
Skólaráðsfundur 
Mánudagur 29. september 2014 



Skólaráð 

Skólaráð, hlutverk þess og skyldur.   

 

• Fundir á þessu skólaári, tillögur að fundartíma.   
Annar þriðjudagur í mánuði kl. 17.15. 

11. nóvember, 9. desember, 10. febrúar,10. mars, 14. apríl, 12. maí. 

Einn fundur verður opinn fundur með foreldrafélaginu næsta vor.  

Fyrirhugaður einn fundur með forsvarsmönnum Skólamatar eftir áramót. 

 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/1157-2008


Starfsmannahópurinn  
 Breytingar á starfsmannahópnum. 

 Neli Djuric starfsmaður í dægradvöl hefur sagt starfi sínu lausu 

 Fjórir nýir skólaliðar/dægradvöl: 

 Ósk Reykdal –skólaliði  

 Bjarni Veigar -  skólaliði + dægradvöl 

 Guðrún Ósk Ámundadóttir – skólaliði 

 Sigrún Halldóra - skólaliði 

 Tveir nýir kennarar: 

 Selma Óskarsdóttir - 1. bekk 

 Jónas Unnarsson – stærðfræðisérkennari á eldra stigi 



Breytingar á námsmati í grunnskóla 
 Breytingarnar eru helstar þær að miðað er við að bæta 

tveimur einkunnum í einkunnakvarðann þannig að 
hann verði sex þrepa: A, B+, B, C, C+ og D 

 

 Til að auka möguleika á tölfræðivinnu verður 
Námsmatsstofnun falið  að tengja stig við hverja 
einkunn. Með þessari aðferð getur hver einstakur 
nemandi fengið að hámarki 40 stig við lok grunnskóla. 



Breytingar á upplýsingatækni 
 Breytingar í upplýsingatæknikennslu í Smáraskóla 

 
 Ekki verða settir inn sérstakir upplýsingatæknitímar 

nemenda í 2. – 7. bekk á töflu í tölvustofu eða bókasafni nú 
í vetur.  Hugmyndin er að samþætta upplýsingatækni inn í 
verkefni sem kennarar eru að vinna að með börnunum.  

 Tími: 16 – 17 kest yfir veturinn með hverjum bekk (2. – 7.) 

 Krefst:  

1. aukinnar samvinnu Geirs og Björns við bekkjarkennara.  

2. Skipulagningar við upphaf annar við gerð 
kennsluáætlana.   
 



 

 

 iPad í 6. og 7. bekk, kennarar byrjaðir að undirbúa og 
huga að þessu verkefni.  

 

 Sjávarútvegssýningin 

 - tengslin við markmið skólaþróunar í Smáraskóla 

 

 



Endurnýjun á búnaði 
 Höfum keypt einn nýjan skjávarpa nú í haust  

 Nýtt tjald, rafdrifið í salinn okkar 

 Gardínur settar í 8 kennslustofur 

 Ekkert málað í sumar  

 Stendur til að setja steinateppi í anddyrið og salerni í 
skólafríi. 

 Foreldrafélagið ætlar að gefa skólanum einn skjávarpa 
sem settur verður upp á Bláfjallagangi 



Nýtt símkerfi nú á þessu skólaári 

Cisco lausnin  



Grænlensk börn í sundnámi 
 Hafa verið hér hjá okkur í tvær vikur – síðasti dagur 

þeirra er á morgun. 

 Samstarfsverkefni skólaskrifstofu Kópavogs og 
Grænlands. 

 30 nemendur samtals – 10 koma hingað og 20 í 
Vatnsendaskóla. 

 Ittoqqortoormiit  

 Kuummiut 

 Tiniteqilaaq 

 Isortoq 

 Sermiligaaq 

 Kulusuk  

 



Skólastarfið 
 Verkefni á skólaárinu: 

 Skólar á grænni grein – verkefnastjóri 

 Heilsueflandi grunnskólar – verkefnastjóri 

 Comeniusarverkefnið – Music Is The Beating Heart Of Culture - 
         verkefnastjóri 

 Mat á skólastarfi - verkefnastjóri 

 Innleiðing á aðalnámskrá – áframhaldandi vinna  

                                                     - verkefnastjórar 

 Vinaliðaverkefni – verkefnastjóri 

 Uppeldi til ábyrgðar 



Mat á skólastarfi 
Áhugi nemenda á 

lestri – aðgerðir: 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Efla bókasafnið – 

gera það 

áhugaverðara. T.d. 

taka fram bók 

mánaðarins, 

Strax  Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Safnkennari og aðrir 

kennarar. 

  

Hafa lestrarkeppni 

á yngra og eldra 

stigi 

Valið tímabil í samráði 

við bókasafnsvörð. 

Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Safnkennari og 

kennarar. 

  

Skipulagðar ferðir á 

Bókasafn Kópavogs 

Valinn tími í samráði 

við Bókasafn Kópavogs 

Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Kennarar og 

Safnkennari 

  

Lestrarstund hjá 

öllum árgöngum ca. 

20 mín 

Strax Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Kennarar   

Umræða um 

úrbætur á 

deildafundum 

Í upphafi skólaárs Í Skólapúlsi í lok 

skólaárs og 

Svótgreiningu í maí. 

Deildastjórar og 

kennarar ásamt 

safnkennara. 

