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Greinargerð v/umsóknar um fjármagn vegna símenntunar í 
Setbergsskóla 
 
Í stefnu Setbergsskóla segir m.a.  
 
Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa 
hæfni þeirra til samstarfs við aðra. Þetta hyggst skólinn gera í samvinnu við 
heimilin m.a. með því að efla virðingu nemenda, virðingu fyrir sjálfum sér, 
foreldrum og öðrum sem nálægt þeim standa.  
 
Þessu hyggjumst við ná með SMT starfinu sem nú er á öðru ári. Við vinnum einnig 
að því að endurmeta námsmat og helst það í hendur við breytta kennsluhætti sem 
stöðugt er reynt að þróa.  
Undanfarin ár höfum við hvatt fólk til að nýta Vonarsjóðinn betur, það hefur nú 
þau áhrif að kennarar og stjórnendur horfa til ráðstefna erlendis. Slíkt er mjög 
hvetjandi, leiðir til tengsla milli skóla og styrkir félagsþörfina. Því verður árið 2008 
ár hinna tíðu utanferða!  Þetta teljum við auka víðsýni starfsmanna en það er eitt af 
leiðarljósum skólans. 
 
Við gerum ráð fyrir því að Skólaskrifstofan haldi áfram að bjóða upp á góð 
námskeið eins og undanfarin ár og fyrrnefnd verkefni eru í raun það tímafrek að 
svigrúm til fræðslu á fundartímum starfstíma skóla er lítið. Einnig þarf að gera ráð 
fyrir því að það sé hægt að taka inn á starfsmannafundi fræðslu sem um er beðið 
eins og t.d. kynningu á starfi Skólaskrifstofu, fræðslu um forvarnir o.fl sem býðst. 
 
Áætlun ársins 2007 breyttist nokkuð þar sem fundir vegna SMT tóku mikinn tíma 
og tveir skipulagsdagar fóru í skólaferðalag starfsmanna til Finnlands sem var 
einstaklega vel heppnað og móttökur vinabæjarins einkenndust af hlýju og 
vinsemd í garð Hafnarfjarðar.  
Meðal annars þess vegna féllu út fyrirhugaðir fræðslufundir vegna ADHL. 
Nánari grein er gerð fyrir þessu í skjalinu “Mat á símenntunaráætlun” sem fylgir 
með.  
Fjármagn dugði ekki fyrir allri þeirri fræðslu sem áætluð var en þar sem ég notaði 
skólasjóð að miklu leyti til að styrkja haustferð eftir fyrsta SMT fundinn þurfti ekki 
að nota starfsmenntunarsjóðinn í það og námsferð starfsmanna var einnig styrkt úr 
skólasjóði.  
 



Í áætluninni núna sem tekur til almanaksársins 2008 er byggt á: 
 
1. Óskum starfsmanna sem hafa skilað inn tillögum í janúar. 
2. Upphafi á námskeiðalotu vegna endurskoðunar námsmats í skólanum 
3. Tillögum kennara um eigið frumkvæði í námi og er þá gert ráð fyrir umsóknum 

í Vonarsjóð en skólinn styrkir ef þarf. 
4. Óskum um nám sem yrði í boði hjá Skólaskrifstofunni. 
5. Að nýta starfmenn innan skólans til að vera með fræðslu fyrir samstarfsfólk. 
6. Að gera fleiri kennara í unglingadeild færa um að kenna hraðlestur, það tengist 

verkefni forystuskóla um að auka lestrarfærni nemenda. 
 

Sótt erum kr. 626.000 til að mæta símenntunarhugmyndum á þessari önn. 

 
Með kveðju, 
 
Guðríður Óskarsdóttir 
Skólastjóri Setbergsskóla 
 
Fylgiskjöl: Áætlun 2007 með uppgjöri, áætlun 2008, starfsáætlun 2008 


