
- 1 - 

        
 

Mat á afrakstri og framkvæmd símenntunaráætlunar  
Setbergsskóla árið 2009 

 

Hér á eftir fer samantekt á því hvernig til tókst við framkvæmd símenntunaráætlunar 
Setbergsskóla árið 2009.  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.  
 
Áætlunin var unnin út frá stefnu skólans og skólastefnu Hafnarfjarðar. Við gerð 
áætlunarinnar og mat á hennar er byggt á starfsmannasamtölum þar sem greind er 
fræðsluþörf starfsmanna og upplýsingum sem starfsmenn hafa safnað í menntaskrá 
skólans sem starfsmenn skila til stjórnenda við hver annaskipti. Einnig er byggt á 
matsskýrslu fyrir skólaárið. 
 
Í áætlun var byggt á: 

• SMT – skólafærni. 
• Áframhaldandi vinnu vegna endurskoðunar námsmats í skólanum. 
• Þörfum stofnunarinar vegna forystuhlutverks í læsi- og námsvitund. 
• Fræðslu til starfsmanna vegna nemenda með einhverfu. 

 

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 2009 var haldið áfram skipulagðri fræðslu og handleiðslu til starfsmanna á funda- 
og samvinnutímum starfsfólks. Sú vinna var skipulögð af SMT – teymi skólans undir 
forystu SMT – handleiðara. Auk þess lauk deildarstjóri sérkennslu námskeiði á vegum 
Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar í PMT – grunnmenntun og SMT – ráðgjafi okkar sem 
einnig er félagsráðgjafi skólans sótti PMT – meðferðarnám á vegum Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar.  
 
Lögð var áhersla á eftirtalda þætti: 

• Bekkjarstjórnun og einbeitingarleiki.  
• Upprifjunarnámskeið í notkun SMT – grunnverkfæra.  
• Endurskoðun agaferils og reglutöflu. 
• Lögð var inn lausnaleit. 
• Allir starfsmenn fengu kennslu í að setja mörk.   
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Greinilegt er að innleiðing á SMT- skólafærni hefur haft jákvæði áhrif á skólastarfið. Það 
sést m.a. í fækkun agabrota á tilteknum svæðum skólans, allri umgengni á göngum 
skólans og í matsal. Eins og kemur fram í starfsmannasamtölum og í samtölum við 
foreldra nýtast þau verkfæri sem verið er að innleiða vel fyrir þá nemendur sem sýna 
hegðunarfrávik. Einnig kemur fram í viðhorfakönnun til skólans að foreldrar telja börnum 
sínum líði vel í skólanum og að starfsfólk hafi góð tök á agamálum og bekkjarstjórnun. 
Þetta teljum við að megi m.a. rekja til innleiðingar SMT–skólafærni. Einnig kom fram í 
starfsmannasamtölum að ánægja er með kerfi sem innleitt er fyrir alla starfsmenn og á 
þetta ekki síst við um skólaliða og stuðningsfulltrúa sem upplifa sig með sterkari stöðu 
innan starfsmannahópsins en áður. Enn taka þó ekki allir starfsmenn virkan þátt í að nýta 
sér tækin en þeim fer fækkandi. 
 
Endurskoðun námsmatsaðferða: 
Unnið var áfram að endurskoðun og innleiðingu nýrra aðferða við námsmat með sérstakri 
áherslu á leiðsagnarmat og notkun námsmappa. Námsmatsteymi skólans ásamt 
stjórnendum skipulagði þá vinnu.  
 
Helstu verkefni voru þessi: 

• Ingvar Sigurgeirsson fundaði með námsmatsteymi skólans og leiðbeindi um 
stefnumótunarvinnu vegna námsmats. 

• Námsmatsteymi hélt kynningu fyrir kennara um námsmöppur og kennarar sögðu 
frá reynslu sinni af notkun þeirra. 

• Námsmatsteymi las ýmsar greinar í blöðum, tímaritum og á netinu sem tengjast 
námsmati. Einnig kynnti teymið og hópur kennara sér þróunarverkefni og 
matsaðferðir í öðrum skólum. 

• Stjórnendur og námsmatsteymi ásamt tölvuumsjónarmanni sóttu fræðslufund á 
vegum Mentor.is um leiðsagnarmat og námsframvindu. 

• Allir kennarar prófuðu einhverjar nýjar aðferðir við námsmat og miðluðu reynslu 
sinni af því. 

• Hópur kennara og stjórnenda fór til Akureyrar í skólaheimsóknir og kynntu sér 
námsmatsvinnu í nokkrum skólum.  

• Ingvar Sigurgeirsson hélt fund með kennurum í apríl þar sem tekin var ákvörðun 
um næstu skref, þ.e. að innleiða námsmöppur í öllum árgöngum skólans og er það 
hluti af þeirri vinnu sem fram fór vegna stefnumótunar um birtingarform 
námsmats. 

• Á deilda- og samvinnufundum hefur kennarahópurinn haldið áfram að þróa 
námsmöppur í árgöngum og skipst á hagnýtum upplýsingum. Foreldrar hafa lýst 
sérstakri ánægju með námsmöppurnar. 

