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Símenntunaráætlun Setbergsskóla 2010 – 2011  
 

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 
 

Áframhaldandi vinna með 
starfsfólki skólans við að þjálfast 
í aðferðum SMT-skólafærni og 
innleiða aðferðir þess í 
skólastarfið.  Í vetur verður lögð 
áhersla á að innleiða lausnateymi 
auk þess að styðja við alla 
starfsmenn þar sem  hver og einn 
þeirra er staddur. 
 

Reglulegir fræðslufundir 
á starfstíma skóla, deilda- 
og samvinnutímum  
innan skólans auk 
reglulegra funda með 
skólaliðum og starfsfólki 
heilsdagsskóla. Í vetur 
verður aukin áhersla á 
jafningjafræðslu. 

Vinnutími starfsmanna. 
Starfsfólk frá 
Skólaskrifstofu 
Hafnarfjarðar og 
starfsfólk Setbergsskóla. 
 

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

SMT - teymi 
 

U/S/F/J/H 
SMT - skólafærni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Að takast á við innleiðingu nýrra 
starfshátta. Fundur á 
skólaskrifstofu undir forystu 
Margrétar Sigmarsdóttur fyrir 
SMT – teymi  Setbergs- og 
Hvaleyrarskóla. 
 
 

Fundur á skólaskrifstofu í 
nóvember 2011. Samtals 
2 klst. 

Vinnutími starfsmanna. 
Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar. 
 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 
B: Skólastjórar og starfsfólk 
Skólaskrifstofu 
C: Starfsfólk PMT frá 
skólaskrifstofu 
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Kennarar og 
stjórnendur 
 

N/U/F/H/SN 
Mentor.is 
 

Fræðsla og handleiðsla um 
vinnuumhverfi Mentor.is. 
Starfsfólk kynnist og geti hagnýtt 
sér þá möguleika sem 
skráningarkerfið hefur upp á að 
bjóða varðandi leiðsagnarmat.  
 
 

Áætlaður fræðslufundur 
13. janúar og febrúar 
samtals 3 klst.auk 
áframhaldandi stuðnings 
fyrir þá sem þess óska. 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Starfsmaður Mentor.is og 
tölvuumsjónarmaður.  

Kennarar og 
stjórnendur 
 

N/U/F/SN/J/H/S 
Áframhaldandi vinna vegna 
endurskoðunar 
námsmatsaðferða 

Að skerpa enn frekar á 
fjölbreytni í námsmatsaðferðum. 
Lögð áhersla á kynningu  milli 
árganga og deilda innan skólans. 

Tveir fræðslu- og 
vinnufundir á haustönn 
og fjórir á vorönn auk 
vinnu kennara á 
fagfundatíma.  

Vinnutími starfsmanna. 
 

A: Stjórnendur 
B:  Erna Pálsdóttir og 
Ragnheiður Hermannsdóttir  
 

Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 
 

U/J/H 
Handleiðsla vegna 
forystuskólaverkefnis  
 

Að styðja kennara í að nota 
hugtakakort, gagnvirkan lestur, 
hraðlestur, lesskilningspróf og 
hraðlestrarpróf. 

Áætlaðar eru fjórar 
stundir á viku sem 
verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis 
ásamt sérkennara verja í 
leiðsögn við kennara. 
 

Vinnutími starfsmanna.  
 

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis ásamt 
sérkennara. 
 

Aðstoðarskólastjóri, 
verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis, 
sérkennari og 
deildarstjóri yngri 
deilda. 

F/U/J 
Ráðstefna á Akureyri og 
skólaheimsóknir 
 

Að kynnast því sem helst er á 
döfinni varðandi byrjendalæsi, 
samvinnunám, orðskilning og 
málvitund - „Orð af orði“ - læsi 
og myndlæsi. Sóttir voru 
fyrirlestrar og málstofur um læsi. 
 
 

Tveir dagar í september. 
Samtals 12 klst. 

Vinnutími starfsmanna.  
Starfsmenn fengu styrk 
úr Vonarsjóði. 
 

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis ásamt 
sérkennara. 
 

Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 

F/U/J/H 
Svæðavinna í lestri  
 

Að kynnast fyrirkomulagi 
svæðavinnu í tengslum við lestur 
sem hefur það að markmiði að 
koma til móts við mismunandi 
námsþarfir hvers nemenda.  

Gert er ráð fyrir einum 
fundi á vorönn.  
Samtals 2 klst. 
 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis ásamt 
sérkennara. 
C: Svava Hjaltalín og Helga 
Sigmundsdóttir kennarar við 
Laugalækjarskóla. 
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Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 
 

F/U/J/H 
Fræðileg umfjöllun um 
lesskilning – rannsóknir og 
niðurstöður 

Að efla skilning starfsmanna á 
þeim þáttum sem eru afgerandi 
varðandi lesskilning. 

Einn fundur í janúar, 
samtals 2 klst. 

Vinnutími starfsmanna. 
Fyrirlesturinn er hluti af 
sérhæfðri fræðslu sem 
stoðteymi skólans veitir.  

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis.  
C: Bjartey Sigurðardóttir, 
sérkennari og 
talmeinafræðingur. 
 

Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 
Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 
 

F/U/J/H 
Kynning á Orðagulli  

Að kynnast námsefninu Orðagull 
þar sem áherslan er á að vinna 
með orð og hugtök.  Bjartey 
Sigurðardóttir er höfundur 
efnisins. 

Fræðslufyrirlestur í 
október. Samtals 1 klst. 

Vinnutími starfsmanna. 
Fyrirlesturinn er hluti af 
fræðslu stoðteymis 
skólans. 
 

A:  Bjartey Sigurðardóttir, 
sérkennari og 
talmeinafræðingur 
 

Hópur kennara og 
stjórnendur  
 

N/F/U/H 
Skólaheimsóknir 
 

Skipulagðar heimsóknir 
starfsmanna í aðra skóla til að 
gefa starfsfólki tækifæri til að 
kynnast áherslum og 
vinnubrögðum annarra. Farið í 
heimsókn í Hvaleyrarskóli og 
m.a. fræðast um markvissa 
málörvun, byrjendalæsi og 
verkefni um  líðan starfsfólks. 

Heimsókn í 
Hvaleyrarskóla í 26. 
nóvember. Stefnt að 
annarri heimsókn á 
vorönn. 

Deildafundatími, samtals 
2 klst. 
 

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

Allir starfsmenn  F/U/J/H 
Jákvæð sálfræði 
 

Að fá starfsfólk til að einblína á 
jákvæða þætti sem leiða til 
starfsgleði og ánægju. 
 

Fræðslufundur fyrir alla 
starfsmenn við upphaf 
skóla þann 16. ágúst. 

 A: Skólastjórar  
B: Anna Jóna 
Guðmundsdóttir 
 

Allir starfsmenn 
 

F/S/U/J 
Starfsefling – starfsgleði 
 

Að hjálpa starfsfólki að takast á 
við störf sín af léttleika og 
jákvæðni með það að markmiði 
að auka starfsánægju. 

Þrjú skipti á haust- og 
vorönn. Skógarferð 9. 
des., fyrirlestur um 
Húmor á vinnustað auk 
kennslu í jóga og slökun 
á vorönn.  
 

Starfsmannafundatími. 
 

A: Skólastjórar 
B: Skólastjórar ásamt stjórn 
tarfsmannafélags. 
C: Edda Björgvinsdóttir. 

Allir starfsmenn 
 

F/S/U/J 
Starfsefling - starfsandi 
 

Fyrirlestrar um skóla án 
aðgreiningar m.t.t. alls 
starfsmannahópsins. Niðurstöður 

Fyrirlestur fyrir skólaliða 
og stuðningfulltrúa 
annars vegar og  

Starfsmannafundatími. 
 

A: Skólastjórar 
B: Aðstoðarskólastjóri  
C: Aðstoðarskólastjóri 



30.11.2010 / MP/HB 

                                                                                                       
   - 4 - 

rannsóknar um líðan og stöðu 
skólaliða innan starfsmannahóps 
grunnskóla. Hvernig má stuðla að 
auknu samstarfi og virðingu 
innan alls starfsmannahópsins. 
 

kennara og annað fagfólk 
hins vegar. 
Undirbúningsdagar að 
hausti 4 tímar.  
 

