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Greinargerð  vegna umsóknar um fjármagn vegna símenntunar 

starfsfólks Setbergsskóla fyrir skólaárið 2010 - 2011 
 

Markmið símenntunar og tengsl þess við skólastarfið 
 

Hér á eftir eru tilgreind þau markmið sem sett hafa verið vegna símenntunar starfsmanna í 
Setbergsskóla skólaárið 2010 - 2011. Símenntunaráætlunin er unnin í samráði við starfsfólk 
skólans en framkvæmd við gerð hennar er með þeim hætti að í starfsmannasamtölum kemur fólk 
á framfæri óskum sínum um símenntun og leggur mat á hvernig til hefur tekist við það sem í 
boði hefur verið. Áætlunin er einnig tekin til umræðu og kynningar á starfsmannafundi.   
 
Megin áhersla er 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 eru brýnust hverju sinni. 
 

Út frá þessu ferli er skipulögð símenntun sem miðast annars vegar við allan starfsmanna-  og/ 
eða kennarahópinn og fylgir stefnu skólans og hins vegar munu starfsmenn sækja námskeið 
og aðra fræðslu að eigin frumkvæði. Þá gert ráð fyrir að þeir nýti einstaklingsstyrki úr 
Vonarsjóði og auk þess fékk skólinn nú styrk úr Sprotasjóði til áframhaldandi vinnu að 
breyttum námsmatsaðferðum. 
 
 

Stærstu verkefni okkar skólaárið 2010 – 2011 eru:  
• Að halda áfram innleiðingu SMT – skólafærni með sérstakri áherslu á innleiðingu 

lausnateymis. Lögð er sérstök áhersla á jafningjastuðning. 
• Að þróa námsmatsaðferir í átt að leiðsagnarmati og ljúka við endurskoðun 

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. 
• Að auka þekkingu starfsfólks á einelti og andfélagslegri hegðun og líðan nemenda. 
• Að efla starfsandann og fjalla um uppbyggileg samskipti á vinnustað. 
 

Sérstaklega er haft í huga gildi þess fyrir skólastarfið að nýta þann auð sem felst í 
sérfræðiþekkingu innan skólans, því er lögð áhersla á jafningjastuðning og sérþekkingu 
starfsmanna á ýmsum málefnum. Stoðteymi skólans hefur á að skipa sérfræðiþekkingu sem 
nýtist vel varðandi líðan, hegðun og námsfrávik. Jafningjafræðsla verður því stór hluti af þeirri 
símenntun sem fram fer. Stoðteymi skólans stendur einnig fyrir fræðslu fyrir foreldra um 
sérhæfð málefni. Auk þess hafa stjórnendur haldið fundi með foreldrum að hausti m.a. til að 
kynna stefnu skólans og áhersluatriði vetrarins. 
 
Auk þess sækir starfsmannahópurinn sér fræðslu með heimsóknum í aðra skóla og samvinnu 
innan skólakerfisins. Einnig leggjum við áherslu á að miðla til annarra reynslu okkar og 
þekkingu varðandi læsi og námsvitund en einnig sérhæfðri þekkingu um TEECH –
hugmyndafræðina  - skipulagða kennslu, en mikið er sótt til skólans til að kynnast þeirri vinnu 
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sem á sér stað í námsveri fyrir einhverfa nemendur. Þannig leggjum við áherslu á að miðla af 
reynslu okkar til umhverfisins og er það fastur liður í starfsemi skólans.  
 
Auk þess sem að ofan er upp talið munu starfsmenn sækja sér fræðslu sem skipulögð er á vegum 
Skólaskrifstofunnar, sækja fræðslufundi og  ráðstefnur auk þess sem nokkrir þeirra stunda 
formlegt framhaldsnám við HÍ. 
 
