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 2021.

Skýrsla

Sóknarfæri

Úrvinnsla

Ábyrgð

Yngsta stig

Stofugangur

Óskað eftir reglulegu stofurölti til að sýna sitt og fá
hugmyndir
Gæta að fjölbreytni þegar ávextir/grænmeti er
skorið niður og að sömu tegundir séu ekki marga
daga í röð
Gott að halda þessu alltaf opnu

Kennarar á yngsta stigi

Auka samstarf þvert á stig

Auka samstarf þvert á stig

Kennarar allra stiga, í
samráði við stjórnendur.

Opnar vikur/menntasmiðjur
(nemendur, starfsfólk, foreldrar)

Breyta opnum vikum og bjóða foreldrum frekar á
menntasmiðjur. Nemendur fræða og kynna fyrir
foreldrum.
Árlega bætast við 3 ára spjaldtölvur sem fara inn í
yngstu árgangana.

Stjórnendur og kennarar á
stiginu.

Leita leiða til koma upplýsingum á skilvirkan hátt
til foreldra. Hér þarf kannski að bjóða þeim
foreldrum sem það kjósa upp á kynningu á
Mentor, eða senda þeim slóð á leiðbeiningar. Leita
leiða til að gera póstsendingar aðgengilegar, t.d.

Kennarar og stjórnendur

Morgun- og síðdegishressing

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

Yngsta- og miðstig

Spjaldtölvuvæðing
Umsjónarkennarar óska eftir
bekkjarsettum af nýlegum
spjaldtölvum.
Foreldrasamstarf- kennarar hafa
áhyggjur af að einverjir foreldrar
nái ekki að kynna sér upplýsingar
sem sendar eru í gegnum

Starfsfólk eldhúss og kennarar
að koma með hugmyndir eða
óskir.
Allir starfsmenn

Skólastjóri deilir út spjöldum,
kennarar verða að taka frá það
sem úreldrist í samráði við
skólastjóra.

Miðstig

tölvupósta og sem skráðar eru í
Mentor
Skólaslit-eiga formlega stund
saman og að skólastjóri slíti
skólanum formlega
Mentor

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

Unglingastig

Stýrihópar

alltaf póstur á ákveðnum dögum, taka upp tólið og
heyra í foreldrum væri líka ein leið
Auðvelt að bæta úr þessu, ræða þegar skólaslit eru
skipulögð á næsta skólaári

Kennarar og stjórnendur

Bæta við valmöguleika í frammistöðumatið á
mentor til að þrengja það og koma í veg fyrir
misskilning
Verður tekið fyrir á næsta skólaári.
Stilla sameiginlegan fókus fyrir skólann t.d. hvað
varðar námskrár

Stjórnendur

Stjórnendur.
Unnið með öllum kennurum

Kallað eftir Mentor fundi að
Skipulagður sérstakur Mentorfundur í
Stjórnendur
hausti. Hvetja kennara til að
ágúst/september, þar sem kennarar hjálpa hver
(athugasemd frá fyrra ári sem
stofna lotur og samræma
öðrum.
enn á við)
námskrár
Heilsueflandi hópur- Leggur til reglulegar gönguferðir með nemendur, c.a. 20 mínútur á dag.
Leggja einnig til að í nemendaspjöld verði settur hnappur þar sem nemendur geta sent tilkynningu til Barnaverndar.
Útikennsluhópur-Leggur til að útidagur verði að hausti og tiltekt á útikennslusvæði svo það sé tilbúið fyrir veturinn.
Leggja til að þemavinna á vordögum verði sett á skóladagatal. Velta upp hugmyndum um nýtingu á svæði fyrir aftan
skólann. Skýli í skóginum þarfnast lagfæringar.
Læsishópur-vinnur að matsramma um ritun og vinnur að skriftarstefnu skólans

