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Spjaldtölvuverkefnið og nýir starfsmenn        

◦ Steinunn Gerður Kristjánsdóttir fulltrúi stýrihóps heimsækir 

fundinn og kynnir framgang verkefnisins.   

 Skema verður með foreldrafundi í hverjum skóla í febrúar/mars. 

 Afhendingarplan: Fyrstu tvær innkomur 18. og 21. janúar. Tvær þær næstu í 

vikunni þar á eftir.  

 Frestast um viku og því seinkar því að sama skapi um viku  að nemendur fari 

heim með tækin.  En það var áætlað að það yrði 29. janúar eða 1. febrúar.  

◦ Breytingar á starfsmannahópnum

 Nýir starfsmenn  

 Ingunn Ýr  Sigurjónsdóttir, skólaliði og Drekaheimar.    

 Sindri Freyr Ragnarsson, Drekaheimar.     

 Veikindi og fæðingarorlof 

 Sigurlaug – auglýsingar hafa ekki borið árangur – verið að vinna að lausn fram á vor.  

 Tóta – auglýst eftir stundakennara til að kenna dansinn í 2. – 3. bekk.  
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Móttaka flóttamanna

◦ Tvær fjölskyldur komu í bæinn til okkar síðastliðinn þriðjudag.  

 Í okkar hverfi flytur sex manna fjölskylda, eitt ungabarn, eitt barn í leikskóla og 

tvö börn (6 og 8 ára drengir) í grunnskóla.  Annar þeirra er langveikur.  

 Það kann að vera að við fáum til okkar eitt barn í víðbót sem er 6 ára.  

 Áætlað að þau hefji nám hér í kringum 11. febrúar.     

 Búið er að ráða kennara sem heitir Snæfríður Þorvaldsdóttir og 

túlk/stuðningsfulltrúa sem heitir Maya til að sinna kennslu þeirra.   Teymi 

myndað um aðlögun þeirra.  Horft til þess að börnin verði hjá okkur til að 

byrja með 3,5 klst. á dag.  Frá kl. 9:50 – 13:20.      

 Heimastofa þeirra verður Hádegishóll.  Nemendurnir munu tengjast 3. RÓ og 

1. SS. 

 Fræðslufundur fyrir foreldra nemenda í þeim bekkjum verður haldinn 

þriðjudaginn 2. febrúar kl. 16:30.  

http://www.ruv.is/frett/sumir-hlakka-til-ad-koma-og-fara-i-snjokast
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Mat á skólastarfi

◦ Foreldrakönnun vorið 2015   
 Úrvinnslufundur í maí 2015

 Í eftirtöldum þáttum var mæling skólans marktækt fyrir neðan meðatal miðað við 90% 
öryggismörk  

 Nám og kennsla  

 Ánægja með nám og kennslu í skólanum  

 Nám í takt við grunnstoðir að mati foreldra 

 Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra

 Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra 

 Velferð nemenda  

 Ánægja með samskipti starfsfólks við nemendur

 Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum 

 Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans  

 Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra 

 Meðaltímabil eineltis  

 Aðstaða og þjónusta  

 Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundaheimili 

 Ánægja foreldra með máltíðir í mötuneyti  

 Notkun á mötuneyti  

 Foreldrasamstarf  

 Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá  

 Heimastuðningur  

 Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið 

Lokaniðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins 2014-2015.pdf
ÚrvinnslufundurSkólapúlsinn.pdf
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Mat á skólastarfi          

◦ Foreldrakönnun vorið 2015  
 Eftirtaldar niðurstöður voru á landsmeðaltali eða fyrir ofan þau.

 Nám og kennsla  

 Hæfileg áhersla á námsmat með hefðb. prófum að mati foreldra  

 Hæfileg áhersla á annað námsmat en hefðb.  próf að mati foreldra  

 Aðstaða og þjónusta  

 Tíðni sérkennslu/stuðnings  

 Hlutfall nemenda í sérkennslu sem hafa einstaklingsáætlun  

 Ánægja foreldra með sálfræðiþjónustu  

 Hlutfall foreldra sem hafa óskað eftir sálfræðiþjónustu á árinu  

 Foreldrasamstarf  

 Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi  

 Heimastuðningur  

 Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu  

 Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns  
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Mat á skólastarfi - umbótaáætlun

◦ Samband kennara og nemenda  

Hvaða aðgerðir 

verða gerðar?

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

Allir 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

Virkt uppeldi til 

ábyrgðar skrifað 

inn í skólanámskrá

Við upphafi skólaárs Metið við annarlok Allir kennarar og 

stjórnendur ásamt 

verkefnisstjóra

Virk umræða á 

deildarfundum um 

framkomu við 

nemendur

Strax og á að vera 

viðvarandi

Í Skólapúlsinum og 

við lok skólaársins

Allir kennarar

Umbótaáætlun 2015 -2016.pdf
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Mat á skólastarfi - umbótaáætlun          

Hvaða aðgerðir 

verða gerðar?

Hvenær kemur hver 

þáttur til aðgerða?

Hvenær metið 

aftur?

Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum

Betri kynning á 

ferli eineltismála

Á fyrsta 

kennara/starfsmannafund

i 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/námsráðgjaf

i sér um að láta kennara 

vita um eineltismál sem 

koma upp

Átak í fræðslu um 

neteinelti í 

bekkjum sem fá 

spjaldtölvur

Þegar spjaldtölvur eru 

afhentar

Símat og í 

könnunum 

Skólapúlsins.

Umsjónarkennarar, 

tölvuumsjónarmaður og 

námsráðgjafi

Matsþáttur:  Einelti   
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Mat á skólastarfi - umbótaáætlun          

◦ Matsþáttur:  Ímynd skólans út á við  

Hvaða aðgerðir 

verða gerðar?

Hvenær kemur 

hver þáttur til 

aðgerða?

Hvenær metið 

aftur?

Hver er ábyrgur? Mat á úrbótum

Auka fjölbreytni í 

kennsluháttum, 

m.a. með tilkomu 

spjaldtölva

Strax Símat og í Skólapúlsi 

við lok skólaársins

Allir kennarar

Bæta 

upplýsingagjöf til 

foreldra

Strax Í Skólapúlsi við lok 

skólaársins

Stjórnendur og 

umsjónarkennarar

Auka áherslu á að 

nemendur fái 

verkefni við hæfi

Strax Í Skólapúlsi í lok 

skólaársins

Allir kennarar

Kynna 

eineltisáætlun 

skólans fyrir 

foreldrum

Á haustönn Í lok skólaársins Skólastjóri og 

námsráðgjafi
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Skemmtilegri skólalóðir         

◦ Í nýsamþykktri fjárhagsáætlun fyrir 2016 eru fjárveitingar ætlaðar til að 

hrinda þessu verkefni í framkvæmd.   

 Tveir starfshópar settir á laggirnar skipaðir starfsmönnum Umhverfis- og Menntasviðs.   

Friðrik Baldursson, garðyrkjustjóri er verkefnastjóri.   

 Hópunum er ætlað að kynna sér ástand lóðanna og gera tillögur að forgangsröðun 

verkefna næstu árin.  

 Verkefnið unnið í samstarfi við skóla og foreldrafélög.   

 Greinargerð Smáraskóla  

Skemmtilegri skólalóðir_Smáraskóli_greinargerð_undirritað.pdf
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Fjárhagsáætlun 2016        

 Innleiðing spjaldtölva 

Gert er ráð fyrir stofnkostnaði að upphæð 270 m.kr. á næsta ári til að ljúka síðari áfanga í 

innleiðingu spjaldtölva.

 Úthlutun vegna nýbúa og viðbótarúthlutun 

Árið 2016 verður hafin vinna við endurskoðun á nýbúadeild Álfhólsskóla með það að 

markmiði að fækka nemendum í deildinni og hvetja til þess að þeir sæki í auknum mæli í 

sinn hverfisskóla. Samhliða verður núverandi úthlutun til nýbúadeildar endurskoðuð með 

það að markmiði að úthluta í samræmi við getu einstakra nemenda og er menntasviði 

veitt heimild til að endurdreifa úthlutun milli nýbúadeildar og hverfisskóla í samræmi við 

endurskilgreiningu. 

Óbreytt úthlutun á milli ára til nýbúa- og sérkennslu.  
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Fjárhagsáætlun 2016        

 Stjórnunartengd verkefni 

Breytingar eru áætlaðar á úthlutun til stjórnunar grunnskóla. Endurskoða þarf 

fjárheimildir til stjórnunartengdra verkefna og er því gert ráð fyrir auknum kostnaði 

vegna stjórnunar í grunnskólum á lið 04-012-9989.  Misjafnt á milli skóla hvernig það 

fjármagn drefist – minnstu skólarnir fá þó eitthvað.  

 Gæsla 

Á næsta ári verður dregið úr úthlutun til gæslu í grunnskólum í samræmi við forsendur 

kjarasamnings og raunhæft markmið þar um, sem nemur sparnaði að upphæð 30 m.kr. Þá 

er lagt til að stærra skref verði stigið við undirbúning vinnumats fyrir skólaárið 2016-

2017 og að skipulag gæslu kennara verði innan B þáttar og þar með hluti af dagvinnu 

kennara, en að gæsla verði ekki greidd sem yfirvinna gegn því að kennarar selji matar- og 

kaffitíma sinn til að sinna gæslu líkt og tíðkast nú.
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Námsmat 

◦ Námsmat í 10. bekk  

 Í febrúar er fyrirhuguð kynning á þeim breytingum á námsmati sem 

taka gildi vorið 2016.  Kynningin er á vegum Menntamálastofnunar í 

samstarfi við ráðuneytið.   

 Ætlað kennurum 10. bekkja og stjórnendum (3 – 7 kennarar + stjórnendur).  

 Drög að vitnisburðarskírteini  

 Tími til að gera athugasemdir til 18. janúar.   

 SAMFOK hefur sent frá sér ályktun þar sem skorað er á aðila að 

fresta gildistöku á nýju námsmati um eitt ár.   