 
 

Markmið með símenntun starfsmanna 
 

� SMT - skólafærni 
 
Markmið: 

- Að vinna áfram að þjálfun og upprifjun í notkun grunnverkfæranna. Komið er til móts 
við hvern og einn þar sem hann er staddur og sérstök áhersla lögð á fræðslu til 
skólaliða og starfsfólks í heilsdagsskóla. 

- Að bæta skráningarferlið og gera það markvissara. 
-     Að halda áfram við innleiðingu bekkjarstjórnunarverkfæra og þjálfa starfsfólk í 

notkun þeirra. 
- Að halda áfram innleiðingu lausnaleitar. 
-     Að innleiða lausnateymi sem tók til starfa nú í haust. 
- Að tveir starfsmenn komist að í grunnmenntun PMT. 
- Að bæta matstæki sem skólinn nýtir sem hluta af sjálfsmati sínu. 
- Að vera í samstarfi við aðra skóla um innleiðingu SMT – skólafærni.  
 
� PMT – grunnmenntun 
 
-     Að efla færni starfstétta í ráðgjöf vegna hegðunar sérstaklega ef um hegðunarfrávik er 

að ræða. 
-     Að styrkja enn frekar þann hóp innan skólans sem í fararbroddi vegna SMT – 

verkefnisins.  
 

� Endurskoðun námsmatsaðferða 
 

Nú í vor fékk Setbergsskóli styrk úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla til verkefnis sem við 
köllum „Námsmöppur sem námsmatstæki“. Undanfarnin tvö til þrjú ár hefur farið fram hér 
við skólann heilmikil vinna við endurskoðun námsmatsaðferða  sem endaði með því að tekin 
var sú stefna að þróa námsmöppur til að veita alhliða sýn á getu og hæfileikum nemenda.  
 
Lýsing á verkefninu, markmið og tilgangur: Vertu svo góður að láta mig vita hvort þetta er 
eitthvað sem þú gætir tekið að þér. 
  
Markmið: 

- Að þróa námsmöppur sem tæki sem veitir alhliða yfirsýn yfir getu og hæfileika 
nemandans. 

- Að auka færni kennara við fjölbreyttar leiðir til námsmats. 
- Að þjálfa kennara í að endurspegla mismunandi hæfileika hvers nemanda og gefa 

uppbyggilega endurgjöf sem hefur leiðsagnargildi. 
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- Að opna leiðir fyrir foreldra til að geta betur fylgst með þróunog framvindu í námi 
barna sinna. 

- Að skapa vettvang fyrir samstarf og samábyrgð heimila og skól varðandi afrakstur 
náms. 

- Að efla ábyrgð og vitund nemenda um eigið nám. 
  
Innihald námskeiðs fyrir kennara: 

- Að móta skýrt verkferli um námsmöppur og að samfella verði í þeirri vinnu milli 
árganga og faggreina. 

- Að kynna kennurum fjölbreyttar leiðir til námsmats með áherslu á símat. 
- Að þjálfa kennara í að miðla til nemenda leiðum sem efla námsvitund þeirra. 
- Að kennarar læri leiðir til að nýta námsmöppur sem tæki til samstarfs við foreldra og 

nemendur. 
- Að kennarar læri að beita fjölbreyttum námsmatstækjum sem endurspegla markmið og 

áherslur í kennslu. 
- Að kennarar noti námsmat til leiðsagnar um áframhaldandi nám og geri nemandur þar 

með að virkum þátttakendum í námsmatsferlinu. 
- Að til verði námsmatsstefna sem byggir á faglegum grunni matsfræða og sýnir ólíkar 

hliðar nemandans. 
- Að haldið verði áfram að þróa námsmöppur sem tæki til námsmats og birtingarleið 

þess. 
- 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. 
  
