarin ár hefur
verið unnið ötullega að formlegu og kerfisbundnu mati 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.
Starfsáætlun skólans sem hér birtist er í tvennu lagi, annars vegar stefnukort, meginmarkmið og leiðir
ásamt mælikvarðablaði og upplýsingum um helstu verkefni ársins. Hins vegar er viðauki með símenntunaráætlun skólans, matsskýrslu 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 2009 eru þessi:
• Áfram unnið að þróun fjölbreytilegra kennsluhátta og námsmats.
• Öldutúnsskóli gerðist forystuskóli í tónlist og söng haustið 2008. Unnið samkvæmt markmiðum þess við að efla tónlistarstarfsemi í skólanum, útvíkka kórastarf og leita leiða til að
greiða undirleikara fyrir Kór Öldutúnsskóla.
• Áfram unnið eftir „Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun“.
• Framhald á innleiðingu SMT skólafærni samkvæmt skólastefnu Hafnarfjarðar.
• Áfram unnið að umhverfisstefnu skólans, Grænfánaverkefninu.
• Framhald á endurskoðun á skólanámskrá í samræmi við nýja aðalnámskrá.
• Mat á skólastarfinu samkvæmt lögum með verkfærum árangursstjórnunar.
• Gerð símenntunaráætlunar.
• Gerð starfsmannastefnu.

2. Öldutúnsskóli
Í Öldutúnsskóla eru 538 nemendur í 1. til og með 10. bekk. Auk þess 18 nemendur í sérdeild 8. til 10.
bekkja. Frá og með næsta hausti verða tvær bekkjardeildir í fimm árgöngum og þrjár í öðrum fimm.
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 82 á skólaárinu
2008 til 2009. 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 vítt um lönd undir styrkri stjórn
Egils R. Friðleifssonar. Egill stýrði kórnum til ársins 2005 þegar Brynhildur Auðbjargardóttir tók við
stjórn hans.
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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, hins vegar að 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.
Á þeim tíma sem liðinn er síðan hefur stefnumótun verið haldið
áfram á grunni þess efnis sem varð til á þinginu.
Samþykkt og skráð stefna er í eftirfarandi málaflokkum:
• Leiðarljós og sýn skólastarfs Öldutúnsskóla
• Foreldrasamstarf
• Heimanám
• Forvarnir
• Jafnrétti
• Námsmat
• Gegn einelti og andfélagslegri hegðun
• Umhverfismál

LEIÐARLJÓS: VIRÐING - VELLÍÐAN - VIRKNI
Sýn skólastarfs Öldutúnsskóla
2

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.

STARFSÁÆTLUN 2009

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

3. Verkefni ársins 2009
3.1 Þjónusta
•
•
•
•
•
•
•

Skólastarf samkvæmt lögum og reglugerðum og skólastefnu Hafnarfjarðar.
Síðdegisdvöl (rekstur heilsdagsskóla) fyrir nemendur í 1. til 4. bekk.
Bjóða nemendum hollar máltíðir til kaups.
Rekstur sérdeildar.
Góð fræðsla um skólastarfið, nám og kennslu, fyrir foreldra nemenda.
Öflugt 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.
• Eftirfylgni í fjármálastjórnun.
• Sækja um fjármagn til endurmenntunarsjóðs Hafnarfjarðar.
• Sækja um fjármagn til aukins viðhalds á húsi og lóð.
• Sækja um fjármagn til að flokka og skrá ljósmyndasafn skólans.

3.3 Ferli
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áfram unnið að þróun fjölbreytilegra kennsluhátta og námsmats.
Öldutúnsskóli gerðist forystuskóli í tónlist og söng haustið 2009. Unnið samkvæmt markmiðum þess við að efla tónlistarstarfsemi í skólanum, útvíkka kórastarf.
Áfram unnið eftir „Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun“.
Framhald á innleiðingu SMT skólafærni samkvæmt skólastefnu Hafnarfjarðar.
Áfram unnið að umhverfisstefnu skólans, Grænfánaverkefninu.
Framhald á endurskoðun á skólanámskrá í samræmi við nýja aðalnámskrá, skráð og kynnt
skólasamfélaginu.
Mat á skólastarfinu samkvæmt lögum með verkfærum árangursstjórnunar.
Gerð símenntunaráætlunar.
Gerð starfsmannastefnu.

3.4 Mannauður
Markviss símenntun, mat og áhersla á árangur
• Virk símenntunaráætlun í samræmi við áherslur skólans og ýta undir þróun starfsmanna í
•
•

•

starfi sínu.
Árleg starfsmannasamtöl.
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.
Sjá matsskýrslu og matsáætlun í viðauka .
Vinna við gerð starfsmannastefnu skólans.

ÖLDUTÚNSSKÓLI

3

STARFSÁÆTLUN 2009

Námsráðgjöf

Heilsdagsskóli

Samskipti við
foreldra

Námskrá

Sérkennsla

Félagsmiðstöð

Samskipti við
foreldra

Námskrá

Kennsla

Deildarstjóri

Deildarstjóri

Kennsla

Miðdeild

Félagsmiðstöð

Samskipti við
foreldra

Námskrá

Kennsla

Deildarstjóri

Unglingadeild

Valdimar Víðisson

Yngri deild

Stoðkerfi

Sálfræðiþjónusta

Skólastjóri

Aðstoðarskólastjóri

4
Erla Guðjónsdóttir

Félagsmiðstöð

Samskipti við
foreldra

Námskrá

Kennsla

Deildarstjóri

Sérdeild

Deildarstjóri
verkefna

Upplýsingastreymi
og boðleiðir

Stýrihópar
og teymi

Tölvuumsjón

Bókasafn

Húsvarsla og
gangavarsla

Skrifstofa

4. Skipurit

Þjónusta
Þjónusta

Mannauður
Mannauður

Hvernig vinnum við saman,
Hvernig vinnum við saman,
eigum samskipti og
eigum samskipti og
þróumst í starfi?
þróumst í starfi?

Hvernig stuðlum við að
árangursríkri og
árangursríkri og
hagkvæmri starfsemi?
hagkvæmri starfsemi?

Ferli
Ferli
Hvernig stuðlum við að

Hvernig viljum við koma
Hvernig viljum við koma
til móts við þarfir
til móts við þarfir
skólasamfélagsins?
skólasamfélagsins?

Stoðkerfi
með þverfaglegu
samstarfi

Sterk liðsheild

Lærdómsumhverfi

Uppbygging í takt
við þarfir skólans

Fjármál
Fjármál

Hvernig stundum við
Hvernig stundum við
ábyrga og skilvirka
ábyrga og skilvirka
fjármálastjórnun?
fjármálastjórnun?

Traust, virðing
og ábyrgð

Virk þátttaka
nemenda - lýðræði
í skólastarfi

Ábyrgð og eftirfylgni

Raunhæf
áætlanagerð

Gagnvirkt
upplýsingaflæði

Ánægt og
stolt starfsfólk

Mat og
umbótastarf

Samstarf við
grenndarsamfélagið

Fjölbreytt námsumhverfi, uppbygging
og framþróun

Vönduð stefnu- og
áætlanagerð
og vel skilgreindir
verkferlar

Öflugt foreldrasamstarf

Vellíðan nemenda

Stefnukort
Stefnukort
Ö
ldutúnsskóla
Öldutúnsskóla

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

5. Stefnukort

ÖLDUTÚNSSKÓLI
5

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.
• Gagnkvæmt foreldrasamstarf. Nemendum og foreldrum mætt af virðingu og umhyggju.
• Innleiða aðferðir 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.
• Síðdegisdvöl í boði fyrir yngstu nemendurna.
• Örugg gæsla á leikvöllum skólans og öðrum sameiginlegum svæðum. Yngri nemendum fylgt
í íþróttir.
Mæling
•
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.
•
Olweusarkönnun í nóvember ár hvert meðal nemenda í 4. -10. bekk.
•
Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7. til 9. bekk um skólastarfið.

6.1.2 Þjónusta – öflugt foreldrasamstarf

6

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 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.
• 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 nútímalegum vinnubrögðum sem eru gefandi 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
„Nemandann í forgrunni“.
• 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.
• Fjölbreytt námsmat.
• Jákvætt andrúmsloft og gleði.
• Útbúa almennar kennslustofur þannig að hægt sé að vinna með fjölbreyttar aðferðir og efnivið.
Mæling
• Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7. til 9. bekk um skólastarfið.
• Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.

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.
• Staðadagskrá 21.
• Hjálparstarf kirkjunnar, kirkjur og klaustur.
• Íþróttafélög.
• Skáta.
• Hverfasamtök.
• Löggæslu.
• Félagsþjónustu.
• Leikskóla.
• Framhaldsskóla.
• Tónlistarskóla Hafnarfjarðar.
• Símenntunarmiðstöð Hafnarfjarðar.
• Söfn í bænum.
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Skólinn er þátttakandi í:
• „Björtum dögum“
• Grænfánaverkefni.
• Afmælisverkefnum sveitarfélagsins.
Leiðir
• Gagnkvæm samskipti við margvísleg félagasamstök og stofnanir til að efla þjónustu við
skólastarfið, nemendur og fjölskyldur þeirra og auðga skólastarfið.
• Þátttaka í menningar- og listviðburðum.
• 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.
• Skólaheimsóknir leikskólabarna á vorin.
• Reglulegt samstarf við stjórnendur Flensborgar.
• Samstarf við Símenntunarmiðstöð Hafnarfjarðar um norsku- og sænskukennslu.
• Samstarf við Tónlistarskóla Hafnarfjarðar um tónlistarkennslu.
• Samstarf Selsins (síðdegisdvöl) og íþróttafélaga.
• Reglulegt samstarf við félagsþjónustu og lögreglu hverfisins.
• Reglulegar heimsóknir nemenda á söfn og stofnanir bæjarins.
• Rannsóknarvinna um forvarnir og lífsstíl ungmenna.
• 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.
Mæling
• Viðhorfskönnun meðal starfsmanna og foreldra.

6.2.1 Fjármál – raunhæf áætlanagerð
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Markmið
• Starfsemi og þjónusta skólans sé samkvæmt lögum og reglugerðum, kjarasamningum, stefnu
og fjárhagsáætlunum bæjaryfirvalda.
• Fjármagn til skólans verði áætlað út frá fyrirfram skilgreindum forsendum sem séu skýrar og
augljósar.
Leiðir
• Við undirbúning fjárhagsáætlunar ár hvert verði vandlega reiknað út hvað hver rekstrarþáttur
kostar og sótt um fjármagn til að mæta þeirri þörf.
Mæling
• Að hve miklu leyti því er mætt af hálfu fjárveitingavaldsins.

6.2.2 Fjármál – ábyrgð og eftirfylgni
Markmið
• Skólinn sé vel rekinn og hafi möguleika á margs konar stjórnunarskipulagi, mismunandi
stjórnunarteymum og eigi til sveigjanleika til að mæta því.
• 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 fasteignafélagið, 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.
• Þarfagreining og langtímaáætlun verði gerð um uppbyggingu skólahúsnæðis.
Mæling
• Viðhorfskönnun starfsmanna.

