Umbótaáætlun – vorskýrslur
Á vordögum skila stýrihópar og hvert stig ársskýrslum til stjórnenda. Þessi umbótaáætlun er unnin af stjórnendum, eftir að þeir hafa yfirfarið
skýrslurnar vorið 2019.

Skýrsla

Sóknarfæri

Úrvinnsla

Ábyrgð

Yngsta stig

Kennarar fagna fjölgun á

Spjöldum fjölgar ár frá ári í stofum og elstu
gerðir fara að detta út .

kennarar og stjórnendur

framkvæmt í stundatöflugerð fyrir 2019-2020

Stjórnendur

Umsjónarkennarar á yngsta
stigi vilja hefja morgnana með
bekknum sínum.
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Stjórnendur

Tillaga um að fjölga sérstökum
dögum (ss bleikur dagur),

Gott að vinna í samvinnu við allan skólann
(nemendaráð), einnig geta bekkir haft sína daga
(sbr. bangsadag)

Kennarar, nemendaráð

spjaldtölvum í stofum, þærr
þurfa þó að vera í góðu standi
til að hægt sé að setja öll forrit
sem þarf.
Kennarar óska eftir
samliggjandi tímum fyrir stigið í
töflu a.m.k. þrisvar sinnum í
viku til að auðvelda samstarf
árganga.

Hvetja til að facbooksíða
starfsmanna verði nýtt til að
auka samstarf og
upplýsingaflæði milli stiga

Allir starfsmenn

Miðstig

Unglingastig

Auka samstarf þvert á stig

Auka samstarf þvert á stig

Áhyggjuefni hvað foreldrar
nýta sér mentorinn lítið, leita
þarf leiða til að efla þá til að
nýta sér hann

Hvetja foreldra til að nýta sér betur. Senda slóð að Kennarar, stjórnendur
kynningu á uppsetningu í síma:
https://www.youtube.com/watch?v=X4rEAFT_HKk
Nota haustkynningarfundi og senda reglulega
áminningar í pósti varðandi notkun Mentors.

Lagt til að gerð verði áætlun í
skólanum varðandi
skriftarkennslu.

Verður rætt á haustdögum.

Stjórnendur og kennarar

Næsta vetur þarf að taka
námsmat, kvarða og námskrár
til umræðu.

Verður tekið fyrir á næsta skólaári

Stjórnendur

Ítrekað mikilvægi
vestanotkunar á fjölmennum
stöðum
Kallað eftir mentor fundi að
hausti. Hvetja kennara til að
stofna lotur og samræma
námskrár
Gera nemendur meðvitað um
hlutverk sitt og ábyrgð að
hausti og minnir á það
reglulega
Óskað eftir að lífsleiknitímar á
unglingastigi sér á sama stað í
töflu nemenda

Kaupa vesti

Stjórnendur

Skipulagður sérstakur Mentorfundur í ágúst, þar
sem kennarar hjálpa hver öðrum.

Stjórnendur

Kennarar, í samráði við
stjórnendur

Kennarar
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Stjórnendur

Stýrihópur um spjaldtölvur

Kallað eftir að
framhaldsskólakynningar verði
utan skólatíma og á ábyrgð
foreldra.
Kennarar telja að allt bóknám
verði fyrir hádegi og íþróttir/list
og verkgreinar eftir hádegi

Verður rætt við viðkomandi skóla

Stjórnendur

Hefur þegar verið rætt á kennarafundi,
mismunandi skoðanir. Stjórnendur hafa rök fyrir
að þetta eigi ekki endilega við.

Stjórnendur

Hvatt til að starfsfólk fái
námskeið í nýjum og breyttum
kennsluháttum

Nota fleiri morgunfundi fyrir örkynningar og
jafningjafræðslu. Kennarar einnig hvattir til að
sækja sér endurmenntun í efninu.

Kennarar og stjórnendur

Fræðsla til foreldra um
markmið og leiðir í vinnu
nemenda með spjaldtölvu

Fara yfir samning sem foreldrar undirrita og skrifa
auk þess kynningarbréf sem útlistar betur tilgang
tækisins í námi nemenda.

Stjórnendur og stýrihópur um
spjaldtölvur

Að kennarar séu meðvitaðir um Umræður um efnið á kennarafundum. Auka
hvað felst í spjaldtölvuvæðingu kynningar til að efla notkun í kennslu.

Stýrihópur um spjaldtölvur,
stjórnendur.

Telja að kenna þurfi
nemendum á spjaldtölvurnar
og að skýrt sé hver gerir það

Kennarar viðkomandi
kennslustunda

Kennarar kenna nemendum á þau forrit sem

þeir vilja að nemendur noti.

Virkja betur stýrihóp um spjaldtölvur
Hafa leiðtoga eða teymi í
farabroddi nýjunga og miðlunar
upplýsinga

Stýrihópur um spjaldtölvur,
stjórnendur.