Tengsl við þarfir grunnskólans, skólastefnu sveitarfélags og aðalnámskrá: 
Unnið er út frá þeim hugmyndnum að námsmat skuli vera fjölbreytt, í samræmi við 
fjölbreyttar kennsluaðferðir og endurspegla áherslur í kennslu. Megin tilgangur námsmats er 
að að afla upplýsinga sem nýtast til að örva nemendur við námið og því er lögð rík áhersla á 
að hafa nemendur og foreldra virka í matsferlinu og kynna reglulega fyrir þeim niðurstöður 
mats enda sé það hluti af föstum þáttum í námsferlinu. Síðastliðna tvo vetur hafa kennarar við 
Setbergsskóla verið að kynna sér og prófa nýjar leiðir í námsmati og síðastliðnn vetur hafa 
allir kennarar sent námsmöppur heim með nemendum. Það er mikill vilji fyrir því í hópnum 
og þróa þessa leið enn ferkar og því sóttum við um styrk til þessa verkefnis. 
 

� Setbergsskóli – forystuskóli á sviði læsis og námsvitundar  
 
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 halda áfram að þróa mælanleg markmið sem nemendur eiga að ná varðandi læsi. 
- Að halda áfram við innleiðingu hugtakakorta sem verkfæris sem allir nemendur læri 

að nota. 
- Að halda áfram að miðla fræðslu og þekkingu til annarra skóla. 
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� 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. 
- Að miðla til kennara, sérstaklega í yngri deildum skólans, þeirri hugmyndafræði sem 

„skipulögð kennsla“  byggir á. 
 
 

� Heimsóknir í aðra skóla 
 
Markmið: 

- Að kennarar og aðrir starfsmenn kynni sér aðferðir og vinnubrögð í öðrum skólum 
innan og utan sveitafélagsins. 

- Að kennarar kynnist sérstaklega þeim verkefnum sem aðrir skólar í Hafnarfirði hafa 
forystu um og nýti sér þá þekkingu sem þar er að finna. 

- Að kennarar kynnist aðferðum sem aðrir skólar hafa innleitt til að auka fjölbreytni í 
kennslu og námsmati. 
 

 

� 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.  

 
� Starfsefling – starfsgleði - vinnuumhverfi 

 
Markmið:  

- Að efla vitund starfsmanna um þá þætt sem hafa góð áhrif á líðan í starfi. 
- Að auka starfsánægju og starfsgleði á vinnustaðnum. 
- Að stjórnendur efli færni sína í að takast á við erfið starfsmannamál. 
- Að stjórnendur kynni sér það sem KÍ hefur upp á að bjóða varðandi réttindi og skyldur 

félagsmanna, sérstaklega það sem snýr að veikinda- og orlofsrétti. 
 

� Líðan nemenda  
 
Einn starfsmaður sækir nú sérstakt námskeið fyrir verðandi verkefnisstjóra 
Olweusaráætlunarinnar. Sá starfsmaður verður þá fær um að leiða verkefnið innan skólans ef 
til þess kemur og kynna fyrir starfsfólki þá aðgerðaáætlun sem Olweusarskólar byggja á. Í 
vetur er lögð fyrir Olweusarkönnun í fyrsta sinn og á vorönn mun fara fram úrvinnsla þeirrar 
könnunar með starfsmönnum öllum undir handleiðslu Þorláks Helgasonar, stjórnanda 
Olweusarverkefnisins á landsvísu. Þetta er liður í því að bæta líðan nemenda og vinna gegn 
einelti og andfélagslegri hegðun. 
 
Stoðteymi skólans ásamt stjórnendum heldur reglulega fræðslufundi fyrir starfsmenn. Um er 
að ræða fræðslu um ADHD, aðgerðir gegn einelti og aðra fræðslu sem lýtur að hegðun, 
framkomu, líðan og samskiptum.  
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Markmið: 
- Að bæta líðan allra sem við skólann starfa. 
- Að bæta aga, umgengni og framkomu allra. 

 
 
 

 
 

Hafnarfirði 30. nóvember 2010 
 
 

______________________________________ 
María Pálmadóttir, skólastjóri og  

Hrönn Bergþórsdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
 
 

 
 
 

 


