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Símenntunaráætlun Setbergsskóla 2009  
 

Starfshópur: 
 

Lýsing á símenntun: 
N= Námskeið  
U= Umbótastarf 
F= Fyrirlestur 
SN = Sjálfsnám  
S= Samstarf 
J=Jafningjafræðsla 
H=Handleiðsla 

Tilgangur:  Tímabil, 
dagsetningar og 
tímafjöldi: 
 

Kostnaður og 
áætlaður 
greiðandi: 

A:  Ábyrgð 
B:  Umsjón 
C:  Kennari og/eða     
kennslustofnun 
 

Símenntun í tengslum við þróunar- og umbótastarf innan skólans 
Allir starfsmenn  
 

N/U/S/F/SN/H/J 
SMT - skólafærni 
 

Vinna með starfsfólki skóla við 
að þjálfast í aðferðum SMT-
skólafærni og innleiða aðferðir 
þess í skólastarfið. 
 
 
 

Reglulegir fræðslufundir 
á starfstíma skóla, deilda- 
og samvinnutímum  
innan skólans. 

Vinnutími starfsmanna. 
Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar. 
 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar. 
B: Skólastjórar og starfsfólk 
skólaskrifstofu. 
C: Starfsfólk PMT frá 
skólaskrifstofu. 

Allir kennarar  J 
Kynning á 
námsmatsaðferðum og 
skráningu 

Námsmatsteymi skólans kynnir 
afrakstur vinnu  sinnar.  

Fræðslufundur í febrúar 
eða mars. 1klst. 
 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A: Stjórnendur 
B:  Námsmatsteymi skólans 
 

Allir kennarar  J/U/S/SN 
Skólaþing þar sem afrakstur 
námsmatsvinnu er kynntur 

Styðja og efla miðlun  milli 
kennara og deilda. Allir kennarar 
kæmu saman á skipulagsdegi í 
júní og hver kennarahópur kynnti 
afrakstur vertarins. 
 
 
 

Samtals 10 klst í maí og 
júní.  

Unnið af kennurum og 
stjórnendum  ásamt 
Ingvari Sigurgeirssyni. 
 

A:  Skólastjórar. 
B:  Stjórnendur. 
námsmatsteymi ásamt 
Ingvari Sigurgeirssyni 
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Kennarar 
unglingadeildar og 
fagstjórar 

F 
Endurskoðun 
námsmatsaðferða með 
sérstakri áherslu á námsmat 
í unglingadeild vegna 
breyttra forsendna 
námsmats í 10. bekk.  

  Haustönn 2009.   
Samtals 10 klst. á 
tímabilinu janúar – 
desember. 
 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A:  Skólastjórar. 
B:  Stjórnendur. 
námsmatsteymi ásamt 
Ingvari Sigurgeirssyni 
C:  Kennaraháskóli Íslands / 
Ingvar Sigurgeirsson. 
 

Hópur kennara og 
stjórnendur 

N/U/S/J/H 
Endurskoðun 
námsmatsstefnu 

Fyrirlestrar og handleiðsla vegna 
vinnu við endurskoðun 
námsmatsstefnu skólans. 

Haustönn 2009   
Samtals 12 klst. á 
tímabilinu janúar – 
desember. 
 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A:  Skólastjórar. 
B:  Stjórnendur og 
námsmatsteymi ásamt 
Ingvari Sigurgeirssyni 
C:  Kennaraháskóli Íslands / 
Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 

 
Allir starfsmenn 

F 
Fræðslufundir tengdir 
forystuskólaverkefni 
 

Fyrsti fræðslufundur fer fram 
þann 10. febrúar.  

Gert er ráð fyrir tveimur 
til þremur fræðslufundum 
fyrir alla starfsmenn 
skólans. Samtals 4 – 6 
klst. 
 
 

Vinnuitími starfsmanna.  
Fjármagn vegna 
forystuskólaverkefnis. 

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis. 
C: Háskólinn á Akureyri / 
Rósa Eggertsdóttir 
 

Skólastjórnendur, 
verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis 
og læsisteymi 
 
 

U/J/H 
Aukinn faglegur stuðningur 
við lestrarteymi skólans 
 
 

Samræða og fræðsla varðandi 
stefnumörkun, framkvæmda-
áætlun, mat, skráningu og 
nemendamiðuð markmið. Lögð 
verður áhersla á tengingu við 
sjálfsmat skólans. 

Haldnir verða 2 – 4 
fundir á hvorri önn þar 
sem fram fer handleiðsla 
við þá sem eru í forystu 
fyrir verkefnið. Gert ráð 
fyrir vinnu milli funda. 
Fyrsti fundur fer fram 
þann 10. febrúar. 
 