6.3.1 Ferli – stoðkerfi með þverfaglegu samstarfi
Markmið
• Við skólann starfar nemendaverndarráð sem samræmir skipulag og framkvæmd þjónustu við
nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og aðra sérfræðiþjónustu sem heyrir til
stoðþjónustu skólans.
• Deildarstjóri sérkennslu er framkvæmdastjóri nemendaverndarráðs og hefur yfirumsjón með
öllum þeim verkefnum sem unnin eru á vegum stoðkerfisins innan skólans. Ennfremur er
deildarstjórinn tengiliður við ytri stoðþjónustu skólans.
• Við skólann starfi fjölbreyttur hópur sérfræðinga sem vinnur með þverfaglegum hætti að
úrlausnum mála.
Stoðir:Deildarstjóri sérkennslu, sérkennsla, námsver, eineltisráð, Olweusaráætlunin, SMT –
skólafærni, talmeinafræðingur, námsráðgjöf, kennsluráðgjöf, fagstjórn, sálfræðiþjónusta, áfallaráð,
heilsugæsla, forvarnarráð, skólaskrifstofa, félagsmiðstöðin Aldan, foreldrafélag, skólaráð,
félagsþjónusta, lögregla og forvarnarfulltrúi.
Leiðir
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.
• Eftirfylgni mála skilvirk.
• Starfsmenn vel upplýstir um stoðkerfið.
Mæling
• Biðtími eftir greiningu, skýrslugerð, einstaklingsnámskrá, afgreiðslutími mála.
• 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
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Markmið
• Lögð er áhersla á vandaða stefnu- og áætlanagerð til að marka sérstöðu skólans, samræma
starfshætti og upplýsa umhverfi og stjórnvöld um starfsemi skólans.
• Skólastefna.
• Skólanámskrá/bekkjanámskrá.
• Árleg starfsáætlun.
• Starfsmannahandbók.
• Forvarnarstefna.
• Stefna um námsmat.
• Stefna um heimanám.
• Símenntunaráætlun.
• Umhverfisstefna.
• Áætlun gegn einelti og andfélagslegri
hegðun.
• Jafnréttisáætlun.
• Starfsmannastefna.
• Stefna um foreldrasamstarf.
• Fjárhagsáætlun.
Leiðir
• Samræma starfshætti og viðbrögð.
• Skilgreina hlutverk og tryggja ábyrgðarsvið hvers og eins.
• Gera daglegt starf skilvirkt.
• Efla þjónustu við nemendur og foreldra.
• Auðvelda nýjum starfsmönnum að komast inn í starf sitt.
• Árleg endurskoðun skólanámskrár/bekkjanámskrár í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla.
• Árleg endurskoðun starfsmannahandbókar.
• Upplýsa starfsmenn, nemendur og foreldra eftir því sem við á hverju sinni.
• Verklag um móttöku nýrra nemenda.
• Mat á skólastarfi.
• Áfallaráð.
• Eineltisráð.
• Umhverfisráð.
• Öryggisráð.
• Rýmingaráætlun.
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, starfsfólks og starfsmannamála, aðbúnaðar, stjórnunar og skipulags, líðan nemenda, agamála, náms og kennslu,
námsmatsaðferða og foreldraþátttöku.
• Skólastjóri ber ábyrgð á því að reglulegt formlegt mat fari fram. Verkefnisstjóri er framkvæmdastjóri matsteymis.
Leiðir
• Rýni í stefnu skólans með reglulegu millibili.
• 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.
• Viðhorfskönnun meðal unglinga í 7.-9. bekk.
• Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk.
• Ytra mat á neysluvenjum unglinga – Rannsókn og greining.
• Ytra mat bæjarins – stofnanagreining annað hvert ár.
• Svótgreining meðal starfsmannahópa og umbótaáætlun í kjölfar greininga.

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 að taka virkan þátt í skólastarfinu.
Lögð skal áhersla á rafræna upplýsingagjöf og ávallt leitast við að hafa netfangalista foreldra sem
réttastan.
Starfsmenn sem svara í síma hafi góða yfirsýn yfir skólastarfið og innra upplýsingastreymi til þeirra
styðji markvisst við að svo verði.
Heimasíða uppfærð reglulega.
Allir skrái í upplýsingakerfi Mentors samkvæmt fyrirmælum í starfsmannahandbók.
Öldubrot – fréttabréf skólans.
Innra upplýsinganet.
Vikutíðindi – innanhúss.
Starfsmannahandbók.
Sameiginlegt rafrænt svæði fyrir gögn sem eiga að vera aðgengileg fyrir starfsmenn.

Mæling
•
•

Hlutfall ánægðra foreldra og starfsmanna með upplýsingaflæði/upplýsingamiðlun frá skólanum.
Heimasíða uppfærð a.m.k. einu sinni í viku.
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6.3.5 Ferli – virk þátttaka nemenda – lýðræði í skólastarfinu
Markmið
• Nemendur fái tækifæri til að öðlast reynslu í virkri þátttöku og lýðræðislegum vinnubrögðum
í skólastarfinu og að skoðanaskipti og jafnrétti verði fyrirferðarmiklir þættir í daglegu starfi.
Lýðræðisleg vinnubrögð hér hafa víðari merkingu en stjórnskipan, frelsi eða réttindi. Það á
einnig við gildi í samskiptum manna sem byggja á virðingu, vellíðan og virkni allra.
• Kennsluhættir, nám og félagsstörf hafi eftirfarandi áherslur: frumkvæði, sköpunargáfu, dómgreind, sjálfsvirðingu, að setja sig í spor annarra, gagnrýna hugsun og gagnrýninn skilning á
samfélaginu, sögu og menningu þess.
• Námsmatsaðferðir séu hvetjandi og uppbyggjandi. Sjálfs- og jafningjamat skipi stóran sess.
Leiðir
• 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 falin er ákveðin verkefnastjórn, (skipulagsvinna og framkvæmd verkefna í þágu nemenda og skólans sem heildar).
• Góður stuðningur við starfsemi nemendafélags.
• Kosningar meðal nemenda í kjölfar umræðna um ýmislegt sem varðar umhverfi og aðstæður.
Mæling
• Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7.-9. bekk.

6.4.1 Mannauður – lærdómsumhverfi – símenntun, handleiðsla, ráðgjöf
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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 störf starfsmanna séu 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.
• Unnin verði starfsmannastefna 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
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
•
•
•
•
•

Jafnréttisstefna.
Siðareglur KÍ.
Lög og reglugerðir.
Starfsmenn eigi greiðan aðgang að
yfirmönnum.
Taka strax á vandamálum sem upp koma í
starfsmannahópnum (einelti, kynferðisleg
áreitni). Reglur og ferill mála skilgreindur.

Mæling
• Viðhorfskönnun starfsmanna.

6.4.4 Mannauður – ánægt og stolt starfsfólk
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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. Sjá matsskýrslu og matsáætlun í viðauka og á vefsíðu
skólans.
Leiðir
• Starfsmannasamtöl.
• Hrós og hvatning.
• Símenntun við hæfi hvers og eins starfsmanns.
• Efla stöðuga 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 starfsmanna.
• Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar.
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7. Mat skólaárið 2008 til 2009
Mat á skólastarfinu
Undanfarin fimm 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 og aðalnámskrá. Yfirumsjón með
mati á skólastarfi hefur skólastjóri haft, ásamt verkefnisstjóra sem hefur m.a. mat á skólastarfi á sinni
hendi. Umbótaáætlanir eru byggðar á greiningu á starfsmannasamtölum, niðurstöðum svara við
spurninga-listum sem lagðir eru fyrir starfsmenn, nemendur og foreldra. Ennfremur 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 starfa.
• Kynna hagsmunaaðilum starfsemi skólans.
Niðurstöður eru dregnar saman á mælikvarðablaði bls. 18 - 19, matsskýrsla og matsáætlun eru í
viðauka.

8. Matsáætlun 2009 til 2010
Áætlun um framkvæmd á mati innan skólans fylgir í viðauka. Áætlunin sýnir mælikvarða, leiðir við
mælingu og mælitæki ásamt tímasetningum og tilgreint er hverjir bera ábyrgð á einstökum þáttum
matsins.
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9. Verkefnaáætlun 2009

J
Stjórnun og skipulag
Stundaskrárgerð
Skoðun fjárútláta í stjórnendakerfi og leiðr.
Fjárhagsáætlun næsta árs
Gerð skóladagatals fyrir næsta skólaár
Skipulag á samstarfi við félagsmiðstöð fyrir
Uppfærsla starfmannahandbókar
Starfsmannamál
Undirbúningur að gerð starfsmannastefnu
Vinna við gerð starfslýsinga
Skil á vinnuskýrslum og skipulagsgögnum
Starfsmannasamtöl
Svótgreining, gerð umbótaáætlunar, kynning
Gerð símenntunaráætlunar skólaárið 09-10,
Skólaþróun
Vinnuhópur v/SMT
Áfram unnið að innleiðingu SMT skólafærni
Vinnuhópar v/Olweusarverkefnisins
Grænfáninn - vinnuhópur
Viðburðir
Innritun í 1. bekk og heilsdagsskólann
Innritun í sérdeild
Skólasetning
16

Skólaslit
Útskrift 10. bekkinga
Jólaskemmtun starfsmanna
Jólaskemmtanir - skipulag
Myndataka nemenda í 2., 5. og 9. bekk
Hópmyndataka starfsmanna
Foreldrasamstarf
Aðalfundur Foreldrafélags Ödutúnsskóla
Bekkjartenglafundur Foreldrafélags ÖlduFræðslufundur á vegum stjórnar ForeldraHeimsóknir væntanlegra 6 ára nemenda úr
Kynningarfundur fyrir foreldra barna í
Námskeið fyrir foreldra barna í 1. bekk
Námskynningarfundir fyrir foreldra í öllum
Foreldraviðtöl
Vorhátíð foreldrafélagsins
Jólaföndur foreldrafélagsins
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Námsmat og skimanir
Námsmat
Vitnisburðir afhentir
Samræmd próf - frágangur fáviksbeiðna/undanþága
Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk
Svótgreining á niðurstöðum samræmdra prófa
Læsisskimanir í 1. og 2. bekk
Læsi - Svótgreining og gerð umbótaáætlunar
Skimun í íslensku í 9. bekk GRP14
Svótgr. GRP14, gerð umbótaáætlunar, niðurst. kynntar
Lestrarpróf í öllum bekkjum
Mat á skólastarfi
Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk
Svótgreining, gerð umbótaáætlunar, kynning á niðurst.
Eineltiskönnun meðal nemenda í 4. til 10. bekk
Svótgreining, gerð umbótaáætlunar, kynning á niðurst.
Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7. til 9. bekk
Svótgreining, gerð umbótaáætlunar, kynning á niðurst.
Viðhorfskönnun starfsmanna
Svótgreining, gerð umbótaáætlunar, kynning á niðurst.
Starfsmannakönnun Hafnarfjarðarbæjar - ParX
Rannsókn og greining - könnun á neysluvenjum 8.-10.b.
Uppgjör og gerð starfsáætlunar fyrir næsta skólaár
Nám og kennsla
Endurskoðun skólanámskrár
Útgáfa bekkjarnámskrár
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
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Boðleiðir
Fréttabréf
Uppfærsla heimasíðu
Heildarendurskoðun á heimasíðu m.v. nýtt skólaár
Vikutíðindi
Innranet, skráning og uppfærsla
Sameign, skráning og uppfærsla
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Hvernig stundum
við ábyrga og skilvirka fjármálastjórnun?

Fjármál

Hvernig viljum við
koma til móts við
þarfir skólasamfélagsins?

