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Framkvæmd símenntunaráætlunar Setbergsskóla 2008 
 

Hér á eftir fer samantekt á því hvernig tókst við framkvæmd símenntunaráætlunar 
Setbergsskóla árið 2008.  Sérstaklega er gerð grein fyrir umfangsmeiri 
þróunarverkefnum. Þar á eftir er yfirlit yfir þau námskeið sem starfsmenn hafa sótt á 
eigin vegum og skipulögð voru af viðurkenndum aðilum eða styttri fræðslufundir sem 
farið hafa fram innan skólans. Yfirlit yfir námskeið sem skipulögð voru af 
Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar liggja fyrir þar. 
 
Í áætlun ársins 2008 var byggt á: 

• Óskum starfsmanna um símenntun. 
• Upphafi á námskeiðalotu vegna endurskoðunar námsmats í skólanum. 
• Tillögum kennara um eigið frumkvæði í námi og var þá m.a. gert ráð fyrir 

umsóknum kennara í Vonarsjóð.  
• Óskum um námskeið og fræðslufundi sem yrðu í boði hjá Skólaskrifstofunni. 
• Að nýta starfmenn innan skólans til að vera með fræðslu fyrir samstarfsfólk. 
• Efla þekkingu kennara á hraðlestri vegna forystuskólaverkefnis. 

 

Áætlunin var unnin út frá stefnu skólans og faglegum þörfum starfsmanna. Starfsmenn 
nýttu sér námskeið sem haldin voru á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar auk þess sem 
fyrirlesarar voru fengnir í skólann og öflugt þróunarstarf var unnið meðal starfsmanna þar 
sem tækifæri gafst til að miðla hugmyndum og nýta þekkingu og reynslu hvers og eins. 
Hér fer á eftir yfirlit yfir það helsta sem gert var. 
 
SMT - verkefnið: 
Árið 2008 var haldið áfram skipulagðri fræðslu og handleiðslu til starfsmanna á funda- 
og samvinnutíma starfsfólks. Haldin voru námskeið fyrir alla starfsmenn og 
starfsmannahópa auk þess sem sérstök fræðsla fór fram fyrir SMT – teymi skólans.  
 
Lögð var áhersla á eftirtalda þætti: 
 

• Upprifjunarnámskeið í notkun SMT – grunnverkfæra.  
• Bekkjarstjórnun og einbeitingarleikir.  
• Endurskoðun agaferils og reglutöflu. 
• Deildarstjóri sérkennslu sótti námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar í 

PMT – grunnmenntun.  
• Umræðufundur um stöðu verkefnis á haustdögum.  Allir starfsmenn tóku þátt. 
• Fráfarandi skólastjóri, tók þátt í náms- og kynnisferð á vegum Skólaskrifstofu 

Hafnarfjarðar til Oregon í Bandaríkjunum.  
• Deildarstjóri unglingadeildar ásamt SMT-handleiðara skólans / námsráðgjafa sótti 

ráðstefnu í Bandaríkjunum. 
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• SMT – handleiðari / námsráðgjafi sótti PMT – meðferðarnám á vegum 
Skólaskrifstofunnar.  

 
Endurskoðun námsmatsaðferða: 
Byrjað var að endurskoða námsmatsaðferðir skólans á liðnu ári. Námsmatsteymi skólans 
ásamt stjórnendum skipulagði þá vinnu.  
 

• Ingvar Sigurgeirsson hélt fræðslufund um námsmat í febrúar. Hann fjallaði 
almennt um tilgang mats, kynnti ýmsar námsmatsaðferðir og glæddi þannig áhuga 
fólks á viðfangsefninu.  

• Deildarstjóri yngri- og miðdeildar og aðstoðarskólastjóri unnu þróunaráætlun um 
námsmat í Setbergsskóla sem hluta af framhaldsnámi sínu við KHÍ. 

• Rannveig Hafberg og Kristín Magnúsdóttir fluttu fyrirlestur um  
námsmatsmöppur í Áslandsskóla. 

• Sigrún Cortes flutti fyrirlestur um einstaklingsmiðuð próf og samvinnupróf.  
• Guðlaug Björgvinsdóttir flutti fyrirlestur um námsmat sem námshvata.  
• Námsmatsteymi las ýmsar greinar í blöðum, tímaritum og á netinu sem tengjast 

námsmati. Einnig kynnti teymið sér þróunarverkefni og námsmatsaðferðir í 
öðrum skólum. 

• Kennarar hafa verið duglegir við að prófa sig áfram við nýjar aðferðir við 
námsmat. 
 