  



Mat á skólastarfi 
Samband nemenda 

og  kennara - 

aðgerðir 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Áframhaldandi 

nemendaviðtöl við 

alla nemendur. 

Í byrjun skólaárs Símat og lokamat í lok 

skólaárs 

Allir kennarar og 

deildarstjórar 

  

Umsjónarkennarar 

haldi virka 

bekkjarfundi 

Strax Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Umsjónarkennarar og 

eftirfylgni 

deildarstjóra 

  

Gefa okkur að öllum 

nemendum með 

kurteisi og virðingu. 

Strax og á að vera 

viðvarandi 

Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Allir starfsmenn 

skólans 

  

Samræming 

agareglna 

Í upphafi skólaárs Í Skólapúlsinum og við 

lok skólaársins 

Stjórnendur og allir 

starfsmenn 

  

Virkt uppeldi til 

ábyrgðar skrifað inn 

í skólanámskrá 

Við upphafi skólaárs Metið við annarlok Allir kennarar og 

stjórnendur ásamt 

verkefnisstjóra 

  

Jafningjamat 

kennara, verður í 

gangi allan veturinn. 

Við upphaf skólaárs Í lok skólaárs Stjórnendur leggja 

línurnar og para 

saman kennara 

  



Mat á skólastarfi 
Virk þátttaka 

nemenda í tímum - 

aðgerðir 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Auka vægi 

kappræðna og 

samræðna í þeim 

tímum sem það á 

við. 

Í upphafi skólaárs Lok skólaárs Allir kennarar í 6. – 10. 

bekk. 

  

Skipulagðir 

bekkjafundir í öllum 

bekkjum 

Strax við upphafi 

skólaársins 

Í Skólapúlsi við lok 

skólaársins 

Allir kennarar.   

Nemendaþing 

 5.  – 10.bekkur 

Á tímabilinu mars – 

maí. 

Í Skólapúlsi í lok 

skólaársins. 

Stjórnendur.   

Skipulagðar 

umræður um 

úrbætur á eldra stigi 

skólans. 

Strax Reglulega í Skólapúlsi Deildarstjóri eldra 

stigs og kennarar á 

stiginu. 

  



Mat á skólastarfi - úrbótaáætlun 
Eineltismál - 

aðgerðir 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Betri kynning á ferli 

eineltismála 

Á fyrsta 

kennara/starfsmannaf

undi skólaársins 

Símat og í könnunum 

Skólapúlsins. 

Eineltisteymi – 

námsráðgjafi 

  

Eineltisfræðsla í alla 

bekki 

Tímasetning í 

höndum kennara 

Símat og í könnunum 

Skólapúlsins. 

Kennarar Smárskóla   

Forvirkar aðgerðir 

s.s. tengslakannanir 

Að vori og að hausti Símat og í könnunum 

Skólapúlsins. 

Umsjónarkennarar geri 

tengslakannanir, 

stjórnendur fylgi eftir. 

  

Virkara 

upplýsingaflæði 

Upphaf skólaárs Símat og í könnunum 

Skólapúlsins. 

Eineltisteymi/ 

námsráðgjafi sér um að 

láta kennara vita um 

eineltismál sem koma 

upp 

  

Komið fram við aðra 

eins og við viljum að 

komið sé fram við 

okkur.  

  

Strax Í starfsmannakönnun 

2016 

Allir starfsmenn skólans   



Mat á skólastarfi - Úrbótaáætlun 

Til hvaða aðgerða 

verður gripið 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Upplýsingaflæði 

innan skólans aukið 

með fundargerðum 

til allra starfsmanna 

skólans af 

deildafundum 

Strax í byrjun skólársins Í lok skólastarf Deildarstjórar   

Vanda til skráninga á 

sameiginlegu svæði 

kennara 

Strax í byrjun skólársins Símat Allir kennarar og 

starfsmenn skólans. 

  

Nýta veggi/ganga 

skólans til sýninga á 

verkum nemenda 

Þegar afurðir eru 

tilbúnir til sýninga 

Símat Allir kennarar og 

starfsmenn skólans. 

  

Stjórnendur sýnilegri 

í skólastofum og 

meðal nemenda 

Strax í byrjun skólaárs Símat Stjórnendur skólans   

Bjóða foreldrum 

uppá að koma í 

skólann og kynna 

starf sitt og menntun 

  

Í upphafi skólaárs Í lok skólaársins Deildarstjórar í samvinnu 

við foreldra. 

  

  

  

  

  



Mat á skólastarfi - úrbótaáætlun 
Hvaða aðgerðir 

verða gerðar? 

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða? 

Hvenær metið aftur? Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum 

Stundvísi 

starfsmanna  

Strax  Símat Allir bera ábyrgð á sínum 

þætti í þessum málum 

  

Fræðsla til 

starfsmanna um 

einkenni barna með 

einhverfu 

Strax í byrjun skólárs Í lok skólárs Skólastjóri   

Vinaliðaverkefni til 

styrktar nemendum 

í 4 – 7. bekk. 

Í byrjun skólársins Skólárið 2017 Verefnastjóri og 

stjórnendur 

  

Bjóða eldri 

borgurum í 

heimsókn í skólann 

Hugað að þessu í 

byrjun skólaársins 

Í lok skólársins Stjórnendur   

Leiðsagnarmat Október Nýtt í 

nemendaviðtölum á 

vorönn 

Allir kennarar skólans   