 

Starfsmaður í 
námsveri fyrir 
einhverfa nemendur 

N/F/SN/U/H 
Sérhæfð fræðsla vegna 
námsvers fyrir einhverfa 
nemendur 

Þjálfun og fræðsla í TEACCH 
hugmyndafræðinni – skipulögð 
kennsla. 

20 klst á haustönn. Vinnutími starfsmanns. 
Starfsmaður sótti um 
styrk í Vonarsjóð. 

A: Skólastjórar.  
B: Skólastjórar. 
C: Greiningarstöð ríkisins. 

Allir starfsmenn 
 

F/U/H 
Fræðsla um ADHD 
 
 
 
 

Að fara yfir helstu einkenni 
athyglisbrests með ofvirkni, 
greiningarferlið, meðferð og 
úrræði með sérstakri áherslu á 
skólaumhverfið. 
 

Starfsmannafundur  9. 
nóvember og 
skólaliðafundur 23. 
nóvember. 

Vinnutími starfsmanna. 
Fræðsla fyrir alla 
starfsmenn skipulögð af 
stoðkerfi skólans. 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar og stoðteymi. 
C: Atli Viðar Bragason, 
skólasálfræðingur og 
Elísa Ingólfsdóttir, 
skólafélagsráðgjafi. 

Deildastjóri eldri 
deilda 

N/F/U/H 
Námskeið fyrir 
verkefnisstjóra 
Olweusaráætlunar 

Fræðsla og þjálfun fyrir 
starfsmann sem sérhæfir sig í 
þeim stoðum sem 
Olweusaráætlunin hvílir á auk 
fyrirlagnr og úrvinnslu 
Olweusarkönnunar sem er lögð 
fyrir í fyrsta sinn í vetur. 
 

Fjórar kennslulotur á 
haust- og vorönn. 
Samtals 8 dagar. 

Vinnutími starfsmanns. 
 

A: Skólastjórar 
B: HÍ 
C: Þorlákur Helgason, 
verkefnisstjóri 
Olweusaráætlunarninnar á 
Íslandi.  

Kennarahópur U/SN/H 
Tölvu- og tæknimál með 
áherslu á notkun skjávarpa í 
kennslu 

Kennarar fái kynningu á 
kennslufærðilegum möguleikum 
við að nýta skjávarpann sem 
verkfæri í kennslu til að kennarar 
færi UT sem víðast inn í kennslu 
sína. 

Stuðningur við kennara á 
vettvangi. 

Vinnutími starfsmanns. 
 

A: Skólastjórar. 
B: Tölvuumsjónarmaður.  

Kennarahópur 
 

U/F/SN/J/H 
Sunflower 

Fræðsla og kynning á Sunflower 
forritinu og notkun þess í 
kennslu. 
 
 

19. ágúst kl. 14:00 – 
16:00. Annar fundur 
fyrirhugaður á vorönn. 
Einnig stuðningur og 
handleiðsla eftir þörfum. 
Allt á vinnutíma kennara. 

 A: Skólastjórar 
B: Skólastjórar ásamt 
kennurum. 
C: Gauti Eiríksson, kennari 
við Álftanesskóla og Garðar 
Guðmundsson kennari við 



30.11.2010 / MP/HB 

                                                                                                       
   - 5 - 

Setbergsskóla 
Kennarar í 
unglingadeild 
 

N/F/U/H 
 
Skerpa fræðslufundur 
 

Skerpa námsefni í íslensku fyrir 
8. – 10. bekk. Kynning og 
umræður um námsefnið sem 
tekið var í notkun í haust.  
 

Fræðslufundur í 
Laugalækjarskóla í 
september 2 klst.  
 

 A: Skólastjórar 
B: Kennarar 
C: Kennarar 
Laugalækjarskóla 

Fagstjórar í lífsleikni 
 
 

Sjálfsnám við að setja sinn 
inn í efnið fyrir alla árgana 
og vinna námskrá í faginu. 

