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Símenntunaráætlun Setbergsskóla 2012  
 

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 
Námskeið í skyndihjálp 
 

Að tryggja að starfsmenn 
bregðist rétt við ef eitthvað 
kemur fyrir og geti tryggt 
öryggi nemenda og annarra á 
skólatíma.  

Námskeið fyrir skólaliða, 
stuðningsfulltrúa og ritara 
5. mars 2012. 
Námskeið fyrir kennara og 
aðra fagaðila á 
undirbúningsdögum í ágúst 
2012. 

Vinnutími starfsmanna. 
Sótt er um 80.000.- fyrir 
fræðsluna fyrir alla 
starfsmenn skólans í 
tvennu lagi.  

A og B: Skólastjórar 
C: Magnús Kristófersson og 
aðstoðarmaður  

SMT - Skólafærni      
Allir starfsmenn  
 

N/U/S/F/SN/H/J 
SMT - skólafærni 
 

Áframhaldandi vinna með 
starfsfólki skólans við að 
þjálfast og viðhalda aðferðum 
SMT-skólafærni í skólastarfinu.  
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 auk 
reglulegra funda með 
skólaliðum. Í vetur verður 
aukin áhersla á 
jafningjafræðslu. Unnið 
verður einnig að 
endurnýjun og sýnileika 
reglna á veggjum skólans. 

Vinnutími starfsmanna. 
 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 
B: Skólastjórar og starfsfólk 
Skólaskrifstofu 
C: Starfsfólk PMT frá 
skólaskrifstofu 
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Formenn SMT – 
teymis Setbergsskóla 
 

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: Starfsfólk Skólaskrifstofu 
C: Starfsmenn PMT – á 
skólaskrifstofu 

Lausnateymi 
Setbergsskóla 

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

Að takast á við innleiðingu 
nýrra starfshátta. Innleiðing 
lausnateymis og þjálfun í þeim 
vinnuaðferðum sem tíðkast þar. 

Fundir vikulega fram að 
áramótum en síðan 
hálfsmánaðarlega eða eftir 
þörfum. Kynning á 
teyminu og leiðum til 
lausna fyrir starfsmenn.  

Vinnutími starfsmanna. 
Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar og skólastjóra 
B: Skólastjórar og starfsfólk 
Skólaskrifstofu 
C: Anna María Frímannsd. 

Mat á skólastarfi      
Matsteymi 
Setbergsskóla 
 

U/S/F/J/H 
Skólapúls 
 
 
 

Kynning á niðurstöðum 
kannana haustsins fyrir 
matsteymi og farið yfir hvernig 
nýta má kerfið og lesa út úr 
niðurstöðum.  
 
 

30. janúar 2012 kl. 14:00 – 
16:00 

Vinnutími starfsmanna. 
Sótt er um 20.000 kr. 
 

A: Skólastjóri 
B: Matsteymi skólans 
C: Kristján Ketill Stefánsson 

Matsteymi 
Setbergsskóla 
 

U/S/F/J/H 
Skólapúls 
 
 
 

 Kynning á niðurstöðum 
kannana haustsins fyrir 
starfsfólki Setbergsskóla. 
 

2. febrúar 2012  kl. 14:30 – 
16:00 

Vinnutími starfsmanna. 
Sótt er um 22.000 kr. 
 

A: Skólastjóri 
B: Matsteymi skólans 
C: Kristján Ketill Stefánsson 

Kennarar og 
stjórnendur 
 

N/U/F/SN/J/H/S 
Endurskoðun 
námsmatsaðferða í takt við 
áherslur nýrrar 

Menntun til sjálfbærar þróunar. Áætlaður fundatími er 
nóvember 2012. 

Vinnutími starfsmanna. 
Samtals er sótt um 
60.000 kr. 

A og B: Stjórnendur 
B: Helena Óladóttir og Orri 
Páll  
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aðalnámskrár 
Skólaráð - Skólaþing      
Allir starfsmenn, 
nemendur og 
foreldrar 

U/S/F/J/H 
Skólaþing - skólabragur 

Unnið verður með hugtakið 
skólabragur og skoðað hvernig 
má styrkja skólabrag 
Setbergsskóla.  

Starfsmenn og foreldrar 5. 
mars kl. 8:10 – 9:50 á 
skipulagsdegi.  
Skólaþing fyrir nemendur á 
skólatíma nemenda í 
marsmánuði 

Vinnutími starfsmanna 
Skipulagsdagur.  