Vinnutími starfsmanna. 
Fagleg leiðsögn greidd 
af hluta þess fjármagnis 
sem fæst vegna 
forystyskólaverkefnis. 

A:  Skólastjórar. 
B:  Skólastjórar og 
verkefnisstjórar. 
C: Háskólinn á Akureyri / 
Rósa Eggertsdóttir. 

Tveir kennarar í 
unglingadeild 
 
 

U/J/H 
Hraðlestrarnámskeið 
 
 

Að efla íslenskukennara í að 
þjálfa nemendur í hraðlestri og 
miðla til annarra kennara innan 
og utan skólans aðferðum við að 
auka leshraða nemenda. 
 
 

Vorönn 2009. 20 klst. Hluti af þeim tíma sem 
ætlaður er til 
símenntunar skv. 
kjarasamningi. 
Hluti fjármagns sem 
ætlað er vegna 
forystuskólaverkefnis. 

A:  Skólastjórar. 
B:  Hraðlestrarskólinn 
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Skólastjórnendur og 
verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis  
 
 

U/J/H 
Skólaheimsóknir 
 
 

Skipulagðar heimsóknir 
starfsmanna í aðra skóla bæði 
innan bæjar og utan til að gefa 
þeim tækifæri til að kynnast 
áherslum og vinnubrögðum 
annarra.  
 

Vorönn og haustönn. 
Farið verður í heimsóknir 
í Víkurskóla og 
Lundaskóla sem eru 
forystuskólar í læsi. 

Vinnutími starfsmanna 
og sá tími sem ætlaður er 
skv. kjarasamningi til 
endurmenntunar. 
 

A:  Skólastjórar. 
B:  Skólastjórar og 
verkefnisstjórar. 
C: Móttökuskólar. 

Skólastjórnendur, 
verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis 
og læsisteymi 
 

U/J/H 
Þróun ,,sérfræðingahóps“ 
um forystuskólaverkefnið 
 
 

Stefnt er að því að innan skólans 
verði til hópur ,,sérfræðinga“ sem 
geti tekið að sér að miðla til 
starfsmanna skólans og annarra 
skóla verklagi og aðferðum sem 
stuðla að eflingu læsis og 
námsvitunadar. 

Allt árið. Vinnutími starfsmanna. 
Hluti fjármagns sem 
ætlað er vegna 
forystuskólaverkefnis. 
 

A:  Skólastjórar. 
B:  Skólastjórar og 
verkefnisstjórar. 
C: Háskólinn á Akureyri / 
Rósa Eggertsdóttir. 

Starfsmenn í námsveri 
fyrir einhverfa 

F 
Sérhæfð fræðsla vegna 
námsvers fyrir einhverfa 
 
 

Þjálfun og fræðsla í TEACCH 
hugmyndafræðinni – skipulögð 
kennsla. 

20 klst á haustönn. Vinnutími starfsmanna 
og sá tími sem ætlaður er 
til símenntunar skv. 
kjarasamningi. 
 

A) Skólastjórar. 
B) Skólastjórar. 
C) Greiningarstöð ríkisins 
o.fl. 

Hópur kennara F/H 
Mentor.is 
 

Fræðsla og handleiðsla um 
vinnuumhverfi Mentor.is. 
Starfsfólk kynnist og geti hagnýtt 
sér þá möguleika sem 
skráningarkerfið hefur upp á að 
bjóða til að skrá framvindu 
nemenda, námsmat, einkunnir, 
verkefnabækur og áætlanir.  
 

Fræðsla á 
samstarfsfundum / 
vinnufundum einu sinni á 
hvorri önn. 
Samtals 2 klst.  

Unnið af starfsfólki 
Setbergsskóla.  
 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Stjórnendur og Magnús 
Már Júlíusson, 
tölvuumsjónarmaður.  

Skólastjórar og 
deildastjórar 

Málþing skólastjórafélags 
Reykjaness 

Miðlun þekkingar um 
þróunarstarf í skólum. 

Í lok janúar. 
 
 

Stjórnendur greiða fyrir 
úr Vonarsjóði. 

A, B: Stjórn SKÓR. 
C: Ýmsir. 

Skólastjórar og 
deildastjórar 

Ýmsir fræðslufundir  Að gera stjórnendum kleift að 
sækja fundi og ráðstefnur um 
ýmis mál sem snerta 
skólastjórnun. 
 

Einu sinni til tvisvar á 
hvorri önn. 

 A, B og C: Ýmsir. 
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Hópur kennara og 
annarra starfsmanna  

J 
Heimsóknir í aðra skóla. 
 