Þjónusta

>4%
95%

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

100%

Framkvæmd forvarnarstefnu
og meginmarkmiða um samstarf við
grenndarsamfélagið

95%

70%

Hlutfall nemenda sem er yfir viðmiði
um árangur í lestri

Ánægja starfsmanna með aðbúnað og
vinnuaðstöðu *Sp. 3

100%

Hlutfall kennara sem stunda fjölbreytta kennsluhætti *Sp. 36

Uppbygging í takt
við þarfir skólans

90%

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

>0-1%

95%

Hlutfall ánægðra foreldra með samstarf við skólann *Sp. 12

Frávik frá fjárhagsáætlun

95%

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

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

95%

Viðmið

Hlutfall ánægðra nemenda
*Sp. 9

Mælikvarði

Raunhæf áætlanagerð

Samstarf við
grenndarsamfélagið

Fjölbreytt námsumhverfi, uppbygging
og framþróun

Öflugt foreldrasamstarf

Vellíðan nemenda

Meginmarkmið
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Árangursþættir

-

*ParX. bls. 11 og 13

-

-

-

-

-

87%

93%

92%

7,4%

-

Raun
2005

Skoðun í stjórnendakerfi, áætlanagerð í samvinnu við
fasteignafélagið, fræðslu- og
fjármálastjóra
Viðhorfskönnun starfsmanna

Gátlisti

Lestrarpróf

Vettvangsathugun
Viðhorfskönnun starfsmanna

Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk

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

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

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

Eineltiskönnun – Olweus í
4.-10. bekk

Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk

Leiðir/gögn

-

85%

-

-

-

-

-

88%

96%

92%

5,9%

78%

Raun
2006

69%

-

-

-

-

-

-

97%

99%

97%

6,4%

-

Raun
2007

-

79%

-

-

-

-

51%

85%

94%

95%

6,3%

85%

Raun
2008

-

90%

(lok maí)

>1%

96%

48%

93%

44%

90%

96%

94%

11,2%

81%

Raun
2009
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95%

95%
95%
A=100
%
100%
95%

95%

95%

95%
95%

Hlutfall starfsmanna sem telja markmið skólans skýr og vel kynnt *Sp. 32
Hlutfall foreldra sem telja markmið
skólans skýr og vel kynnt *Sp. 10
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

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

Vönduð stefnu- og
áætlanagerð
og vel skilgreindir
verkferlar

Mat og
umbótastarf

Gagnvirkt
upplýsingaflæði

Virk þátttaka
nemenda. Lýðræði í skólastarfi

Lærdómsumhverfi

Ánægt og
stolt starfsfólk
Traust, virðing
og ábyrgð

Sterk liðsheild

Viðhorfskönnun starfsmanna
*ParX bls. 15

-

-

-

-

79%

-

-

91%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94%

-

90%

-

-

-

-

*ParX. bls. 27, 28, 29
Viðhorfskönnun starfsmanna

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

-

*ParX bls. 23, 57, 58
95%

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

-

-

Skráning

-

*ParX bls. 40

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

Viðhorfskönnun nemenda í
7.-9. bekk

-

-

*ParX bls. 35
Viðhorfskönnun foreldra barna
í 4., 6. og 9. bekk

-

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

Viðhorfskönnun starfsmanna

-

-

*ParX bls. 14 og 15
Úttekt Hafnarfjarðarbæjar

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

89%

-

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

-

*ParX. bls. 48

-

Viðhorfskönnun starfsmanna

Viðhorfskönnun starfsmanna

95%

100%

95%

95%

Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir
með þjónustu stoðkerfisins *Sp. 34

Stoðkerfi með
þverfaglegu samstarfi

* Sjá spurningar aftast í viðauka

Hvernig vinnum við
saman, eigum samskipti og þróumst í
starfi?

Mannauður

Hvernig stuðlum við
að árangurs-ríkri og
hag-kvæmri
starfsemi?

Ferli

-

78%

-

-

86%

-

-

97%

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

82%

-

89%

-

-

-

75%

-

87%

-

-

-

82%

-

-

-

71%

-

-

-

80%

-

100%

85%

-

-

-

94%

90%

-

95%

-

96%

99%

100%

-

85%

45%

94%

-

86%

75%

-

-

96%

97%

-

97%

91%
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Lýsing á símenntun:
Tilgangur:

Tímabil,
dagsetningar og
tímafjöldi:

Kostnaður og áætlaður
greiðandi:

STARFSÁÆTLUN 2009
Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.
Leiðbeinandi frá
Austurbæjarskóla,
fyrirlestrar og
handleiðsla.

Janúar – desember

F/SN/S/U
Nemandinn í forgrunni:
Framhaldsvinna frá
fyrra ári.
Samvinnunám.

Allir kennarar.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

J
Skólaþing – fjölbreyttir
kennsluhættir

Allir kennarar.

Haust 2009

Unnið af starfsmönnum Öldutúnsskóla.

Mars - júní

Að miðla reynslu og
lærdómi úr
skólaheimsóknum sem farið
var í á vorönn 2009.

J
Frásagnir frá
skólaheimsóknum
starfsmanna í mars
2009

Hópur kennara,
stjórnenda og
þroskaþjálfa.

Miðla þekkingu og reynslu
innan hópsins.
Að styðja og efla miðlun
milli kennara og deilda.
Kennarar miðli til foreldra
hvað þeir eru að gera.
Að foreldrar kynnist því
fjölbreytta skólastarfi sem
fram fer í Öldutúnsskóla.
Að þjálfa kennara í að
innleiða markvissar aðferðir
í hópastarfi nemenda.

Vinnutími
starfsmanna.

Mars (4 – 8 klst.)

Að gefa starfsmönnum tækifæri til að kynnast áherslum
og vinnubrögðum annarra.

J
Heimsóknir í aðra skóla

Allir starfsmenn.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Ágúst 2009 – júní 2010

S/U
Endurskoðun á skólanámskrá

Allir kennarar og
stjórnendur.

Að samræma skólanámskrá
aðalnámskrá.
Að skólanámskrá endurspegli sérstöðu skólans.

Símenntun í tengslum við þróunar- og umbótastarf innan skólans

N= Námskeið
U= Umbótastarf
F= Fyrirlestur
SN= Sjálfsnám
S= Samstarf
J= Jafningjafræðsla
H= Handleiðsla
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Starfshópur:

A: Skólastjórar.
B: Fyrirlesari og
stjórnendur.
C: Allir kennarar og
stjórnendur.

A: Skólastjórar.
B:
Aðstoðarskólastjóri
og deildastjórar.
C: Allir kennarar.

A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Kennarar, stjórnendur og
þroskaþjálfar.

A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar og
deildarstjóri
verkefna.
C: Allir kennarar.
A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Móttökuskólar.

A: Ábyrgð
B: Umsjón
C: Starfsmaður og/
eða kennslustofnun

Viðauki
Símenntunaráætlun Öldutúnsskóla 2009

H/F/J
Handleiðsla vegna nýs
námsefnis í samfélagsfræði
H/J
Námsgreinar - fagumræða

F/H
Mentor.is
Fræðsla og handleiðsla
um vinnuumhverfi Mentor.is
F/SN/S/U
Olweusarverkefnið
Fræðsla, vitundarvakning
og færniþjálfun starfsliðsins gegn einelti og
andfélagslegri hegðun í
samvinnu við foreldra.

Allir samfélagsfræði- kennarar.

Hópur kennara
og ritarar.

Allir starfsmenn.

Reglulegir umræðufundir
til að viðhalda
markvissum vinnubrögðum sem stuðla að
úrbótum á félagslegu
umhverfi nemenda.

H/F/J
Handleiðsla vegna nýs
námsefnis í stærðfræði

Allir stærðfræðikennarar.

Allir kennarar.

H/F/J
Lestur og lesskilningur

Allir kennarar.

Gert er ráð fyrir að foreldrar
komi að verkefninu í töluverðum mæli.

Að kennarar og ritarar
kynnist og geti hagnýtt sér
þá möguleika sem
skráningarkerfið Mentor.is
hefur upp á að bjóða.
Að festa í sessi og viðhalda
skipulegu kerfi sem allir
starfsmenn kunna og beita.
Uppræta einelti og vinna
gegn andfélagslegri hegðun.

Að efla færni kennara í að
vinna með lestur og
lesskilning.
Að efla lestrarkennslu.
Að þjálfa hóp kennara til að
taka að sér forystu í þessu
verkefni.
Að efla færni kennara við að
takast á við nýtt námsefni og
nýjar kennsluaðferðir
stærðfræðinnar.
Að efla færni kennara við að
takast á við nýtt námsefni og
nýjar kennsluaðferðir samfélagsfræðinnar.
Að kennarar ræði um
kennsluaðferðir og námsefni
í námsgreinum.
Efla samvinnu á milli stiga.
Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.
Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.
Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Unnið af starfsfólki
Öldutúnsskóla.

Ágúst - september

Ágúst - september

Febrúar - desember

Einn fundur á hvorri
önn auk
persónulegrar handleiðslu.
Fundað þrisvar á
hvorri önn. 1,5 klst. í
senn.
Í upphafi deildafunda
er umræða um
framgang
verkefnisins.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Janúar - desember

A: Skólastjórar.
B: Verkefnastjóri
Olweus og SMT og
aðstoðarskólastjóri.
C: Sigríður
Ingadóttir.

A: Skólastjórar.
B og C:
Samfélagsfræðikennarar.
A: Skólastjórar.
B:
Aðstoðarskólastjóri
og deildastjórar.
C: Allir kennarar.
A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Hjálmfríður
Sveinsdóttir.

A: Skólastjórar.
B og C:
Stærðfræðikennarar.

A: Skólastjórar.
B: Fyrirlesari á
vegum
skólaskrifstofu/
stjórnendur.
C: Allir kennarar.
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F/H
Gagnkvæm handleiðsla

F
Nýtt bókhaldskerfi
F/H
Móttaka nýrra
starfsmanna
Reglulegir fundir þar sem
fram fer fræðsla og
handleiðsla við nýja
starfsmenn og nýliða í
kennslu.
N/F/S/J
Málþing skólastjórafélags Reykjaness, ýmis
málþing og ráðstefnur
N/F/S/J
Ráðstefna SÍ

Hópur kennara.

Stjórnendur og
ritari.
Nýir starfsmenn.

Hópur kennara.

Skólastjórnendur

N/F
Söguaðferðin

N/F/SN/H
Bekkjarstjórnun og agamál (tengist SMT skólafærni)

Allir kennarar.

Skólastjórnendur

N/U/S/H/J
SMT skólafærni

Allir starfsmenn.

Umræður um skólastarf.
Miðlun þekkingar um
þróunarstarf í skólaum.
Að efla færni kennara í fjölbreyttum kennsluháttum.
Að söguaðferðin verði notuð
á öllum stigum.

A, B: Stjórn SÍ.
C: Ýmsir.
A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Fyrirlesari.

Október

Ágúst – september

Vinnutími kennara.

A, B: Stjórn SKÓR
C: Ýmsir

Janúar – desember

Reglulegir fundir í
janúar – desember.

Vinnutími stjórnenda
og ritara.
Unnið af stjórnendum,
og kennurum á
kennsluafslætti.

Vinnutími kennara.

Janúar – desember:
Einn fundur í
mánuði.

Janúar – júní

A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Kennarar og Elín
Jónasdóttir sálfræðingur.
A, B, C:
Hafnarfjarðarbær.
A, B og C:
Skólastjórar ásamt
deildarstjóra
verkefna.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Janúar – desember

Að kennarar viðhaldi símenntun um bekkjarstjórnun
og agamál, miðli
upplýsingum og afli sér
nýrrar þekkingar.
Að gefa kennurum kost á að
taka þátt í handleiðsluhópum
sem starfa eftir reglum gagnkvæmrar handleiðslu.
Að stjórnendur og ritarar
kynnist nýju bókhaldskerfi.
Meðal áhersluþátta verður
að kynna nýju starfsfólki
faglegar áherslur og
starfshætti og fylgja eftir
með fræðslu og þjálfun.
Einnig að styrkja nýliða í
starfi og efla tengsl þeirra
við leiðsagnarkennara.
Miðlun þekkingar um
þróunarstarf í skólum.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B: Stýrihópur SMT
og Sigríður
Ingadóttir.
C: Starfsfólk skólaskrifstofu og Sigríður
Ingadóttir.
A: Skólastjórar.
B: Deildastjórar.
C: Allir kennarar.

Vinnutími starfsmanna.
Unnið af starfsfólki
og stjórnendum Öldutúnsskóla.

Janúar – desember
Fræðslufundir auk
reglulegrar handleiðslu SMT-teymis
skólans.

Vinna með starfsfólki skóla
við þjálfun í aðferðum SMTskólafærni og innleiða aðferðir þess í skólastarfið.
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Árangursstjórnun

Stjórnendur.

Allir kennarar.

F/N/SN
Umhverfismál:
a. Útikennsla
b. Varðliðar
umhverfisins

N
Skyndihjálp (tveir
hópar):
a. grunnnámskeið
b. upprifjun

Hópur starfsmanna.

Allir kennarar.

Allir starfsmenn.

F
Sérhæfð fræðsla um
fíkniefni
F
Sérhæfð fræðsla um
einkenni kynferðisofbeldis
J/H/F
Tónlist í skólastarfi

Allir starfsmenn.

A) Skólastjóri.
B) Skólastjóri.
C) Matsteymi og
deildastjóri verkefna.

Vinnutími starfsmanna.

Vinnutími
starfsmanna.

6 tímar á mánuði.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.

Janúar – desember:
Regluleg fræðsla á
deildafundum og
handleiðsla.

