Umbótaáætlun 2014 - 2015

Áhugi nemenda á lestri
Hvaða aðgerðir verða
gerðar?

Hvenær kemur hver þáttur Hvenær metið aftur?
til aðgerða?

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Efla bókasafnið – gera
það áhugaverðara. T.d.
taka fram bók
mánaðarins,
Hafa lestrarkeppni á
yngra og eldra stigi

Strax

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Bókasafnsfræðingur og
kennarar.

Gekk vel.

Valið tímabil í samráði
við bókasafnsvörð.

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Bókasafnsfræðingur og
kennarar.

Kom ekki til
framkvæmda?

Skipulagðar ferðir á
Bókasafn Kópavogs

Valinn tími í samráði
við Bókasafn Kópavogs

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Kennarar og
bókasafnsfræðingur

Kom ekki til
framkævmda?

Lestrarstund hjá öllum
árgöngum ca. 20 mín

Strax

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Kennarar

Gekk vel.

Umræða um úrbætur á
deildafundum

Í upphafi skólaárs

Í Skólapúlsi í lok
skólaárs og
Svótgreiningu í maí.

Deildastjórar og
kennarar ásamt
bókasafnsfræðingi.

Var minna rætt á eldra
en yngra stigi.
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Matsþáttur: Samband nemenda og kennara
Hvaða aðgerðir verða
gerðar?
Áframhaldandi
nemendaviðtöl við alla
nemendur.
Allir haldi virka
bekkjarfundi

Hvenær kemur hver þáttur Hvenær metið aftur?
til aðgerða?
Í byrjun skólaárs
Símat og lokamat í lok
skólaárs

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Allir kennarar

Gekk vel.

Strax

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Umsjónarkennarar og
eftirfylgni deildarstjóra

Gekk vel.

Gefa okkur að öllum
Strax og á að vera
nemendum með kurteisi viðvarandi
og virðingu.
Samræming agareglna
Í upphafi skólaárs

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins

Allir starfsmenn skólans Gekk vel og skilaði
árangri í
Skólapúlsinum.
Stjórnendur og allir
Gekk vel.
starfsmenn

Virkt uppeldi til
ábyrgðar skrifað inn í
skólanámskrá
Jafningjamat kennara,
verður í gangi allan
veturinn.

Við upphafi skólaárs

Metið við annarlok

Við upphaf skólaárs

Í lok skólaárs

Í Skólapúlsinum og við
lok skólaársins
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Allir kennarar og
stjórnendur ásamt
verkefnisstjóra
Stjórnendur leggja
línurnar og para saman
kennara

Kom ekki til
framkvæmda.
Kom ekki til
framkvæmda.

Matsþáttur: Virk þátttaka nemenda í tímum
Hvaða aðgerðir verða
gerðar?
Auka vægi kappræðna
og samræðna í þeim
tímum sem það á við.
Skipulagðir
bekkjafundir í öllum
bekkjum
Nemendaþing
5. – 10.bekkur

Hvenær kemur hver þáttur Hvenær metið aftur?
til aðgerða?
Í upphafi skólaárs
Lok skólaárs

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Allir kennarar í 6. – 10.
bekk.

Kom ekki til
framkvæmda.

Strax við upphafi
skólaársins

Í Skólapúlsi við lok
skólaársins

Allir kennarar.

Gekk vel.

Á tímabilinu mars –
maí.

Í Skólapúlsi í lok
skólaársins.

Stjórnendur.

Kom ekki til
framkvæmda.

Skipulagðar umræður
um úrbætur á eldra stigi
skólans.

Strax

Reglulega í Skólapúlsi

Deildarstjóri eldra stigs
og kennarar á stiginu.

Kom ekki til
framkvæmda.
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Matsþáttur: Einelti
Hvaða aðgerðir verða
gerðar?
Betri kynning á ferli
eineltismála

Hvenær kemur hver þáttur
til aðgerða?
Á fyrsta
kennara/starfsmannafun
di skólaársins
Tímasetning í höndum
kennara

Hvenær metið aftur?

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Símat og í könnunum
Skólapúlsins.

Eineltisteymi –
námsráðgjafi

Gekk vel.

Símat og í könnunum
Skólapúlsins.

Kennarar Smárskóla

Gekk vel.

Forvirkar aðgerðir s.s.
tengslakannanir

Að vori og að hausti

Símat og í könnunum
Skólapúlsins.

Gekk vel.

Virkara upplýsingaflæði

Upphaf skólaárs

Símat og í könnunum
Skólapúlsins.

Komið fram við aðra
eins og við viljum að
komið sé fram við
okkur.

Strax

Í starfsmannakönnun
2016

Umsjónarkennarar geri
tengslakannanir,
stjórnendur fylgi eftir.
Eineltisteymi/námsráðgjafi
sér um að láta kennara vita
um eineltismál sem koma
upp
Allir starfsmenn skólans

Eineltisfræðsla í alla
bekki
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Gekk vel.

Gekk vel.

Niðurstöður Svótgreiningar, starfsmannakönnunar og niðurstöður mats nemenda

Hvaða aðgerðir verða gerðar?

Hvenær kemur hver þáttur

Hvenær metið aftur?

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Strax í byrjun skólársins

Í lok skólastarf

Deildarstjórar

Gekk vel.

Strax í byrjun skólársins

Símat

Allir kennarar og starfsmenn

Gekk vel.

til aðgerða?
Upplýsingaflæði innan
skólans aukið með
fundargerðum til allra
starfsmanna skólans af
deildafundum
Vanda til skráninga á
sameiginlegu svæði

skólans.

kennara
Nýta veggi/ganga skólans

Þegar afurðir eru tilbúnir

til sýninga á verkum

til sýninga

Símat

Allir kennarar og starfsmenn

Gekk vel.

skólans.

nemenda
Stjórnendur sýnilegri í

Strax í byrjun skólaárs

Símat

Stjórnendur skólans

Gekk vel.

Í upphafi skólaárs

Í lok skólaársins

Deildarstjórar í samvinnu við

Gekk vel.

skólastofum og meðal
nemenda
Bjóða foreldrum uppá að
koma í skólann og kynna

foreldra.

starf sitt og menntun
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Hvaða aðgerðir verða
gerðar?

Hvenær kemur hver þáttur Hvenær metið aftur?
til aðgerða?

Hver er ábyrgur?

Mat á úrbótum

Stundvísi starfsmanna

Strax

Símat

Allir bera ábyrgð á sínum
þætti í þessum málum

Gekk vel.

Fræðsla til starfsmanna
um einkenni barna með
einhverfu
Vinaliðaverkefni til
styrktar nemendum í 4 –
7. bekk.
Bjóða eldri borgurum í
heimsókn í skólann

Strax í byrjun skólárs

Í lok skólárs

Skólastjóri

Vel heppnað.

Í byrjun skólársins

Skólárið 2017

Stjórnendur

Gekk afar vel og
skilaði árangri.

Hugað að þessu í byrjun
skólaársins

Í lok skólársins

Stjórnendur

Kom ekki til
framkvæmda.

Leiðsagnarmat

Október

Nýtt í
nemendaviðtölum á
vorönn

Allir kennarar skólans

Gekk vel.
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