Skipulagðar heimsóknir 
starfsmanna í aðra skóla bæði 
innan bæjar og utan til að gefa 
þeim tækifæri til að kynnast 
áherslum og vinnubrögðum 
annarra.  
 

Dreifist á allt árið.  Vinnutími starfsmanna. A) Skólastjórar. 
B) Stjórnendur. 
C) Móttökuskóli. 

Allir starfsmenn F 
Sérhæfð fræðsla um 
fíkniefni.  
 
 

Fólk átti sig á hvaða einkenni 
nemendur sýna sem eru í neyslu. 

Tímasetning óákveðin. 
1 klst. 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A) Skólastjórar. 
B) Skólastjórar. 
C) Óákveðið. 

Allir starfsmenn  F 
Sjálfstyrkingarnámskeið 
fyrir starfsmenn   

Fjallað um hvernig við sem 
starfsmenn getum eflt okkur til 
að vera betur í stakk búin til að 
taka á þeim verkefnum sem við 
okkur blasa sérstaklega í ljósi 
erfiðra aðstæðna. 

Skipulagsdagur á 
haustönn 1 - 2 klst. 
 

Vinnutími starfsmanna.  
 

A) Skólastjórar. 
B) Skólastjórar. 
C) Óákveðið. 

Hópur starfsmanna N 
Skyndihjálp 

Upprifjun í grunnþáttum 
skyndihjálpar 

4 klst. á 
undirbúningsdögum á 
haustönn. 

 Umsjón og skipulag:  
Rauði krossinn 

Árangursstjórnunar-
teymi 

Árangursstjórnun  Áfram verður unnið að því að 
færa skólastefnu og innra mat í 
búning árangursstjórnunar.  
 
 

Framhaldsvinna frá fyrra 
ári.  

Vinnutími starfsmanna.  A) Skólastjóri. 
B) Skólastjóri. 
C)Árangursstjórnunarteymi 
skólans. 

Hópur starfsmanna Tölvu- og tæknimál Starfsmenn fái leiðsögn eftir 
kunnáttu hvers og eins um 
tölvunotkun. Tölvustofa skólans 
verður opin á fyrifram ákveðnum  
tímum þar sem starfsmenn hafa 
aðgang að leiðsögn. Einnig  
verður sett upp námskeið fyrir 
skólaliða. 
 
 

Febrúar – nóvember. 
8 klst. 
 

Sá tími sem ætlaður er til 
símenntunar skv. 
kjarasamningi. 

A) Skólastjóri. 
B) Magnús Már Júlíusson.  
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Námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar á vorönn 2009 
(Hér eru aðeins talin námskeið sem þegar eru sótt af starfsfólki skólans.  
Fleiri námskeið og fræðslufundir munu verða sótt af starfsfólki skólans.) 

Aðstoðar-skólastjórar, 
deildarstjórar og 
námsráðgjafi. 

H 
Gagnkvæm handleiðsla 
Mánaðarlegir 
handleiðslufundir þar sem 
stjórnendum gefst tækifæri til 
að spegla mál sem þeir eru að 
fást við í starfi í jafningjahópi. 
 

Kennsla og þjálfun í gagnkvæmri 
handleiðslu fagmanna. 

Mánaðarlegir  
handleiðslufundir á 
starfstíma skóla.  
 
Samtals 12 klst. 

1. Skólaskrifstofa.  
2. Vinnutími starfsmanna. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
C: Elín Jónasdóttir 
ásamt þátttakendum. 

Skólastjórar F 
Áherslur og inntak í 
kennaramenntun 
 

Fræðslu- og umræðufundur um 
inntak kennaramenntunar. 
 

Alls 1 klst. 1. Skólaskrifstofa. 
2. Vinnutími starfsmanns. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

Verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis 

F 
Verkefnisstjórnun 
forystuskóla 
 

Fræðslu- og umræðufundir um 
verkefnisstjórnun forystuskóla. 
Framhaldsnámskeið frá síðasta 
ári. 
 

 1. Skólaskrifstofa. 
2. Vinnutími starfsmanns. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

Deildarstjóri 
unglingadeildar 

F 
PMT - grunnmenntun 
 

  F 
 

  

Allir starfsmenn 
Listi á Skólaskrifstofu 
 

F 
Námsgreinatengd fræðsla 
 

Fræðslu- og umræðufundir fyrir 
starfsmenn grunnskóla. 

Janúar – desember. Vinnutími starsmanna og 
sá tími sem ætlaður er til 
símenntunar skv. 
kjarasamningi. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

 
 
 

Skipulag unnið í janúar 2009 með fyrirvara um endurskoðun fyrir haustönn 2009 