Ágúst

Viðhalda því starfi
sem unnið hefur verið
í árangursstjórnun á
undanförnum árum.
Vinna hófst í apríl
2007.
Framhaldsvinna frá
fyrra ári.

Janúar – desember

Að kennarar læri hvernig
þeir geti nýtt tónlist í
kennslu.
Að gera tónlist og söng að
daglegum þætti í skólastarfinu.
Að starfsmenn kunni að
veita fyrstu hjálp.

Leiðsögn og vinna við að
færa skólastefnu
Hafnafjarðarbæjar og
Öldutúnsskóla í búning
árangursstjórnunar. Skerpa á
kerfisbundnum mælingum
þannig að mælikvarðar verði
enn betri og gefi okkur fleiri
tækifæri til að bera okkur
saman við það sem best
gerist.
Að kennarar kynnist
útikennslu og verkefnum á
vegum Landverndar.

A: Skólastjórar.
B:
Aðstoðarskólastjóri,
Jóhanna E.
Stefánsdóttir og
fulltrúi frá
Landvernd.
C: Kennarar

A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C. Rauði krossinn.

Vinnutími starfsmanna.

Mars - apríl

A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Lögreglan.
A: Skólastjórar.
B: Skólastjórar.
C: Félagsþjónusta
Hafnarfjarðar.
A: Skólastjórar.
B: Tónlistarkennarar.
C: Brynhildur Auðbjargardóttir og
Baldvin Eyjólfsson.

Vinnutími starfsmanna.

Apríl – maí

Að starfsfólk átti sig á þeim
einkennum sem fylgja misnotkun á vímuefnum.
Að starfsfólk þekki einkenni
hjá börnum sem hafa lent í
kynferðisofbeldi.

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI
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F/J/H
Notkun margmiðlunar í
kennslu: Kennslufræði
og tækniþættir

F/J/H/SN
Fjölbreytt námsmat

F/J/H/SN
Prófagerð

Kennarar og
þroskaþjálfar.

Allir kennarar og
stjórnendur.

Allir kennarar og
stjórnendur.

Vinnutími
starfsmanna.
Erindi frá Sorpu.

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.
Fyrirlesari frá menntasviði HÍ.
Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla

Unnið af kennurum
og stjórnendum
Öldutúnsskóla.
Fyrirlesari frá menntasviði HÍ.

Maí

Ágúst - desember

Janúar - desember

Haustönn 2009

Að starfsfólk viti hvernig á
að flokka rusl.

Að kennarar og
þroskaþjálfar fái fræðslu í
kennslufræðilegum
möguleikum við að nýta
margmiðlun sem verkfæri
við kennslu.
Að kennarar vinni eftir
námsmatsstefnu um
fjölbreytt námsmat. Að
kennarar tileinki sér
fjölbreytt námsmat.
Að kennarar tileinki sér
kennslufræðilegar aðferðir
við prófagerð.
A: Stjórnendur.
B: Stjórnendur.
C: Kennarar og
fyrirlesari frá
menntasviði HÍ.

A, B: Stjórnendur.
C: Allir kennarar og
stjórnendur.

A: Skólastjórar.
B og C: Gunnar
Sigurðsson/
fyrirlesari frá
menntasviði HÍ.

A: Skólastjórar.
B: Jóhanna E.
Stefánsdóttir.
C: Sorpa.

F/N
Lestur er línudans

F/N
Lestur og ritun á yngstaog miðstigi

Kennarar bóknámsgreina í
3.–10. bekk.

Íslensku- og
móðurmálskennarar á yngsta
stigi.

Fjallað um lestur og
lesskilning og mismunandi
stöðu sem skóli getur sett
nemendur í sem lesara. Lýst
er ýmsum leiðum til að efla
lesskilning nemenda.
Fjallað verður um læsi og
lestrargleði, hlustun,
tjáningu og umræður,
meðvitaða og markvissa
ritun og þverfaglega nálgun
við móðurmálsfagið.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Febrúar

Mars

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Rósa
Eggertsdóttir ásamt
þátttakendum á
námskeiðinu.
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Kolbrún A.
Björnsdóttir og
Ragnheiður Gestsdóttir.

Námskeið og fræðslufundir á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar á vorönn 2009

F
Sérhæfð fræðsla um
hvernig á að flokka rusl

Allt starfsfólk.
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Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Febrúar

Febrúar

Febrúar

Febrúar

Febrúar

Hvað ber að hafa í huga
þegar erlent barn með litla
íslensku- kunnáttu kemur í
list- og verkgreinar?

Kynning á byrjendalæsi og
hvernig kennarar geta nýtt
það í kennslu.

Kynning á námsefni í íslensku sem byggir á
hugmyndafræði sem er
þróuð í Vallaskóla á Selfossi.

Kynning á
hraðlestrarkennslu í 9. bekk,
uppbygging hennar og
markmið.

Farið verður í ýmsa leiki
sem hægt er að nota til að fá
nemendur til að tjá sig betur,
hlusta betur og koma fram í
púlti.

F/N
Erlend börn – list- og
verkgreinar

F/N
Byrjendalæsi

F/N
Vallaskólaleiðin

F/N
Hraðlestrarnám í 9.
bekk í Setbergsskóla

Yngri barna
kennarar og
skólastjórnendur.

Kennarar á
unglingastigi
(sérstaklega
íslenskukennarar).

Íslenskukennarar
á unglingastigi.

Kennarar á yngsta stigi.

F/N
Markviss málörvun
fyrir yngri deild

List- og verkgreina-kennarar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Mars

Grunnatriði lestrarkennslu.
Fyrirlögn hraðlestrarprófa.
Mat á lestrarfærni.

F/N
Lestrarprófun – mat á
lestrarfærni

Kennarar á
yngsta stigi sem
þurfa að fylgjast
með framförum
nemenda sinna í
lestri.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Herdís Sigmarsdóttir.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Herdís
Snorradóttir og Sigríður G.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Guðbjörg
Grímsdóttir og
Kristjana Hallgrímsdóttir.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Rósa
Eggertsdóttir.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Kristrún
Sigurjónsdóttir.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Jóhanna
Valdimarsdóttir.
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Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.
Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Febrúar – mars

Mars

Febrúar

Að kennarar fái tækifæri til
þess að vinna með upplifanir
og fyrri reynslu í starfi á
skapandi hátt.
Að kennarar kynnist kórstjórn og taki þátt í söng og
leik.
Að gefa kennurum hagnýt
verkfæri til að efla
íþróttaþátttöku barna og
ungmenna.

F/N
Listmeðferð – að efla
fagvitund á skapandi
hátt

F/N
Námskeið í kórstjórn

STARFSÁÆTLUN 2009

Íþróttakennarar.

F/N
Brottfall í íþróttum og
mögulegar lausnir

Myndmenntakennarar og
aðrir sem vilja
nýta myndlist í
kennslu.
Tónmenntakennarar og kórstjórar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Mars

Upplýsa þátttakendur um
fæðuofnæmi og fæðuóþol,
einkenni og meðferð.

F/N
Fæðuóþol og
fæðuofnæmi

Heimilisfræðikennarar og
matráðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Mars

Grunnnámskeið í ritvinnslu.
Námsvefurinn RITFÚS
nýttur.

F/N
Grunnnámskeið í ritvinnslu (Ritfús)

Hópur kennara.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Febrúar

F/N
Grunnnámskeið í
myndvinnslu

Hópur kennara.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Samræður við
skólastjórnendur um
breytingar á
kennaramenntun.
Fyrir þá sem vilja öðlast
nokkra færni í notkun og
meðferð stafrænna mynda.

Febrúar

F/N
Áherslur og inntak í
kennaramenntun

Skólastjórnendur

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Janúar – desember
(6 klst. námskeið)

F/N
Hvernig á að leggja mat
á mat?

Matsteymi.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

F
Verkefnastjórnun
forystuskóla

Verkefnastjórar
forystuskólanna
og skólastjórnendur.

Febrúar og apríl

Samráðs- og fræðslufundir
fyrir verkefnastjóra forystuskóla þar sem farið verður
yfir verkefnisstjórnun,
gagnasöfnun, kynningarstarf
o.fl.
Fræðslufundaröð um mat á
skólastarfi.
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A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Viðar Halldórsson.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Þórunn B.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Vigfús Hallgrímsson
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Anna K.
Sigurðardóttir
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Vigfús Hallgrímsson.
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Vigfús Hallgrímsson.
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Sæmundur
fróði.
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Elísabet
Lorange.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Þróunarfulltrúar leik- og
grunnskóla.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

September

Mars

Stutt umfjöllun um
skilgreiningar á ADHD.
Ýmis ráð til kennara.

F
Algengar geðraskanir
barna

F/N
ADHD ráðabankinn

Allir starfsmenn.

Kennarar sem
kenna börnum
með ADHD.

Skipulag unnið í janúar 2009 með fyrirvara um endurskoðun fyrir haustönn 2009.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Kristjana
Ólafsdóttir.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Eiríkur
Þorvarðarson.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Atli F.
Magnússon.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

16 klst.
Á eftir að ákveða
dagsetningu.

F/N
Varnarviðbrögð!

Starfsfólk sem
stjórnar vinnu
varðandi börn
með alvarlega
hegðunarerfiðleika.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Mars

Að vekja þátttakendur til
vitundar um mikilvægi
jákvæðra, innihalds- og
árangursríkra samskipta við
einstaklinga sem tilheyra
mismunandi
samfélagshópum.
Þátttakendur læra:
Tækni til að tryggja öryggi
sitt.
Að vinna saman til að takast
á við hættulega hegðun.
Hvernig flytja á nemanda á
milli staða á öruggan hátt.
Hvernig halda á nemendum
á öruggan hátt.
Kynnt einkenni athyglisbrests, ofvirkni, hvatvísi,
mótþróaþrjóskuröskunar,
hegðunarröskunar, kvíða og
þunglyndis.

F/N
Smiðja í
millimenningarfræðslu

Hópur kennara
og þroskaþjálfa.

A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Helgi Gíslason og fulltrúar frá
LOGOS.
A: Skólaskrifstofa
Hafnarfjarðar.
B og C: Hulda K.
Daníelsdóttir.

Námskeið á vegum
Skólaskrifstofu
Hafnarfjarðar.

Febrúar

Farið verður yfir reynsluna
af notkun LOGOS.

F/N
Að nýta LOGOS í
greiningum og
lestrarstuðningi

Sérkennarar sem
hafa réttindi á
LOGOS.
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Matsskýrsla skólaársins 2008 til 2009
1. Mat á skólastarfinu 2008 - 2009
Undanfarin fimm 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 og aðalnámskrá. Við úttekt Menntamálaráðuneytisins haustönn 2007 á
sjálfsmatsaðferðum skólans undanfarin ár uppfyllti Öldutúnsskóli öll viðmið um aðferðir og framkvæmd.
Yfirumsjón með mati á skólastarfi hefur skólastjóri haft ásamt verkefnisstjóra sem hefur m.a. mat á skólastarfi
á sinni hendi. Umbótaáætlanir eru byggðar á greiningu á starfsmannasamtölum, niðurstöðum svara við
spurninga-listum sem lagðir eru fyrir starfsmenn, nemendur og foreldra. Ennfremur byggjast umbótaáætlanir á
markmiðasetningu og umræðum í hópavinnu. Matsáætlun er einnig í viðauka.

1.1 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 starfa.
Kynna hagsmunaaðilum starfsemi skólans.

1.2 Matstæki
•
•

•
•
•
•
•
•
28
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Spurningalistar fyrir foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk, lagðir fyrir í október 2008.
Spurningalistar um líðan nemenda í 4. til 10. bekk lagðir fyrir í desember 2008. Sömu listar eru notaðir
á landsvísu í þeim skólum sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti og andfélagslegri
hegðun.
Spurningalistar fyrir starfsmenn lagðir fyrir í mars 2009.
Spurningalistar fyrir nemendur í 7. til 9. bekk lagðir fyrir í mars 2009.
Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. bekk, lagðar fyrir þrisvar á ári.
Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk.
Skimunarpróf: GRP 14, sem er greinandi ritmálspróf fyrir 9. bekk, lagt fyrir í nóvember 2008.
Námskynningafundir og foreldraviðtöl. Talning á mætingu ásamt samantekt á athugasemdum og
ábendingum sem þar komu fram.
Starfsmannasamtöl í mars og apríl 2009 – greining á helstu styrkleikum og umbótaverkefnum sem
fram komu í viðtölunum.