A: Skólastjórar og skólaráð  
B: Skólastjórar og skólaráð 
C: Skólastjórar og skólaráð 

Læsi og námsvitund      
Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 
 

U/J/H 
Að efla yndislestur 

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. 
 

Allir kennarar 
 

F/U/J/H 
Fræðsla um leiðir til að 
aðlaga kennslu og námsefni 
að þörfum nemenda með 
dyslexíu.  
 

Fræðslufundur um dyslexíu og 
leiðir fyrir kennara til að mæta 
þörfum slíkra nemenda t.d. 
varðandi kennslu, námsefni og 
framsetningu efnis eins og 
prófa og verkefna.  

 Febrúar- mars 2012 Vinnutími starfsmanna 
 

A: Skólastjórnendur  
B: Skólastjórnendur 
C: Náms- og starfsráðgjafi 
ásamt sérkennara. 

Hópur kennara í 
unglingadeild 

N/F/U/H 
Skólaheimsóknir 

Skólaheimsókn 
unglingadeildarkennara í 
Laugalækjarskóla til að kynna 
sér vinnu og aðferðir sem stuðla 
að auknum áhuga eldri 
nemendum á lestri og 
bókmenntum.  

Febrúar 2012. Áætlaður 
tími er 4 klst. 

Vinnutími starfsmanna A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur og 
verkefnastjórar 
forystuskólaverkefnis ásamt 
sérkennara og kennurum 
unglingastigs. 
C: kennarar við 
Laugalækjarskóla 

Hópur kennara og 
stjórnendur  
 

N/F/U/H 
Skólaheimsóknir 
 

Skólaheimsókn yngri- og 
miðdeildar kennara í 
Breiðagerðisskóla til kynna sér 
hvernig þar er unnið með 
lestrarhvetjandi verkefni m.a. 

Vor- og haustönn 2012 Vinnutími starfsmanna A:  Skólastjórar. 
B:  Skólastjórar og 
verkefnisstjórar. 
C: skólastjórar 
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Orð af orði og fleira.  
Innleiðing nýrrar 
aðalnámskrár 

     

Stjórnendur F/U/J/H 
Fræðslufundur vegna 
innleiðingar nýrrar 
aðalnámskrár 
 

Stjórnendur. Fyrsti 
undirbúningur samhæfingar og 
samræðu um innleiðingu 
aðalnámskrár grunnskóla í 
skólasamfélagið í Hafnarfirði. 

27. janúar. tvær og hálf 
klukkustund. 

Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 

A:  Skólaskrifstofa. 
B: Skólastjórar og 
deildastjórar.  
C: Fulltrúar ráðuneytis og 
þróunarfulltrúi grunnskóla.  
 

Allir kennarar 
 

F/U/J/H 
Fræðslufundur fyrir 
kennara í Hafnarfirði vegna 
innleiðingar nýrrar 
aðalnámskrár. 
 

Fyrsti undirbúningsfundur fyrir 
kennara við grunnskóla 
Hafnarfjarðar vegna 
innleiðingar nýrrar 
aðalnámskrár.  

13./20. febrúar kl. 14:30 -
16:00.  

Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 

A:  Skólaskrifstofa. 
B: Skólastjórar og 
deildastjórar.  
C: Fulltrúar ráðuneytis og 
þróunarfulltrúi grunnskóla.  
 

Allir kennarar 
 

F/U/J/H 
Lestur og umræða um nýja 
aðalnámskrá  
 
 

Fræðslufundur vegna 
innleiðingar nýrrar 
aðalnámskrár með áherslu á 
vinnulag og viðhorf til verksins.  

 Mars 2012 Vinnutími starfsmanna. 
Áætlaður kostnaður 
um 40.000. 

A: Skólastjórnendur  
B: Skólastjórar og 
deildastjórar.  
C: Skólastjórnendur ásamt 
Ólafi H. Jóhannssyni eða 
öðrum fagaðila frá 
menntavísindasviði 
 

Allir kennarar og 
aðrir starfsmenn 
 

F/U/J/H 
Lestur og umræða um nýja 
aðalnámskrá  
 
 

Vinnu- og umræðufundir meðal 
kennara og annarra starfsmanna 
til að kynna sér, dýpka  og 
sameinast um skilning á nýrri 
aðalnámskrá og þeirri 
hugmyndafræði sem þar kemur 
fram með sérstakri áherslu á 
almennan hluta 
aðalnámskrárinnar.(máta okkar 
skólanámskrá við nýja). 
 