Kynna sér það lífsleikninámsefni 
sem hefur verið gefið út og vinna 
námskrá með lóðrétta sýn á fagið 
fyrir skólann.  
 

Haust 2010 og vorönn 
2011.  

Vinnutími fagstjóra A: Skólastjórar 
B: Lífsleiknikennarar  

Skólastjórar  N/F/S/J 
Málþing Skólastjórafélags 
Íslands 

Meðal efnis var umræða um 
sjálfsmatsaðferðir skóla, 
vinnuumhverfismál og nýja 
aðalnámskrá. 

15. – 16. október  
 

Sótt um frjármagn fyrir 
einn stórnanda, annað er 
sótt um í Vonarsjóð. 
 

A, B: Stjórn SÍ. 
C: Ýmsir. 

Skólastjórar og 
deildastjórar 

N/F/S/J 
Erfið starfsmannamál 

Fjallað er um erfið 
starfsmannamál og hvernig 
heppilegt er að taka á þeim. 
Einnig fjallað um 
frammistöðumat. 

Námskeið í september, 
samtals 12 klst. 
 

Kostnaður deildist á þrjá 
skóla.  
 

A og B: Skólastjórar 
Hvaleyra-, Öldutúns og 
Setbergsskóla. 
C: Eyþór Eðvaldsson. 

Skólaliðar og 
stuðningsfulltrúar 

N/U/SN/J/H 
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.  
 

Námskeið á vorönn 2011. Sá tími sem ætlaður er til 
símenntunar skv. 
kjarasamningi. 

A: Skólastjóri. 
B: Tölvuumsjónarmaður.  

Skólaritari N/U/SN/J/H 
Tölvu- og tæknimál 
 

Að öðlast færni í að nota forritið 
Publisher. 
 

Námskeið á vegum Nýja 
tölvuskólans.  

Vinnutími starfsmanns. 
 

A: Skólastjóri. 
B: Tölvuumsjónarmaður.  

Námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar skólaárið 2010 - 2011 
Upplýsingar um námskeiðin liggja fyrir á Skólaskrifstofu 

Aðstoðarskólastjóri, 
deildarstjórar og 
námsráðgjafi. 

H 
Gagnkvæm handleiðsla 
Mánaðarlegir 
handleiðslufundir þar sem 

Kennsla og þjálfun í gagnkvæmri 
handleiðslu fagmanna. 

Reglulegir  
handleiðslufundir á 
starfstíma skóla.  
 

1. Skólaskrifstofa.  
2. Vinnutími starfsmanna. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
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stjórnendum gefst tækifæri til 
að spegla mál sem þeir eru að 
fást við í starfi í jafningjahópi. 
 
 

Samtals 12 klst.  

Verkefnisstjórar 
forystuskólaverkefnis 

F 
Verkefnisstjórnun 
forystuskóla 
 

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

Framhald frá síðasta ári. 1. Skólaskrifstofa. 
2. Vinnutími starfsmanns. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

Tveir kennarar N/U/S/J/H/F 
PMT - grunnmenntun 

Efla færni starfsmanna við að 
leiðbeina vegna nemenda með 
hegðunarfrávik. 

Alls fjórar kennslulotur á 
haust- og vorönn, samtals 
átta dagar. 

Vinnutími starfsmanna. 
Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar. 
 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B:  PMT – teymi 
Skólaskrifstofu 

Allir starfsmenn, 
listi á Skólaskrifstofu 
 

F 
Námsgreinatengd fræðsla 
 

Fræðslu- og umræðufundir fyrir 
starfsmenn grunnskóla. 

Ágúst  – maí Vinnutími starfsmanna og 
sá tími sem ætlaður er til 
símenntunar skv. 
kjarasamningi. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

Yngsta stig  Vinir Zippy  Kynning á lífsleikninámsefninu 
Vinir Zippy 

Tveir dagar í ágúst   A og B: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjaðar og 
Lýðheilsustöð 
C: Starfsfólk 
Lýðheilsustöðvar 
 

      
 
Auk þess sem hér er upp talið sækja einstaka kennarar námskeið eða skipulagt nám á eigin vegum sem þeir kosta sjálfir t.d. 
með Vonarsjóði. 

 
 

 
 