Stjórnendur ásamt námsmatsteymi skólans fengu Ingvar Sigurgeirsson á fund til sín í 
nóvember síðastliðnum. Á þeim fundi voru lögð drög að áframhaldandi námsmatsvinnu 
innan skólans (sjá í greinargerð með símenntunaráætlun fyrir árið 2009).  
 

Setbergsskóli – forystuskóli á sviði læsis og námsvitundar  
Haldið var áfram fræðslu meðal starfsmanna á sviði læsis og námsvitundar. Helstu 
áherslur voru:   

 

• Aðstoðarskólastjóri kynnti verkefnið hjá Samtökum móðurmálskennara. 
• Verkefnisstjórar skrifuðu tímaritsgrein um forystuskólaverkefnið í Skímu, tímarit 

samtaka móðurmálskennara. 
• Verkefnisstjórar sóttu námskeið Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar fyrir 

verkefnisstjóra forystuskólaverkefna.  
• Verkefnisstjórar og læsisteymi lásu ýmsar greinar í blöðum, tímaritum og á netinu 

sem tengjast læsi og námsvitund. 
• Fræðslufundir voru haldnir um gagnvirkan lestur, framsögn og námsvitund.   
• Starfsmannahópur sótti ráðstefnu í Englandi um lesblindu. 
• Starfsmannahópur sótti ráðstefnu um leiðir til að efla lesskilning hjá BDA (British 

Dyslexia Association) í Harrogate, Englandi.  
(Sjá einnig skýrslu á heimasíðu skólans) 
 

Fræðsla vegna uppbyggingar námsvers fyrir einhverfa nemendur: 
• Svanhildur Svavarsdóttir  sérkennari og boðskiptafræðingur hélt fræðsluerindi um 

einhverfu. 
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• Margét Valgerður Pálsdóttir þroskaþjálfi hélt erindi um TEACCH –
hugmyndafræðina og leiðir til að efla boðskipti einhverfra.  

• Starfsmenn námsvers og stjórnendur heimsóttu sérdeildir fyrir einhverfa 
nemendur í Digranesskóla og Langholtsskóla. 

• Starfsmannahópur sótti námskeið á vegum Greiningarstöðvar ríkisins um kennslu 
einhverfra barna. 

 

Ýmis önnur fræðsla sem allir starfsmenn skólans eða starfsmannahópar tóku þátt í:  
• Árelía Eydís Guðmundsdóttir flutti erindi um samskipti á vinnustað. 
• Fordómafræðsla – Elísabet Brekkan. 
• Námskeið fyrir skólaliða undir leiðsögn Magnúsar Más Júlíussonar um 

grunnþætti í tölvunotkun. 
• Fagfundir kennara í Hafnarfirði. 
• Gullkista við enda regnbogans. Ingvar Sigurgeirsson fjallaði um rannsókn á 

hegðunarvanda í Grunnskólum Reykjavíkur. 
• Fræðslufundur á vegum Sjónstöðvar Íslands.  
• Mentor upplýsingakerfið – fræðslufundur fyrir kennara. Hvað skrifum við – hvað 

skrifum við ekki.  
• Málþing skólastjórafélags Reykjaness. 
• LOGOS – fyrirlögn og úrvinnsla. 
• Ráðstefna um ADHD.  
• Fræðslufundur um fjármálakerfi Hafnarfjarðarbæjar. 
• Fræðslufundur á vegum Skólastjórafélags Reykjaness. 
• Fræðsla fyrir stjórnendur um nýju grunnskólalögin. 
• Fræðsla fyrir stjórnendur um nýjungar í Mentor.is. 
• Námskeið í skyndihjálp.  
• Board – námskeið. 
• Skráningarnámskeið í Gegni og ráðstefna skólasafnsfræðinga. 
• Árangursstjórnunarteymi skólans naut leiðsagnar Vilhjálms Kristjánssonar við 

gerð starfsáætlunar. 
• Fráfarandi skólastjóri ásamt umsjónarkennurum / tölvuumsjónarmanni sóttu 

BETT ráðstefnuna.  
• Tveir kennarar sóttu Educational Show.  

 

Upplýsingar um námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar verða ekki talin upp 
hér enda liggja skráningar fyrir þar. Auk þess sem hér hefur verið talið sóttu starfmenn 
sér fræðslu á ráðstefnum og hjá símenntunarstofnun HÍ og KHÍ. Einnig stunduðu nokkrir 
starfsmenn framhaldsnám við sömu stofnanir. 
 

 
Hafnarfirði 4. febrúar 2008, 

María Pálmadóttir, 
skólastjóri Setbergsskóla 