 Vorönn 2012 Vinnutími starfsmanna 
 

A: Skólastjórnendur  
B: Skólastjórar og 
deildastjórar.  
C: Skólastjórnendur  

Allir kennarar 
 

F/U/J/H 
Lestur og umræða um nýja 
aðalnámskrá  

Vinnu- og umræðufundir meðal 
kennara og annarra starfsmanna 
til að kynna sér, dýpka  og 

 Haustönn 2012 Vinnutími starfsmanna 
Áætlaður kostnaður 
vegna handleiðslu kr. 

A: Skólastjórnendur  
B: Skólastjórar og 
deildastjórar.  
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sameinast um skilning á nýrri 
aðalnámskrá og þeirri 
hugmyndafræði sem þar kemur 
fram með sérstakri áherslu á 
námsgreinahluta 
aðalnámskrárinnar.(máta okkar 
skólanámskrá við nýja). 
 

80.000.- C: Skólastjórnendur, 
fagstjórar og aðrir fagaðilar 
tengdir námsgreinum.  

Gaman saman 
Starfsandi 

     

Allir starfsmenn F/U/J/H 
Samskiptasjálfið 
 

Tilgangur námskeiðsins er að 
þjálfa hæfni starfsmanna í að 
eiga árangursrík samskipti við 
umhverfi sitt. 

Vinnutími starfsmanna. 
22. febrúar 

Kostnaður greiddur af 
Skólaskrifstofu, úr 
símenntunarsjóði. 

A og B: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar og 
skólastjórar. 
C: Einar Gylfi/Þórkatla 
 

Allir starfsmenn 
 

F/U/J/H 
Félagssjálfið 
 

Tilgangur námskeiðsins er að 
þjálfa starfsmenn í að eiga í 
jákvæðum samskiptum við 
samstarfsmenn, gefa og þiggja 
og taka þannig þátt í að byggja 
upp jákvæðan starfsanda og 
skólabrag. 

Vinnutími starfsmana. 
22. mars 

Kostnaður greiddur af 
Skólaskrifstofu, úr 
símenntunarsjóði. 

A og B: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar og 
skólastjórar. 
C: Einar Gylfi/Þórkatla 
 

Allir starfsmenn 
 

F/S/U/J 
Gaman saman  
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. 
Samtals er sótt um 
50.000 krónur. 

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

Útikennsla og 
náttúrufræði  

     

Fagstjórar í 
náttúrufræði og aðrir 
áhugasamir um 
útikennslu 
 

F/U/J/H 
Útikennsla 

Fræðsla um útikennslu og 
möguleika sem hægt er að nýta 
sér í náttúrunni til kennslu.  
 

Fagfundatími 
Haustönn 2012 

Vinnutími starfsmanna 
Sótt er um 40.000.- 

A: Skólastjórnendur og 
fagstjórar í náttúrufræði 
B: Skólastjórnendur 
C:  Helena Óladóttir 

Fagstjórar í 
náttúrufræði og aðrir 

F/U/J/H 
Útikennsla 

Fræðsla um útikennslu sem 
hefur verið þróunarverkefni í 

Fagfundatími  
Maí 2012 

Vinnutími starfsmanna 
Sótt er um 20.000.- 

A: Skólastjórnendur og 
fagstjórar í náttúrufræði  
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áhugasamir um 
útikennslu 
 

Engidalsskóla sem nú er 
Víðistaðaskóli. 
 

B: Skólastjórnendur 
C: Sólveig Baldursdóttir 

 
Einelti og líðan 
nemenda 

  
 

    

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. 
Sótt er um 100.000 
krónur. 

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

Allir starfsmenn 
 

F/U/H 
Elsa – líðan barna 
 
 

Rannsókn sem fjallar um líðan 
barna fatlaðra einstæðra 
foreldra og hvað skólinn getur 
gert til að styrkja þau.  

Fyrirlestur  á fundartíma 
febrúar 2012.  

Vinnutími starfsmanna. 
Sótt  er um 20.000 
krónur.  
 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar  
C: Elsa Sigríður 
Þorvaldsdóttir, iðjuþjálfi 

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

Námskeið á vegum 
Greiningarstöðvar ríkisins um 
börn með einhverfu. 

 8. febrúar 2012. 
Samtals er sótt um 
14.000 krónur. 

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

Kennarar og aðrir 
starfsmenn 

N/F/SN/U/H 
Börn með 
hegðunarerfiðleika og 
ADHD 

Fyrirlestur um börn með 
hegðunarerfiðleika og ADHD.  
Samskiptaleiðir og ráð.  

Fyrirlestur á fundartíma 
September 2012. 