2. Viðhorfskönnun meðal foreldra barna í 4., 6. og 9. bekk
Könnunin var lögð fyrir á foreldradegi í október 2008, 41% 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%
•
Mér finnst ég/við vera velkomin í skólann.
•
Skólinn hefur kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti.
•
Kennarar leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.
•
Við treystum starfsmönnum skólans.
•
Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri.
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85-94%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skólayfirvöld leggja mikinn metnað í að byggja upp góðan skóla.
Upplýsingamiðlun/upplýsingaflæði frá skólanum er gott.
Ég er ánægð(ur) (við erum ánægð) með stjórnun skólans.
Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið.
Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu.
Barninu mínu líður vel í skólanum.
Skólinn tekur tillit til óska og athugasemda foreldra.
Góð samskipti hjá nemendum.
Það fá allir hjálp ef þeir lenda í vandræðum.
Skólanefndin/fræðslunefndin sýnir áhuga og frumkvæði í málefnum skólans.

Umbótaverkefni
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 85% eða fleiri væru
staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.
Umbótaverkefnin eru eineltismál, agamál, náms- og vinnufriður, námsframboð fyrir dugmikla nemendur.

3. Niðurstöður könnunar um einelti í 4. – 10. bekk desember 2008
Einkunnarorð verkefnisins eru: HLÝJA - UMHYGGJA - FESTA.
Öldutúnsskóli hefur nú verið Olweusarskóli í fimm ár. Olweusaráætlunin er ekki tímabundið átaksverkefni,
heldur forvarnarverkefni sem innleiðir vinnubrögð sem eiga að vera hluti af hefðbundnu skólastarfi og samstarfsverkefni skóla og heimila. 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.

3.1 Viðfangsefni í vetur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kynning fyrir foreldra nemenda í öllum árgöngum á Olweusarverkefninu á haustönn.
Reglulegir bekkjarfundir með nemendum þar sem unnið er með eineltishringinn, samkennd og samskipti.
Allir bekkir búa til eigin bekkjarreglur.
Vinavika í byrjun haustannar. Vinátta er helsta viðfangsefnið í vinavikunni ásamt megináherslum
Olweusarverkefnisins. Samvinna milli deilda og ýmis vinatengd verkefni unnin.
Eineltismál fara í ákveðið ferli sem unnið er eftir. Sjá á heimasíðu skólans.
Eineltisteymi fundar tvisvar í mánuði.
Reglulegir umræðufundir allra starfsmanna þar sem rætt er um hvernig gengur og hvað við getum gert
betur.
Markviss fræðsla og þjálfun starfsfólks m.a. um hlutverkaleiki þar sem tekist er á við einelti og
vanlíðan.
Eineltiskönnun lögð fyrir alla nemendur í 4. – 10. bekk.
Öflug frímínútnagæsla með þátttöku kennara.
Fræðsla gegn fordómum fyrir alla árganga á vegum SPOEX, samtökum pshoriasis og exemsjúklinga.
Fræðsla gegn fordómum fyrir 9. bekk frá Forvarnarhúsi.
Sýning á fræðslumyndbandi SAFT um rafrænt einelti fyrir alla nemendur í 5. – 7. bekk.
Fulltrúar frá skólanum sóttu málþing SAFT um rafrænt einelti og kynntu helstu niðurstöður
málþingsins á starfsmannafundi.
Gætum þess að minna hvert annað á að sýna umhyggjusemi; nemendur, starfsfólk og foreldrar.

Eitt af mörgum viðfangsefnum skólastefnu okkar er að samskipti mótist af virðingu. Olweusarverkefnið leggur
mikla áherslu á góðar venjur í samskiptum og að samræður og samskipti séu þannig að þau ýti undir góðan
samskipta- og félagsþroska barna okkar, ábyrgð þeirra á eigin framkomu og eflingu sjálfaga. Við viljum temja
okkur góðar venjur í samskiptum nemenda, foreldra og starfsfólks: Spyrja, aðstoða, styðja, hvetja, hrósa,
treysta, virða, sættast og semja.
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3.2 Niðurstöður mælinga í desember 2008
Árleg könnun um umfang eineltis í skólanum var í desember síðastliðnum og höfum við undanfarið verið að
vinna úr niðurstöðum. Það sem helst kemur í ljós í þessari könnun er eftirfarandi:
Einelti mælist meira í yngri árgöngum en áður.
Minna er um einelti í eldri árgöngum og viljum við túlka það svo að fimm ára starf okkar beri árangur.
Meðaltalið í skólanum er hærra en áður: Fer úr 6,4% í 11,2% sem er alltof hátt, svipað hefur mælst á landsvísu.
Við höfum öll árin okkar verið nokkuð vel undir landsmeðaltali. Sjá eftirfarandi súlurit:
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sem segjast hafa orðið fyrir einelti
2 til 3 skipti í mánuði eða oftar.
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3.3 Hver eru viðbrögð okkar við niðurstöðum nú?
Auk þess almenna sem við gerum förum við í sértæka vinnu með þá bekki og/eða nemendahópa sem koma illa
út. Það sem við höfum verið að gera er eftirfarandi:
1. Höfum þegar kallað saman foreldra drengja í einum árgangi þar sem niðurstöður gáfu til kynna að mikið
væri um einelti í drengjahópnum til að greina og ræða stöðuna. Foreldrar brugðust afar vel við og mættu nær
allir. Umræðan var upplýsandi og mjög uppbyggileg. Þar voru ræddar og ákveðnar leiðir til að vinna gegn
einelti í hópnum. Ákveðið var að hittast aftur að sex viknum liðnum til að meta stöðuna.
2. Einstaklingsviðtöl voru tekin við nemendur í tilteknum árgangi þar sem einelti mældist mikið.
3. Í enn öðrum árgangi hefur sérstök vinna farið af stað þar sem kennarar leggja aukna áherslu á samræður í
hópunum um vináttu og skilgreiningu á einelti í samvinnu við heimilin. Nemendur fá klípusögur sem þeir
eiga að lesa heima með foreldrum og ræða ýmsar siðfræðilegar spurningar um vináttu, samstöðu og virðingu
fyrir náunganum.
Ef upp koma mál, eru bekkjarfundir og umræður farvegur til að leysa málin.

3.4 Umhyggja er ein af þremur stoðum Olweusarverkefnisins
Hvernig eru samskipti sem einkennast af umhyggju?
•
Að setja skýr mörk um hvað er viðeigandi framkoma og hvað er ekki viðeigandi og fylgja því fast
eftir.
•
Að lesa í samskipti og taka eftir hvernig öðrum líður.
•
Að tala fallega hvert við annað, vera hlý í tilmælum og málrómi.
•
Að gefa okkur tíma til að hlusta.
•
Að sýna hvert öðru áhuga.
•
Að einblína á styrkleika og hrósa.
•
Að vinna saman.
•
Að taka hvert annað alvarlega.
•
Að samþykkja aldrei að eitthvað meiðandi hafi verið sagt í spaugi.
•
Að treysta hvert öðru.
Foreldrar eru hvattir til að fylgjast mjög vel með farsíma- og netnotkun barna sinna. Mikilvægt er að opna
umræðu um farsímanotkun því þó símanotkun sé óheimil í skólanum sýnir það sig að þrátt fyrir það nota
nemendur síma á skólatíma. Nemendur komast ekki inn á bloggsíður í tölvum og eiga því ekki að geta áreitt
hvern annan um netið á skólatíma.

4. Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna var lögð fyrir í mars 2009. Flokkað er í styrkleika þar sem 85% starfsmanna eða fleiri voru sammála eða frekar sammála staðhæfingunum.

Styrkleikar
95-100% sammála og frekar sammála:
•
Mér finnst ég njóta trausts foreldra í starfi mínu.
•
Foreldrar í skólahverfinu telja mikilvægt að börn þeirra nái góðum árangri.
•
Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið.
•
Í skólahverfinu ríkir samstaða um að reka góðan skóla.
•
Líður þér vel í vinnunni?
•
Ég fer ánægð(ur) heim úr vinnunni við lok vinnudagsins.
•
Telur þú að starf þitt skipti máli fyrir skólann í heild?
•
Ég er ánægð(ur) með stefnu skólans.
•
Stjórnendur skólans taka á vandamálum einstakra nemenda – þannig að slíkt leiðir til lausna innan hóflegs tíma.
•
Starfshópurinn sem ég tilheyri sýnir metnað í vinnubrögðum.
•
Skólinn er góður vinnustaður.
•
Skólinn hefur skýra stefnu og markmið sem eru öllum aðilum vel ljós.
•
Ég er ánægð(ur) með stjórnun skólans.
•
Það er skýr verkaskipting milli kennara og stjórnenda í skólanum.
•
Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri/deildastjórar vinna vel saman.
•
Verklagsreglur/reglur um vinnutilhögun eru skýrar á mínum vinnustað.
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85-94% sammála og frekar sammála:
•
Mér finnst ég vera viðurkenndur samstarfsaðili af hálfu skólastjóra.
•
Það eru skýrar vinnureglur um meðferð náms- og hegðunarvandamála.
•
Skólinn ræður fram úr eineltismálum sem upp koma.
•
Mér gengur vel að framfylgja hugmyndafræði Olweusar.
•
Í heildina gengur okkur vel að framfylgja Olweusarstefnunni.
•
Mér gengur vel að framfylgja hugmyndafræði SMT.
•
Í heildina gengur okkur vel að framfylgja hugmyndafræði SMT.
•
Ert þú ánægð(ur) með aðbúnað og vinnuaðstæður þínar í skólanum?
•
Sú símenntun sem ég hef fengið á sl. 12 mánuðum hefur nýst mér vel til að auka hæfni mína í starfi.
•
Starfsmenn styðja hvern annan.
•
Það ríkir samstaða/liðsheild meðal starfsmanna.
•
Það er farið eftir settum reglum um verklag/vinnutilhögun
•
Fræðsluyfirvöld (skólanefndin/fræðsluráðið) sinna málefnum skólans af metnaði.
•
Ég er ánægð(ur) með stoðþjónustu skólans.
•
Ég nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.
•
Í skólanum er gott skipulag á samstarfi og samvinnu starfsmanna.
•
Það er unnið eftir sýnilegum vinnuferlum við úrlausn einstaklingsmála.
Ég nota fjölbreytt námsmat.
•

Umbótaverkefni
•
•
•
•

Úrlausnir vegna brota á skólareglum og agamál.
Starfsmenn noti ýmis gögn við sjálfsmat í starfi.
Starfsmenn hafi áhrif á ákvarðanatöku í skólanum.
Upplýsingamiðlun innan skólans.

Aðgerðir
•

•
32

•
•

Vorið 2007 undirritaði skólastjóri samning við bæinn um árangursstjórnun. Stýrihópur hitti ráðgjafa
reglulega yfir veturinn 2007-2008 þar sem skerpt var á árangursmælikvörðum og unninn samanburður
á niðurstöðum á milli ára. Stjórnendur munu í auknum mæli nýta plús/delta greiningartæki til að vinna
að umbótum, þ.e. varpa umbótaþáttum í umræður meðal starfsmanna og að þeir greini hvað hefur
gengið vel og hvað þarf að bæta.
Vinnuhópur starfar á vegum bæjarstjórnar til að vinna að greiningu á húsnæðis- og aðbúnaðarmálum
skólans. Hópurinn skilaði tillögum til bæjarráðs um úrbætur í mars 2006. Áfram er unnið að hönnun og
undirbúningi að viðbyggingu og íþróttahúsi við skólann.
Stjórnendur ásamt lykilmönnum í stoðkerfi skólans vinna ferillýsingar um meðferð mála, kynna
skipulagið í upphafi skólaárs fyrir öllum starfsmönnum.
Skólastjórar endurskoða verkaskiptingu sína með það að markmiði að skapa aukinn tíma fyrir viðveru
með kennurum í kennslustundum til að efla stuðning við þá.

5. Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7. - 9. bekk
Viðhorfskönnun meðal nemenda í 7. – 9. bekk var lögð fyrir í mars 2009.
Flokkað er í styrkleika þar sem 80% nemenda eða fleiri svöruðu staðhæfingunum á eftirfarandi hátt:
(næstum) alltaf eða venjulega.

Styrkleikar
•
•
•
•
•

Mér finnst skipta máli að ná góðum árangri.
Ég stend mig vel í skólanum.
Í skólanum líður mér vel.
Í skólanum fæ ég aðstoð þegar ég þarf á að halda.
Foreldrar mínir eru ánægðir með skólann.

Umbótaverkefni
•
•

Fjölga hópverkefnum/samvinnuverkefnum í unglingadeild.
Verkefni nemenda verði áhugaverðari og fjölbreyttari.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Virkja áhuga nemenda.
Skóla-, umgengni- og samskiptareglur þarf að skýra betur fyrir nemendum.
Kynning fyrir nemendur á úrræðum í eineltismálum og í hvaða ferli málin fara.
Vinnufriður í kennslustundum og nýting tíma.
Samskipti nemenda og starfsfólks.
Hrós.
Stuðla enn frekar að auknum lestri í unglingadeild.
Gefa nemendum fleiri tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið.

Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar og ræddar á starfsmannafundi í mars. Útbúinn var kynningarpakki
fyrir umsjónarkennara viðkomandi bekkja til að kynna niðurstöður fyrir nemendum. Einn liður í að gefa
nemendum tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið er að vinna úr niðurstöðum könnunarinnar með plús/delta
greiningu, þar sem nemendum gefst kostur á að koma með tillögur til umbóta á þeim þáttum sem komu ekki
nógu vel út. Sú vinna fór fram í apríl/maí 2009.

Tillögur nemenda til umbóta
•
•
•
•
•
•

Metnaður; nýting tíma og vinnurfriður: Hrósa fyrir vinnufrið, nemendur þurfa að minnka spjall og tala
lægra saman um það sem snertir námið.
Reglur: Gefa fleiri stjörnur fyrir að fara eftir reglum.
Verkefni nemenda: Þemadagar á miðjum vetri, fleiri verklegir tímar, fjölga hópverkefnum, fleiri
föndurverkefni og hafa fjölbreyttari kennsluaðferðir.
Hrós: Kennarar mættu hrósa meira og muna að hrósa þeim nemendum sem standa sig alltaf vel.
Samskipti nemenda og starfsfólks: vera kurteis, þolinmóð og hlusta betur.
Lestur: lestrarátak, nemendur lesi meira í frjálslestrarbókum.

6. Starfsmannasamtöl mars/apríl 2009
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, það sem menn telja að
þurfi að bæta, samstarf og hvernig til hefur tekist með umbótaverkefni skólans s.s. Olweusaráætlunina, SMT
skólafærni, námsmat og fjölbreytta kennsluhætti og foreldrasamstarf.
Stjórnendur unnu samantekt úr viðtölunum sem kynnt var á starfsmannafundi í maí 2009.

6.1 Líðan á vinnustaðnum
Styrkleikar
•
Góður vinnustaður, gott og alúðlegt samstarfsfólk.
•
Góð úrræði, góð samstaða í hópnum.
•
Gott skipulag og upplýsingaflæði, skjótur stuðningur stjórnenda við kennara, sýnilegar verklagsreglur,
gott stuðningskerfi. Unnið fljótt og vel úr málum.
•
Samheldinn stjórnendahópur.
Umbótaverkefni
• Efla liðsheild enn frekar.

6.2 Samstarf og samskipti
Styrkleikar
• Gott starfsfólk.
• Samstarf – góðvild og hvatning.
• Fagmennska við lausn mála.
• Samstarf í deildum – góður og hreinskiptinn starfsandi.
• Upplýsingastreymi.
• Góðir nemendur og gott foreldrafélag.
• SMT - spennandi verkefni.
Umbótaverkefni
• Tími til að sinna umsjónarstarfi með bekk. (2008)
• Samstarf í faggreinum og fagumræða. (2008)
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6.3 Stjórnun
Styrkleikar
•
Stjórnendur mjög sýnilegir og aðgengilegir.
•
Góður stuðningur stjórnenda.
•
Örugg verkstjórn SMT og Olweus.
•
Sérkennslan gengur mjög vel.
•
Umhverfismálin ganga vel.
•
Stoðkerfið mætir þörfum nemenda vel.
•
Reglulegar heimsóknir stjórnenda í íþróttamannvirki.
•
Fundir markvissir - jákvæð áhrif á starfsárangur.
Umbótaverkefni
•
Upplýsingastreymi frá starfsfólki til skrifstofu.
•
Aukinn stuðningur við nemendur með sértæka námserfiðleika.
•
Skipuleggja deildafundi fyrirfram yfir veturinn þannig að það verði ákveðnir aðilar sem hafi
kynningu í hverjum mánuði. Viðhalda miðlun á reynslu og þekkingu milli fólks. (2008)
•
Verkaskipting í stoðkerfi – skýra vel fyrir fólki. (2008)
•
Kynna fólki hvernig starfsemi er rekin í íþróttamannavirkjum - nota haustfund til þess. (2008)
•
Fá veggspjald um eineltishringinn í íþróttamannvirkin. (2008)
•
Kynna Cat – kassann á deildafundum. (2008)
•
Leiðir til að hvetja nemendur til metnaðar. (2008)
•
Samvinna milli deilda. (2008)
•
Reglulega útivist með nemendum – setja á stundaskrá. (2008)

6.4 Agamál

34

Styrkleikar
•
Framför frá fyrra ári og meiri samstaða.
•
Vel tekið á alvarlegum brotum.
•
Betri bragur í matsal og á göngum en áður – vinnan að skila sér.
•
Góð samskipti nemenda og starfsmanna.
•
Gengur vel að framfylgja skólareglum.
•
Starfsmenn fyrirmyndir.
Umbótaverkefni
•
Liðsheild.
•
Skólareglur þurfa að vera sýnilegri, færri og skýrari.
•
Aukin ró og agi í matsal og á göngum.
•
Orðbragð nemenda.
•
Stundvísi nemenda.

6.5 Olweusarverkefnið
Styrkleikar
•
Samstaða í starfsmannahópnum um verkefnið.
•
Nemendur leiknir við að tengja sig við eineltishringinn.
•
Heldur öllum vakandi um einelti.
•
Reglulegir bekkjarfundir.
•
Reglulegir hópfundir starfsmanna.
•
Verkefnisstjóri er góður og styður vel við.
Umbótaverkefni
•
Fjölga lykilmönnum og endurmennta.
•
Efla slagkraft í vinnu með flóknari málin.
•
Vantar umræðuefni á bekkjarfundi - meiri samvinnu milli kennara um efni þeirra.
•
Kynna verkefni eineltisteymis fyrir starfsfólki, t.d. einu sinni á önn.
•
Vinna áætlun gegn einelti í starfsmannahópnum.
•
Efla hæfni kennara við hlutverkaleiki. (2008)
•
Foreldrafundir. (2008)
•
Menntun nýrra starfsmanna. (2008)
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6.6 SMT
Styrkleikar
•
Börnin dugleg að tileinka sér reglurnar.
•
Gott umbunarkerfi. Stjörnuveislur góð hvatning.
•
Eykur samheldni.
•
Beinir athyglinni að því jákvæða.
•
Hegðunarmynstrið jákvæðara.
•
Ánægðari og agaðri börn.
•
Allir að vinna eftir sama kerfinu.
•
Jákvætt að vinna með gildin og reglurnar saman. Setur alla vinnu með skólareglur og agamál í
samhengi.
•
Öflugur verkefnisstjóri.
Umbótaverkefni
•
Fækka reglum.
•
Efla umbun þeirra nemenda sem eru alltaf til fyrirmyndar.

6.7 Foreldrasamstarf
Styrkleikar
•
Gott og farsælt foreldrasamstarf.
•
Jákvæðir foreldrar, gott trúnaðarsamband.
•
Notkun á tölvupósti og Mentor.
•
Styðjandi foreldrar.
•
Öflugir bekkjartenglar.
Umbótaverkefni
•
Oft erfitt að flytja slæm skilaboð en foreldrar vinna mjög vel úr málum.
•
Efla foreldrasamskipti – láta heyra í okkur reglulega – líka þegar gengur vel.
•
Álag á umsjónarkennurum – aðrir taki einnig þátt í foreldrasamstarfi um nemendur. (2008)
•
Sjálfkrafa tölvupóstur til foreldra þegar skráning er gerð í Mentor. (2008)
•
Stuðningur stjórnar foreldrafélagsins við bekkjarfulltrúa. (2008)
•
Skipulag á bekkjarstarfi með bekkjarfulltrúum. (2008)

6.8 Umhverfisstefna
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Styrkleikar
•
Frábært og þarft verkefni, nemendur virkir og duglegir.
•
Hreinsun skólalóðar.
Umbótaverkefni
•
Stöðug kynning fyrir alla starfsmenn.
•
Huga sérstaklega að því að kynna stefnuna og framkvæmd hennar fyrir nýjum starfsmönnum.
•
Sýnileiki í daglegu starfi skólans.
•
Hlutverk nemenda mikilvægt við að fylgja stefnunni eftir, gæta að því að viðhalda þátttöku þeirra í
daglegri framkvæmd.
Halda áfram að auka framboð af hollri fæðu í sölubúð unglinga.
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7. Skimunarpróf
Umsjónarkennarar vinna úr niðurstöðum skimunarprófa og greina styrkleika og veikleika.
Í kjölfar greiningar er unnin áætlun um úrbætur bæði hvað varðar einstaklinga og heildina. Framkvæmd umbóta
er í höndum umsjónarkennara og sérkennara samkvæmt skráðu skipulagi.
Í fyrsta og öðrum bekk var lagt fyrir staðlað skimunarpróf í lestri sem nefnt er Læsi. Markmið með prófinu er
að finna þá nemendur sem kunna að eiga í lestrarerfiðleikum þegar fram líða stundir svo unnt sé að hefja fyrirbyggjandi aðgerðir strax. Einnig er prófinu ætlað að veita vitneskju um lestrargetu og lestrarþróun einstakra
nemenda.
Í þrepamarkmiðum aðalnámskrár í íslensku fyrir 2. bekk segir: „Nemandi ... taki sérstakt lesskimunarpróf sem
spáir fyrir um hvort hann geti átt í lestrarerfiðleikum og fái viðeigandi lestrar- og málþjálfun í kjölfarið“.
Í nóvember var lagt skimunarpróf í lestri og stafsetningu fyrir 9. bekk, GRP 14. Tilgangur þess er fyrst og
fremst að leita að nemendum sem þurfa frekari greiningar við. Við greiningu á niðurstöðum prófsins fást einnig
góðar upplýsingar um stöðu nemenda almennt séð og er mikilvægt að nýta þær til að þjálfa þætti sem ekki hafa
komið nægilega vel út.
Samræmd próf í íslensku og stærðfræði voru lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk í október. Samræmd próf í 10.
bekk voru felld niður í vor. 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.

8. Foreldraviðtöl og námskynningarfundir
8.1 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 83% og í janúar mest 100% og minnst 81%.

