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O Nýafstaðnar framkvæmdir 

O Það sem er framundan  

O Þrýstingur íbúa skipti miklu – stuðningurinn mikilsvirði      

O Umræður  
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Umferðaröryggi í Smárahverfi    

https://ja.is/kort/?d=hashid:DEjek&x=359054&y=403359&z=9&type=map


O Stefna Kópavogsbæjar 

O Leiðarljós og framtíðarsýn 

O Mat og eftirlit 

O Skólar skili til menntasviðs stefnu um málþroska, lestur, og lesskilning á tímabilinu janúar –

maí 2017. 

O Skimunarpróf – niðurstöðum skilað til menntasviðs. 
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Mál og lestur 1   

Próf Árgangur Viðmið

HLJÓM 2 5 ára (leikskóli) Meðal- eða góð færni: 90% nemenda 

Logos 3. bekkur 90% nemenda hafi náð 30. hundraðsröðun

Logos 8. bekkur 90% nemenda hafi náð 30. hundraðsröðun

Í lesskilningshluta 

samræmdra prófa

10. bekkur 90% nemenda lesi sér til gagns

Viðhorfakönnun 

skólapúlsins um ánægju 

nemenda á lestri

5.-10.bekkur Nemendur í grunnskólum raðist í sæti 1-5 yfir 

sveitarfélög sem taka þátt.

Drög að stefnu Kópvogs um mál og lestur.pdf


O Framkvæmdaráætlun 

1. Fræðsla og stuðningur við skólana

Mikilvægt að efla þróunarstarf um læsi, vinna að athugunum og vera stöðugt á 

verði um nýjungar og framþróun sem á sér stað í straumum og stefnum um 

lestur og lestrarkennslu.

2. Nemendur með  annað móðurmál en íslensku

Nemendur með annað móðurmál en íslensku fari reglubundið í skimunarpróf, þar 

sem orðaforði og málskilningur er kannaður. Brugðist verði við niðurstöðum með 

sértækum úrræðum. 

3. Samvinna við foreldra

Gott upplýsingastreymi og samskipti við foreldra getur skipt sköpum fyrir árangur 

barna.

4. Samvinna skóla og samvinna við aðrar stofnanir 

Áhersla lögð á að efla samvinnu milli skóla og á milli skóla  og annarra stofnana, 

s.s. bókasafna og listasafna þar sem skipst er á hugmyndavinnu og sameiginleg 

verkefni unnin.
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Mál og lestur 2   



O Starfsáætlun 2016 – 2017 

O Skóladagatal

O Handbækur um samskipti 

O Skólareglur

O Val nemenda á elsta stigi  

O Rýmingaráætlun 

O Önnur fylgiskjöl 

O Árganganámskrár og kennsluáætlanir   

O Ný aðalnámskrá námsmat  

O Staðan og starfið framundan í vetur 

O Kynningarfundur fyrir foreldra  
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Starfsáætlun Smáraskóla     

Starfsáætlun Smáraskóla skólaárið 2016-2017_lokaútgáfa.pdf
Skoladagatal-2016-2017_uppfaertogsamthykktiskolanefnd_sept.2016.pdf


O Túlkaþjónusta og foreldrabréf á öðrum tungumálum   

O Foreldrafélag þingar með nemendaráði    

O Skólahreysti, ræðukeppnir……….. o.fl.      

Virðing - Vöxtur – Viska – Víðsýni
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Önnur mál       