Vinnutími starfsmanna. 
Sótt  er um 30.000 
krónur.  
 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar. 
C: Anna Lind Pétursdóttir 
HÍ 
 

Kennsla og 
bekkjarstjórnun 

     

Umsjónarkennarar  F/U/J/H 
Bekkjarfundir  

Fá kynningu á hugmyndafræði 
bakvið bekkjarfundarformið og 
hvernig þeir eru framkvæmdir.  

Haust 2012 Vinnutími starfsmanna. 
Sótt er um 40.000.- 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar. 
C: Ingileif Ástráðsdóttir  

Umsjónar- og 
sérkennarar 

F/U/J/H 
Gerð einstaklingsnámskráa 

Kennsla í gerð 
einstaklingsnámskráa og fræðin 
tengd þeirri vinnu.  

Mars 2012 Vinnutími starfsmanna A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Helgi Gíslason 
sérkennslufulltrúi á 
skólaskrifstofu 
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Kennarar og 
stjórnendur 

F/U/J/H 
Röddin og beiting hennar  

Fræðsla um beitingu 
raddarinnar, æfingar og leiðir til 
að þjálfa hana.  

Apríl 2012 Vinnutími starfsmanna 
Sótt er um 50.000.- 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Valdís Ingibjörg 
Jónsdóttir 

Kennarar og 
stjórnendur 

F/U/J/H 
Fjölbreyttir kennsluhættir  

Kynning á fjölbreyttum 
kennsluháttum og hvernig hægt 
er að þróa þá.  

Október 2012  Vinnutími starfsmanna 
Sótt er um 50.000.- 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Lilja M. Jónsdóttir 

Kennarar og 
stjórnendur 

F/U/J/H 
Námskeið í hagnýtum 
kennsluaðferðum í íslensku 

Kennsluaðferðir í ritun, ljóðum, 
málfræði og bókmenntum 
ræddar og skoðaðir möguleikar 
við kennslu þessara greina.  

Apríl 2012 Vinnutími starfsmanna 
Sótt er um 40.000.- 

A: Skólastjórar. 
B: Skólastjórar.   
C: Baldur Sigurðsson og 
Þórður Helgason 

Tölvunotkun      

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.  

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 
auk áframhaldandi 
stuðnings fyrir þá sem þess 
óska. 

Vinnutími starfsmanna. 
Áætlaður kostnaður er 
60.000 krónur. 
 

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

Kennarar og 
stjórnendur 
 

N/U/SN/J/H 
Tölvu- og tæknimál 

Fríforrit leiðsögn. Kynning á 
fríforritum sem nálgast má á 
netinu og nýta í kennslu.   

Fundatími í september 
2012 

Skólaskrifstofa A: Skólastjórar 
B: Vigfús Hallgrímsson.  

Stjórnendur 
símenntun 

     

Stjórnendur F/U/J 
SKÓR 
 

Fjallað verður um breytingar á 
námsmati út frá nýrri 
aðalnámskrár og menntun til 
sjálfbærar þróunnar. 

2. og 3. febrúar Vinnutími starfsmanna.  
Starfsmenn fengu styrk 
úr Vonarsjóði. 
 

A:  Skólastjórar. 
B: Stjórnendur  
 

Skólastjórar  N/F/S/J 
Málþing Skólastjórafélags 

Meðal efnis verður umræða um 
nýja aðalnámskrá og 

Fyrirhugaður fundatími er í  
október 2012 

Sótt um fjármagn fyrir 
tvo stjórnendur, annað er 

A, B: Stjórn SÍ. 
C: Ýmsir. 
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Íslands innleiðingu hennar í skólastarf.  sótt um í Vonarsjóð. 
Samtals er sótt  um 
60.000 krónur. 

Skólastjórnendur N/F/S/J 
Jólafundur  SKÓR 

Fræðsluerindi  Desember 2012 Sótt er um 20.000.- A og B: Skólastjórar  
C: SKÓR 

Námskeið á vegum Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar skólaárið 2012 
Upplýsingar um námskeiðin liggja fyrir á Skólaskrifstofu 

Aðstoðarskólastjóri, 
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. 

Reglulegir  
handleiðslufundir á 
starfstíma skóla.  
 
Samtals 12 klst. 

1. Skólaskrifstofa.  
2. Vinnutími starfsmanna. 

A: Skólaskrifstofa 
Hafnarfjarðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 
 

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 
Hafnarfjarðar 
B: Vigfús Hallgrímsson 
 

 
 
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. 
 
 

 
 

 


