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Greinargerð  vegna umsóknar um fjármagn vegna  

símenntunar starfsfólks Setbergsskóla á vorönn 2010 
 

Markmið símenntunar og tengsl þess við skólastarfið 
 

Hér á eftir eru tilgreind þau markmið sem sett hafa verið vegna símenntunar starfsmanna í 
Setbergsskóla fyrir vorönn 2010. Símenntunaráætlunin er unnin í samráði við starfsfólk skólans 
og megin áhersla lögð á þau verkefni sem hafa bein tengsl við stefnu skólans og bæjarins í 
skólamálum og þar með lagður grunnur að því að styrkja og viðhalda faglegri hæfni starfsmanna 
og tryggja framgang þeirra verkefna sem okkur eru brýnust. 
 

Unnið er eftir samþykktri símenntunaráætlun Setbergsskóla en framkvæmd við gerð hennar er 
með þeim hætti að í starfsmannasamtölum kemur fólk á framfæri óskum sínum um símenntun 
fyrir næsta ár.  
 

Út frá því er skipulögð símenntun sem miðast annars vegar við alla og fylgir stefnu skólans og 
hins vegar munu starfsmenn sækja námskeið og aðra fræðslu að eigin frumkvæði og er þá gert 
ráð fyrir umsóknum í Vonarsjóð.  
 

Á þennan hátt er leitast við að koma til móts við einstaklingsþarfir um símenntun og faglegan 
stuðning. 
 

Stærstu verkefni okkar skólaárið 2009 – 2010 eru:  
• Að halda áfram innleiðingu SMT – skólafærni. 
• Að þróa námsmatsaðferir og að endurskoða námsmatsstefnu skólans.  
• Að auka þekkingu og færni starfsfólk vegna þess hlutverks sem skólinn gegnir sem 

forystuskóli í læsi og námsvitund.  
• Að auka þekkingu starfsmanna vegna uppbyggingar námsvers fyrir einhverfa nemendur í 

Setbergsskóla. 
 

Sérstaklega er haft í huga gildi þess fyrir skólastarfið að starfmenn verði með fræðslu fyrir 
samstarfsfólk sitt á sameiginlegum fundartímum og skipulagsdögum og að þeir sæki sér fræðslu 
með heimsóknum í aðra skóla og miðli til skólaumhverfisins. Einnig munu starfsmenn halda 
fræðslufundi fyrir foreldra og miðla þekkingu til skólasamfélagsins alls. Starfsmenn munu einnig 
sækja sér fræðslu sem skipulögð er á vegum Skólaskrifstofunnar, á ráðstefnum, hjá KÍ og KHÍ 
og nýta til þess Vonarsjóðinn. 
 

Markmið með símenntun starfsmanna 
 

SMT - skólafærni 
Markmið: 

- Að vinna áfram að þjálfun og upprifjun í notkun grunnverkfæranna. 
- Að bæta skráningarferlið og gera það markvissara. 
-     Að halda áfram við innleiðingu bekkjarstjórnunarverkfæra og þjálfa starfsfólk í 

notkun þeirra. 
- Að byrja á innleiðingu lausnaleitar og undirbúnings við stofnun lausnateymis. 
- Að tveir starfsmenn komist að í grunnmenntun PMT. 
- Að til verði mælanleg árangursviðmið sem verði hluti af innra mati skólans. 
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Endurskoðun námsmatsaðferða og gerð námsmatsstefnu: Framhaldsvinna frá fyrra ári   
Markmið: 

- Að þróa námsmatsaðferðir þannig að þær endurspegli einstaklingsmiðaðar þarfir 
nemenda, hæfileika og getu. 

- Að námsmatsaðferðir hafi leiðsagnargildi fyrir nemendur. 
- Að auka ábyrgð nemenda á eigin námi og efla námsvitund.  
- Að vinna með þann þátt námsmatsins sem virkjar nemandann í námsmatsferlinu.  
- Að kennarar miðli reynslu og aðferðum. 
- Að endurskoða námsmatsstefnu skólans.  

 

Setbergsskóli – forystuskóli á sviði læsis og námsvitundar: Framhaldsvinna frá fyrra ári  
Markmið: 

- Að auka handleiðslu og ráðgjöf við þá sem eru í forystu um verkefnið innan skólans 
til stefnumörkunar og áætlanagerðar. 

- Að efla fræðslu til kennarahópa innan skólans sem geti verið í forystu um sérstaka 
þætti verkefnisins. 

- Að efla fræðslu til allra starfsmanna . 
- Að til verði mælanleg markmið sem nemendur eiga að ná varðandi læsi. 

 

Fræðsla tengd uppbyggingu úrræða fyrir einhverfa nemendur 
Markmið: 

- Að efla þekkingu og þjálfa sérstaklega þá starfsmenn sem sinna einhverfum 
nemendum skólans. 

- Að þróa áfram samstarf  innan skólans um einhverfa nemendur. 
 

Mentor.is 
Markmið: 

- Að kennarar geti hagnýtt þá möguleika sem vinnuumhverfi Mentor.is hefur upp á að 
bjóða með tilliti til skráningar á framvindu nemenda, námsmats og áætlunargerðar. 

 

Heimsóknir í aðra skóla 
Markmið: 

- Að kennarar kynni sér á eigin vegum aðferðir og vinnubrögð í öðrum skólum 
sérstaklega með það að markmiði að auka fjölbreytni kennsluhátta. 

 

Tölvu- og tæknimál  
Markmið:  

- Að starfsfólk fái tækifæri til að bæta og auka við tölvuþekkingu sína. Til þess verði 
notuð sú þekking sem fyrir hendi er meðal starfsmanna innan skólans.  

 
 

 
Hafnarfirði 6. nóvember 2009 
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María Pálmadóttir 

skólastjóri Setbergsskóla 


