Mánudagur 28. september 2015

Skólastarfið I


Skóladagatal, starfsáætlun og skólanámskrá



Nemendafjöldi og tímaúthlutun



Starfsmannamál



◦

Nýir starfsmennn

◦

Vinnumat

Aukið fjármagn til stjórnunar og spjaldtölvuinnleiðingar
◦ Aða kemur inn sem árgangastjóri í 5. – 7. bekk.
◦ Verkaskipting.
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Viðhald og umferðaröryggi



Viðhald og umferðaröryggi
◦ Viðhald á húsnæði og framkvæmdir á/við skólalóð

 Lítið verið gert í sumar fyrir utan lagningu á steinteppi innanhúss. Enn stendur til
að mála á nokkrum stöðum í húsinu – (málararnir hafa verið á leiðinni til okkar
síðan síðasta sumar!)
 Bónað í matsal. Hluti af kennslustofum bónaðar fyrir áramót.
 Gardínur endurnýjaðar í fjórum kennslustofum í haust.
 Körfuboltavöllur.
 Skólalóð samkvæmt teikningu sem gerð var 2010 (fylgiskjal).
◦ Umferðaröryggi bætt við skólann

 Akstursstefna og sleppisvæði.
 Gönguleið meðfram gömlu stúku.
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Teymisvinna og þróunarstarf


Teymi
◦ Vagnuxar: Aða, Geir, Maribel,
Steinunn og Sigurlaug.
◦ Agateymi: Anna Lísa, Kristín og
Magnús.
◦ Uppeldi til ábyrgðar: Árnína,
Gumma, Erla Björg og Helga María.
◦ Námsmatsteymi: Bjarney, Íris,
Kristín og Sigrún.
◦ Sjálfsmatsteymi: Hrefna, Magnús,
Tobba og Geir.
◦ Grænfáni: Ragna og Tobba.
◦ Heilsueflandi: Lilja/Arna, Sigurlaug,
Símon og Unnur.
◦ Sérkennsla: Áslaug, Erla og Elín.



Skólaþróun
◦ Forvarnarstefna: Aða, Erla Björk og
Íris.
◦ Samfella á milli námsgreina: Anna
Lísa, Gumma og Helga María.
◦ Listasmiðjur: Geir, Hjördís, Jafet,
Lilja/Arna, Maribel,Vilmundur, Sigga A.,
Ragna Óla.
◦ Keywe: Bjarney, Steinunn, Gunnhildur,
Sigga A., Anna Lísa og Kristín Salín.
◦ Lestrarstefna: Gumma, Hrefna og
Stefanía.

Innleiðing spjaldtölva



Innleiðingin
◦ Afhending nemendaspjalda - Nemendur í 8. og 9. bekk hafa fengið sín tæki í hendur,
nemendur í 6. og 7. bekk um áramótin og nemendur í verðandi 5. og 6. bekk haustið 2016
fá sín tæki í hendur í upphafi þess skólaárs.
◦ Erfiðleikar vegna mikillar umferðar, þráðlausa kerfið réð illa við þá miklu umferð.

◦ Settir voru upp viðbótarpunktar í skólum bæjarins til að þétta þráðlausa netið í
hverjum skóla.
◦ Einnig erfiðleikar í gegnum vírinn, sími og tölvur úti í of miklum mæli og of oft í
byrjun skólaárs.
◦ AirServer sett upp í allar fartölvur til að einfalda vörpun í gegnum skjávarpa.

◦ Samstarf við Menntamálastofnun – rafrænt námsefni
◦ 365 að detta inn en unnið að því að fá Google apps for Education einnig (betri lausn að
margra mati).
◦ Skólaþingið 7. október – tileinkað innleiðingunni


https://sites.google.com/site/skolathingkopavogs/

5

Viðbrögð við einelti – mat á skólastarfi



Viðbragðsáætlun gegn einelti
 Farið yfir áætlunina og þær áherslubreytingar sem gerðar hafa verið.
 Umræður.



Umbótaáætlun 2015 – 2016