8.2 Námskynningarfundir
Á haustin eru foreldrar boðaðir á námskynningarfundi. Eftirfarandi tafla sýnir fyrirkomulag fundanna hjá
hverjum árgangi fyrir sig. Talning á mætingu foreldra ásamt samantekt á athugasemdum og ábendingum sem
þar komu fram. Námskynningarfundir eru haldnir einu sinni að hausti í hverjum árgangi, í september. Mæting
foreldra var frá 41-82%.
1.b
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Samkvæmt venju eru foreldrar 1. bekkjar boðaðir klukkan 17 á þriggja klukkustunda námskeið, sem lýkur með
samveru foreldra og umsjónarkennara í kennslustofum. Aðrir námskynningarfundir eru klukkan 8.10. Sú tímasetning virðist henta foreldrum best þar sem mesta mætingin í gegnum árin hefur verið á þessum tíma. Enn
fremur kemur í ljós að fleiri foreldrar mæta þegar nemendur sjá um kynningar. Það er mat kennara sem
skipulögðu kynningu með nemendum sínum að þeir hafi staðið sig mjög vel og foreldrar verið ánægðir. Með
vísan í stefnu skólans um ábyrgð nemenda á námi er undirbúningsvinnan og kynningin mikilsverð í þeirri
viðleitni að auka yfirsýn og ábyrgð nemenda á eigin námi.
Styrkleikar
•
Nemendakynningar tókust vel.
•
Góð vinna nemenda.
•
Ánægja kennara með hvernig til tókst.
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Umbótaverkefni
•
Festa námskynningarfund fyrir hvern árgang á skóladagatal, einn árgang á dag.
•
Lengd fundar hjá 1. bekk - hafa lengri tíma með umsjónarkennurum.
•
Halda betur utan um val á bekkjartenglum. Fá aðstoð hjá sitjandi bekkjartenglum.
•
Efla þátt nemenda í undirbúningi og framsögu.

9. Símenntun
Unnið var eftir samþykktri símenntunaráætlun Öldutúnsskóla sem birt er á vefsíðu skólans. 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 ábendingum
á framfæri. Mat á símenntun í skólanum fer fram í starfsmannasamtölum.
Styrkleikar
•
Fræðslan í vetur hefur nýst vel. Margir spennandi fyrirlestrar í skólanum s.s. um útikennslu og hlutverkaleiki.
•
Mjög góð námskeið og fyrirlestrar, bæði á heimavelli og á Skólaskrifstofu.
•
Fyrirlesturinn frá Landvernd, nýbúadeild og umræðan um heimanám.
•
Handleiðsluhópar og námskeið innan skólans sem skila sér vel.
•
Góðir fagfyrirlestrar.
•
Fræðsla og stuðningur fyrir nýbúa.
•
Olweus og SMT símenntunin.
•
Góðir fundir skólaliða með verkefnisstjóra SMT og Olweus.
•
Fagfundir á þriðjudögum og fimmtudögum.
Umbótaverkefni
•
Fá kynningu á söguaðferðinni og stærðfræðikennslu.
•
Sameiginlegir fundir fyrir forstöðumenn heilsdagsskóla undir stjórn fræðslustjóraembættisins.
•
Gæta að fræðslu nýliða í Olweus og SMT í byrjun skólaárs.
•
Umræða og fræðsla um kennsluaðferðir.
•
Upprifjun í skyndihjálp fyrir skólaliða.
•
Námskeið í hegðunarmótun.
•
Námskeið - „þakklætisfræðin“.
•
Námskeið í Mentor fyrir ritara.
•
Fræðsla/handleiðsla í stærðfræði yngri barna.
•
Nýta fagefni s.s. á netinu og í fagtímaritum. (2008)
•
Tækniþekking (tölvuvagn, myndavélar, skanni, skjávarpar). (2008)
•
Leiðsögn í prófagerð. (2008)

10. 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 gott samstarf starfsmanna. Starfsmannahandbókin er endurskoðuð á tveggja/þriggja ára fresti af öllum starfsmannahópnum, þess
á milli les stjórnendateymi bókina yfir og uppfærir.

11. Skerpa - Vallaskólaleiðin – kennsluefni í íslensku í 8. – 10. bekk
Haustið 2007 var ákveðið að tilraunakenna námsefni í íslensku sem kallað er Vallaskólaleiðin þar sem það er
upprunnið hjá kennurum í Vallaskóla á Selfossi.
Kennt er í lotum og tekur hver lota þrjár vikur og lýkur með prófi. Prófdagar eru fyrirfram ákveðnir fyrir allt
árið. Í upphafi náms er fundin út viðmiðunartala sem endurspeglar þá prófseinkunn sem nemandi ætti að geta
náð. Þetta er gert í samráði við nemanda. Allar lotur eru byggðar upp á svipaðan hátt en misjafnt er hvaða
þáttur íslenskunnar hefur mest vægi. Í hverri lotu má finna málfræði-, stafsetningar-, ritunar-, málfars- og
bókmenntaverkefni. Í upphafi lotu fær nemandinn afhent öll gögn lotunnar ásamt vinnuáætlun og leslista.
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Kennari hefur skipt námsefninu niður á vikur honum til hægðarauka. Nemanda er þó í sjálfsvald sett að færa
verkefni til og vinna í þeirri röð sem hann telur henta. Hann verður þó að gæta að því að vinna alltaf vel svo
hann lendi ekki í tímaþröng í lok lotunnar. Á síðustu dögum lotunnar er ætlast til að nemandi taki sjálfspróf og
skoði stöðu sína. Það auðveldar upprifjun.
Heimanám er mismikið, fer eftir vinnusemi í kennslustundum. Í lok hverrar lotu tekur nemandi próf og skilar
öllum gögnum. Ef allt gengur vel hefur nemandi lokið lotunni með þeim árangri sem til er ætlast. Ef ekki, rifjar
hann efnið upp og endurtekur prófið. Eftir árs reynslu var lagt mat á starfið og ákveðið að halda áfram eitt ár
enn og meta starfið síðan aftur. Eftir annað ár tilraunakennslunnar var enn lagt mat á hvernig til hefði tekist og
tekin ákvörðun um að leggja verkefnið til hliðar um sinn.

Mat kennara
Styrkleikar
•
Fastar skorður, þægilegt utanumhald með lotuskiptingu.
•
Símat, lotupróf, endurupptökupróf.
•
Að nemendur setja sér viðmiðunareinkunn.
•
Lotan gildir til jafns á við lotupróf.
•
Lögð áhersla á flesta þætti íslenskunnar í hverri lotu.
•
Býður upp á samvinnu – að nemendur læri hver af öðrum.
Umbótaverkefni
•
Skipulag þyrfti að vera sveigjanlegra og ekki eins stýrandi.
•
Auka frelsi kennara til að velja verkefni til kennslu.
•
Efnistök þyrftu að vera fjölbreyttari.
•
Kennarar vilja hafa námsefnið meira heildstætt.
•
Fjölbreyttara námsmat.
•
Verkefnin þarf að ígrunda betur, málfræðiverkefni of einhæf, auka þátt stafsetningar, ljóða og
skapandi vinnu.

12. Mat á framkvæmd stefnu um foreldrasamstarf
Stjórn foreldrafélagsins fór yfir stefnu skólans um foreldrasamstarf í maí 2009. Engar efnislegar breytingar
voru gerðar, en nokkrar orðalagsbreytingar. Hnykkt var á að foreldrafélagið komi upplýsingum um starfsemi
sína í fréttabréf og á heimasíðu skólans.
Umbótaverkefnum frá fyrra ári hefur öllum verið komið í framkvæmd.

13. Forvarnarstefna
38

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.
Umbótaverkefni
•
Styrkja kennara áfram í að nota hlutverkaleiki á bekkjarfundum.
•
Yfirfara aðgerðaráætlun vegna gruns um neyslu fíkniefna.
•
Vinna lista yfir þau verkefni sem unnin eru í 1. til 10. bekk, s.s. viðburði, fræðslu o.fl.
•
Yfirfara/uppfæra forvarnarstefnu.
•
Áætlun gegn einelti fyrir starfsmenn.

14. Námsmatsmöppur
Námsmatsmöppur voru teknar upp í unglingadeild sl. haust. Tilgangur þeirra er að safna saman á einn stað
fyrirfram völdum verkefnum og prófum nemenda. Þeir fara heim með námsmatsmöppuna einu sinni í mánuði
þar sem forráðamönnum gefst tækifæri til að skoða námsstöðuna og yfirlit yfir skólasókn, kvittað er fyrir
skoðun. Kennarar í unglingadeild lögðu mat á hvernig til hefði tekist með þetta fyrirkomulag í vetur með því að
greina styrkleika verkefnisins og hvaða þætti þyrfti að bæta.
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Mat kennara
Styrkleikar
•
Eykur samskipti við heimilin - foreldrar geta fylgst betur með námsframvindu barna sinna.
•
Öll verkefni/próf á einum stað.
•
Hvetur til símats.
•
Nemendur bera meiri ábyrgð á að passa upp á gögnin sín.
•
Kennarar hafa meiri yfirsýn yfir það sem nemendur eru að gera/skila.
•
Ekki mikill tími sem fer í þetta.
Umbótaverkefni
•
Þróa áfram í fleiri námsgreinum s.s. list- og verkgreinum.
•
Færa upplýsingar tímanlega inn á efnisyfirlit hvers mánaðar.
•
Aðstoða nemendur sem eiga erfitt með að halda utan um gögnin sín.
•
Innleiða námsmatsmöppur í miðdeild.
•
Tryggja handleiðslu fyrir þá kennara sem hafa námsmatsmöppur.

15. Stuðningur við nýliða og nýja kennara
Fundur var haldinn í febrúar 2009 með nýliðum í kennslu og nýjum kennurum sem ráðnir voru til skólans
sl. haust þar sem unnin var styrk- og veikleikagreining á þeim stuðningi sem fólk hefur fengið varðandi
starf sitt.
Styrkleikar
•
Góður stuðningur.
•
Gott aðgengi að stjórnendum.
•
Gott upplýsingaflæði, s.s. vikutíðindi og sameiginlegt tölvusvæði.
•
Starfsmannahandbók.
•
Heimsóknir stjórnendateymis í íþróttamannvirki.
Umbótaverkefni
•
Nýliðar og fólk sem hefur verið í leyfum mæti einum degi fyrr en aðrir að hausti.
•
Hafa sameiginlega upplýsingafundi að hausti, þar sem farið er yfir ýmsa þætti, s.s. námsmat,
skipurit, fasta liði og hefðir, stefnu skólans o.fl.
•
Efla upplýsingamiðlun varðandi nemendahópinn.

16. Mötuneyti nemenda
Greining matsteymis Öldutúnsskóla á niðurstöðum viðhorfskönnunar SS og Skólaskrifstofu um mötuneyti
skólans, 9. til 13. febrúar 2009.
Styrkleikar
•
Maturinn bragðast vel, (53,5% g eða m.g., 38,2% hvorki né)
•
Maturinn í dag (kjúkl.), (80,6% g eða m.g., 15,4% hvorki né)
•
Fæ venjulega nóg að borða, já: 86,6%
•
Líðan í matartíma, (83,2% vel eða m.v., 12,4% hvorki né)
Umbótaverkefni
•
Biðraðir við matarskömmtun.
•
Hávaði í matsal.
•
Nemendur í unglingadeild sem eru með nesti, vilja fá að matast í salnum með
félögum sínum sem eru í áskrift.

17. Heimastofur nemenda – heimastofur kennara í unglingadeild
Kennarar deildarinnar ræddu í hópum kosti og galla þess að hafa heimastofu fyrir nemendur annars vegar
og hins vegar heimastofur fyrir kennara. Um árabil hafa kennslustofur verið heimastofur kennara og er
greining á kostum og göllum fyrir nemendur og kennara grunnur að ákvörðun um það hvort því verður
breytt fyrir næsta skólaár. Niðurstaða kennara er að kostir þess að hafa heimastofur fyrir kennara séu fleiri
en heimastofur fyrir nemendur.
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18. Yfirlit um ráðstafanir helstu umbótaþátta 2008

Stjórnun

Ráðstafanir til umbóta

Stofna matsteymi.

Framkvæmt.

Ritarar fái daglega afrit af blöðum þar sem skráðar eru
afleysingar þannig að þeir hafi yfirsýn.
Upplýsingastreymi frá starfsfólki til skrifstofu.

Skerpt á verklagsreglum.

Skipuleggja deildafundi fyrirfram yfir skólaárið.
Viðhalda miðlun á reynslu og þekkingu milli fólks.
Deildafundir þurfa að vera markvissari – gæta að því
að nýta tímann í fagumræðu – upplýsingar geta borist í
tölvupósti.

Framkvæmt.

Upplýsa vel um verkaskiptingu í stoðkerfi.

Framkvæmt.