 
Tekin var sameiginleg ákvörðun í vor um að allir kennarar skólans þróuðu námsmöppur 
fyrir sinn nemendahóp. Sú vinna hefur farið vel af stað í haust og allir nemendur eiga sína 
námsmöppu sem fjölbreyttum vitnisburði um námsframvindu er safnað í. Þannig er lögð 
áhersla á leiðsagnargildi námsmats og fjölbreyttar matsaðferðir sem gefa góða mynd af 
hæfileikum og færni nemenda. Það er hluti af þeirri vinnu sem fram fer vegna 
endurskoðunar námsmatsstefnu skólans. 
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Setbergsskóli – forystuskóli á sviði læsis og námsvitundar  
Haldið var áfram fræðslu meðal starfsmanna á sviði læsis og námsvitundar. Helstu 
áherslur voru:   

 

• Allir kennarar sóttu fyrirlesturinn ,,Lestur er línudans” sem fluttur var af Rósu 
Eggertsdóttir sérfræðingi við HA.  

• Hópur kennara sótti fræðslufund um ,,Byrjendalæsi” sem Rósa Eggertsdóttir 
sérfræðingur við HA flutti.  

• Verkefnisstjórar sóttu námskeið Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar fyrir 
verkefnisstjóra forystuskóla.  

• Verkefnisstjórar héldu fræðslufund fyrir aðra verkefnisstjóra forystuskóla. 
• Sérkennarar héldu fræðslufund fyrir foreldra barna um læsi. 
• Tveir kennarar sóttu hraðlestrarnámskeið hjá Hraðlestrarskólanum. 
• Tveir kennarar héldu hraðlestrarnámskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 
• Verkefnisstjórar og læsisteymi lásu ýmsar greinar í blöðum, tímaritum og á netinu 

sem tengjast læsi og námsvitund. 
• Farið var í skólaheimsóknir. 
• Guðmundur Engilbertsson kom þrisvar á haustönn með kennslu og málstofur fyrir 

kennara og stuðningsfulltrúa vegna innleiðingar verkefnisins ,,Orð af orði”. 
 
Verkefnið hefur vaxið og dafnað vel og er nú orðið hluti af starfi og menningu 
skólans.Til að meta stöðuna á verkefninu var haldinn fundur þar sem skerpt var á 
stefnu skólans og tekin ákvörðun um að halda við því sem gert hefur verið fram að 
þessu, skólinn hefur sérhæft sig í og náð hefur að festast í sessi. Þetta á m.a. við um 
hugtakakort, hraðlestur, gagnvirkan lestur og yndislestur. Auk þess var tekin 
ákvörðun um að bæta við vinnu með orð og hugtök en rannsóknir sýna að skilningur 
barna á orðum og hugtökum og læsi almennt hefur afgerandi forsagnargildi um 
námsframvindu þeirra. Því var gengið til samstarfs við Guðmund Engilbertsson við 
Háskólann á Akureyri og hann fenginn til að innleiða verkefnið,,Orð af orði”. Einnig 
verður lögð enn meiri áhersla en áður á mat á verkefninu og mat á frammistöðu 
nemenda í hraðlestri og lesskilningi. 

 
Fæðsla vegna uppbyggingar námsvers fyrir einhverfa nemendur: 

• Svanhildur Svavarsdóttir  sérkennari og boðskiptafræðingur veitti stjórnendum og 
starfsmönnum námsvers fyrir einhverfa nemendur leiðsögn. 

• Yfirþroskaþjálfi 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. 

• Yfirþroskaþjálfi tók á móti ýmsum hópum frá öðrum skólum  og stofnunum sem 
vildu kynna sér þá starfsemi sem fram fer fyrir einhverf börn í Setbergsskóla. 

• Yfirþroskaþjálfi hélt fræðslufundi fyrir skólaliða og stuðningsfulltrúa. 
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Á þeim stutta tíma sem liðinn er frá því að námsver fyrir börn með einhverfu var sett á 
laggirnar við skólann hefur orðið til mikil þekking sem nýtist bæði nemendum og öðrum 
innan skólans. Oft er leitað til skólans um upplýsingar um starfsemi námsversins og 
faglega þekkingu. Mikið hefur verið búið til af kennslugögnum sem koma nemendum til 
góða og þeim hefur verið miðlað innan skólans og utan. Skipulag og vinnubrögð hafa 
þróast og fest sig í sessi. 
 

Ýmis önnur fræðsla sem allir starfsmenn skólans eða starfsmannahópar tóku þátt í:  
• Fræðslufundur á vegum SKÓR – áhrif kreppu á skólastarf.  
• Fræðslufundur um  vinnuvernd á óvissutímum  - fræðslufundur fyrir starfsmenn. 
• Fræðslufundur fyrir skólaliða undir leiðsögn tölvuumsjónarmanns um grunnþætti 

í tölvunotkun. 
• Fræðslufundur fyrir hóp kennara undir stjórn tölvuumsjónarmanns um notkun 

skjávarpa í kennslu. 
• Fagfundir kennara í Hafnarfirði. 
• Fræðsla fyrir stjórnendur um grunnskólalögin. 
• Fræðsla fyrir stjórnendur um nýjungar í Mentor.is. 
• Námsráðgjafi hélt fræðsluerindi um einelti. 

 

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 í námsleyfum eða með starfi. 
 
 

Hafnarfirði í janúar 2010, 
María Pálmadóttir, 

skólastjóri Setbergsskóla 