Aukinn stuðningur við nemendur með sértæka námserfiðleika.

Framkvæmt eftir því sem tímamagn hefur leyft.

Nám og kennsla

Ráðstafanir til umbóta

Leiðir til að hvetja nemendur til metnaðar.

Nemendum kennt að setja sér markmið í einstökum
námsgreinum. Námsmatsmöppur innleiddar.
Reglulegir deildafundir. Stofnun vinabekkja.
(Lesvinir og leikjavinir)
Fyrirlestur verkefnisstjóra í forystuskóla um
umhverfismennt – Engidalsskóla þar sem margar
góðar hugmyndir voru um útikennslu og útivist.
Útivistardagar í lok skólaárs 2009
Útivistardagar settir á dagatal á haustönn

Samvinna milli deilda.
Reglulega útivist með nemendum

Samvinna innan árganga.
Vettvangur til fagumræðna.
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Skerpt á verklagsreglum. Þarf enn að bæta.

Unnið áfram með blöndun nemenda innan árganga.
Sveigjanlegir námshópar.
Þriðjudagsfundartímar skipulagðir til fagumræðna.
Hugmyndir fengnar frá kennurum um efni. Kennarar
skiptast á að segja frá kennsluaðferðum, námsmati og
verkefnum sem þeir eru að vinna að.

Verkefni stuðningsfulltrúa – stundaskrár og starfslýsingar.

Deildarstjóri sérkennslu vinnur stundaskrá fyrir
stuðningsfulltrúa að hausti og endurskoðar þær eftir
þörfum í samvinnu við þá.

Agamál

Ráðstafanir til umbóta

Liðsheild.

Innleiðing SMT, framhald á reglulegum
Olweusarfundum og aðrar áhugaverðar samverustundir starfsmanna hefur eflt liðsheild. Gaman
saman.

Sífellt að efla og laga skólabraginn.
Stundvísi í unglingadeild.

Aukin samstaða um bættan skólabrag og SMT –
skólareglur.
Aukið eftirlit, nemendur látnir skrá sjálfir ástæður
fyrir seinkomum - yfirfarið og rætt með umsjónarkennara. Fundir með foreldrum.

Fastari skorður varðandi Ipod, hlaupahjól og hjólaskó.

SMT – skólareglur.

Starfsmenn fyrirmyndir.

Umræða og hópvinna.

Skráningu á agabrotum.

Verklagsreglur um skráningu innleiddar.
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Olweusarverkefnið

Ráðstafanir til umbóta

Bekkjarfundir – skipulag og innihald. Efla hæfni
kennara við hlutverkaleiki.

Menntun nýrra starfsmanna.

Verkefnisstjóri stýrir framkvæmd.
Bekkjarfundir fastir liðir á stundaskrá. Símenntun hefur miðað að auka færni kennara.
Verið að safna efni í sameiginlegan banka.
Voru skipulagðir í október og nóvember fyrir
alla árganga. Óvenju lök mæting foreldra
veldur áhyggjum.
Verkefnisstjóri hefur sinnt þessu vel.

Gegn einelti

Sjá kafla um niðurstöður könnunar og úrræði.

Foreldrasamstarf

Ráðstafanir til umbóta

Álag á umsjónarkennurum – aðrir taki einnig þátt
í foreldrasamstarfi um nemendur.

Gerðar hafa verið verklagsreglur í starfsmannahandbók til að auka þátttöku annarra kennara í
úrlausn nemendamála.
Hefur ekki verið tæknilega mögulegt enn sem
komið er.
Tveir sameiginlegir fundir stjórnar og bekkjatengla hafa verið í vetur – veita góðan stuðning
og aðstoð við skipulag á starfi með bekkjunum.

Foreldrafundir.

Sjálfkrafa tölvupóstur til foreldra þegar skráning
er gerð í Mentor.
Stuðningur stjórnar foreldrafélagsins við bekkjarfulltrúa. Skilpulag á bekkjarstarfi með fulltrúum.

Umhverfisstefna

Ráðstafanir til umbóta

Kynna betur og fylgja betur eftir. Huga sérstaklega að því að kynna stefnuna og framkvæmd
hennar fyrir nýjum starfsmönnum.
Stefnan gerð sýnilegri í daglegu starfi skólans.

Verkefnisstjóri stýrir framkvæmd stefnunnar –
hefur sinnt þessu vel.

Hlutverk nemenda mikilvægt við að fylgja
stefnunni eftir, þarf að efla þátttöku þeirra í daglegri framkvæmd.
Rifja reglulega upp flokkunarreglur.
Slagorð og leiðbeiningar sýnilegri á veggjum.
Bæta framkvæmd stefnunnar í matsal.
Hafa safnhaug virkari hluta í endurvinnslunni.
Ganga betur um pappírsgeymslu.

Verkefnisstjóri stýrir framkvæmd stefnunnar –
hefur sinnt þessu vel.
Reglulegir fundir umhverfisnefndar þar sem
nemendur fá ákveðin hlutverk og verkefni að
vinna.
Nemendur í umhverfisnefnd fara reglulega í
kennslustofur og rifja upp.
Umhverfisnefnd með nemendur í fararbroddi
hafa unnið vel að þessu.
Umhverfisnefnd með nemendur í fararbroddi
hafa unnið vel að þessu.
Skref tekin, nýr kassi fenginn og settur á nýjan
stað.
Ekki nægilega mikið að gert.

Gera verulegt átak í því að minnka notkun
pappírs.
Ræstiefni – endurskoða tegundir.

Ekki nægilega mikið að gert.

Efla reglulega hreinsun á skólalóðinni.

Aukin eftirfylgni með skipulagi.

Endurskoða það sem er til sölu í sölubúð
unglinga - auka hollustu.

Nemendaráð kom með tillögur fyrir haustið.
Góður árangur.

Farið yfir málið með ræstingastjóra.
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Nemendur

Ráðstafanir til umbóta

Skóla-, umgengni- og samskiptareglur þarf að
skýra betur fyrir nemendum.
Kynning fyrir nemendur á úrræðum í eineltismálum

Samskipti nemenda og starfsfólks.

Reglulegir bekkjarfundir á stundaskrá m.a. umræða um skólareglur.
Reglulegir bekkjarfundir á stundaskrá m.a. umræða um eineltismál. Myndrænn ferill um
úrlausnir á eineltismálum settur upp á göngum
og í kennslustofur ásamt hvatningu um að allir
láti fullorðna vita ef einhver verður fyrir
áreitni.
SMT og bekkjarreglur, aukin áhersla á stundvísi.
SMT

Hrósa nemendum meira.

SMT

Stuðla að auknum lestri í unglingadeild.

Lestrarátak, lestrarvinir.

Vinnufriður í kennslustundum og tímanýting.
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VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI

Grunnur niðurstaðna sem birtist á mælikvarðablaði
Viðhorfskönnun nemenda
2006: nemendur í 8. – 10. bekk.
2008: nemendur í 7. – 9. bekk.
2009: nemendur 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.
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
ParX – vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar
Blaðsíða 11: Ég er ánægður með núverandi vinnuaðstöðu mína.
Blaðsíða 13: Ég hef þau tæki/tæknibúnað sem nauðsynleg eru til að vinna starf mitt vel.
Blaðsíða 14: Verklagsreglur/reglur um vinnutilhögun eru skýrar á mínum vinnustað.
Blaðsíða 15: Á mínum vinnustað er farið eftir settum reglum um verklag/vinnutilhögun.
Blaðsíða 23: Starfshópurinn sem ég tilheyri sýnir metnað í vinnubrögðum.
Blaðsíða 27: Þegar á heildina er litið er ég ánægð(ur) með næsta yfirmann minn.
Blaðsíða 28: Þegar á heildina er litið er ég ánægð(ur) með stjórnun míns vinnustaðar.
Blaðsíða 29: Þegar á heildina er litið er ég ánægð(ur) með sviðsstjóra míns sviðs.
Blaðsíða 35: Upplýsingamiðlun/-flæði innan míns vinnustaðar er gott.
Blaðsíða 40: Sú símenntun sem ég hef fengið á sl. 12 mánuðum hefur nýst mér vel til að auka hæfni
mína í starfi.
Blaðsíða 48: Ég þekki vel markmið míns vinnustaðar.
Blaðsíða 57: Samstarfsfélagar mínir eru að jafnaði ánægðir með þá þjónustu sem ég veiti þeim.
Blaðsíða 58: Ég er ánægð(ur) með þá þjónustu sem samstarfsmenn mínir veita mér.
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Hvernig stuðlum við
að árangursríkri og
hagkvæmri
starfsemi?

Ferli

Hvernig stundum við
ábyrga og skilvirka
fjármálastjórnun?

Fjármál

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

Ábyrgð og eftirfylgni

*

Október 2009

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal foreldra í
4., 6. og 9. bekk

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

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

*

*

Skólastjóri

Skólastjóri og ritari

Námsráðgjafi og
fovarnarteymi

Deildarstjórar stiga

Skólastjórar

Mánaðarlega

Mánaðarlega

Október 2009 til
mars 2010
Maí 2010
Okt/nóv ´09
Apríl/maí ´10
Apríl 2010

Deildarstj. verkefna

Nóvember 2009

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

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

Vettvangsathuganir

Deildarstj. verkefna

Október 2009

Stoðkerfi með
þverfaglegu samstarfi

Uppbygging í takt
við þarfir skólans

Frávik frá fjárhagsáætlun

Framkvæmd forvarnarstefnu
og meginmarkmiða um samstarf
við grenndarsamfélagið

Raunhæf áætlanagerð

Samstarf við
grenndarsamfélagið

Fjölbreytt námsumhverfi, uppbygging
og framþróun

Deildarstj. verkefna

Stýrihópur
Olweusarverkefnis
Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Ábyrgð

Október 2009

Október 2009

Viðhorfskönnun meðal foreldra í
4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun meðal foreldra í
4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun meðal foreldra í
4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun í 7. til 9. bekk

Öflugt foreldrasamstarf
Hlutfall for. sem eru ánægðir með
umsjónarkennarann
Hlutfall ánægðra foreldra með
samstarf við skólann
Hlutfall nemenda sem telja sig fá
áhugaverð viðfangsefni
Hlutfall kennara sem stunda fjölbreytta kennsluhætti
Hlutfall nemenda sem er yfir
viðmiði um árangur í lestri

Desember 2009

Eineltskönnun – Olweus

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

Nóvember 2009

Tími

Viðhorfskönnun í 7. til 9. bekk

Matstæki/leiðir

Hlutfall ánægðra nemenda

Mat

Vellíðan nemenda

Meginmarkmið

44

Hvernig viljum við
koma til móts við
þarfir skólasamfélagsins?

Þjónusta

Árangursþættir

Matsáætlun 2009 til 2010

Deildarstj. verkefna
Deildarstj. verkefna

*

*
*

Viðhorfskönnun meðal foreldra
í 4., 6. og 9. bekk
Viðhorfskönnun í 7. til 9. bekk

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Starfsmannasamtöl
Skráning
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

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

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

Lærdómsumhverfi

Virk þátttaka
nemenda, lýðræði
í skólastarfi

Gagnvirkt
upplýsingaflæði

* Starfsmannakönnun var síðast 2009 og verður lögð fyrir aftur 2011

Hvernig vinnum við
saman, eigum samskipti og þróumst í
starfi ?

Mannauður

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Viðhorfskönnun meðal starfsmanna

*

Apríl 2010

Mars 2010

*

Nóvember 2009

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Aðstoðarskólastjóri
og ritari

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

Deildarstj. verkefna

*

Október 2009

Deildarstj. verkefna

*

Skólaskrifstofa

Deildarstj. verkefna

Hlutfall starfsmanna sem nýtir
gögn til sjálfrýni og umbótastarfa
Hlutfall starfsmanna sem eru
ánægðir með boðleiðir og
upplýsingaflæði

Mat og umbótastarf

*

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna
Úttekt Skólaskrifstofu

Hlutfall starfsmanna sem telja
verkferla skýra og skilvirka
Starfsáætlun uppfylli viðmið

VIRÐING VELLÍÐAN VIRKNI
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