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 Framkvæmdar 

umbætur skólaárið 

2018-2019 

Umbætur (tækifæri) 

sem flytjast yfir á 

skólaárið  

2019-2020 

Ábyrgðaraðili/   

tímarammi.                      

Stefna og 

stefnumótun. 

• Skólaráð setti sér 

starfáætlun fyrir 

veturinn 2018-2019 í 

október 2019 

 

• Nýjar og endurbættar 

skólareglur voru 

kynntar fyrir 

nemendum, foreldrum 

og starfsmönnum í 

byrjun skólaárs 2018-

2019 og kynntar 

foreldrum á 

námsefniskynningu í 

sept.2019 

 

• Einkunnarorð- og 

leiðarljós skólans 

endurskoðuð í 

skólaráði og tengd 

saman 

• SVÓT-greining 

starfsmanna/foreldra/ 

nemenda á miðönn/vorönn 

 

• Skrá hvernig grunnþættir 

menntunar s.s. lýðræði 

fléttast inn í allt skólastarf 

 

• Marka stefnu og markmið 

varðandi: Hvernig leggur 

Grunnskólinn Hellu áherslu 

á lýðheilsu, umhverfismál 

og útikennslu? 

 

• Móta og hefja innleiðingu á 

nýju námsmati fyrir 

Grunnskólann Hellu og 

nýta mentor til þess  

 

• Stjórnendateymi 

(janúar 2020) 

 
 

• Stjórnendateymið/
stigsstjórar  
(sept. 2018) 

 

• Stjórnendur/ 
stigstjórar/ 
útikennslu- og 
íþróttakennarar 
(jan.-maí 2020) 

 
 
• Stjórnendur/ 

námsmatsnefnd 
(jan.-maí. 2019-
2020) 
Mentorsérfr 

Stjórnun • Einkunnarorð skólans 

"virðing,vinátta, víðsýni" 

gerð sýnileg í öllum 

kennslustofum 

 

• Öllum kennurum 

uppálagt að samræma 

upplýsingagjöf í mentor  

milli bekkja/kennara 

varðandi vikuáætlanir og 

heimavinnuáætlanir 

 

• Ný heimasíða tekin í 

notkun 

 

• Söguleg þróun 

Grunnskólans á Hellu inn á 

heimasíðu skólans 

 

• Samskipti við 

framhaldsskóla skráð á 

heimasíðu 

 

• Uppfæra 

starfsmannahandbók og 

gera sýnilega á heimasíðu 

skólans 

 

• Tilgreina ákveðinn aðila 

innan skólans sem ber 

ábyrgð á heimasíðu skólans 

varðandi uppfærslu á 

• Stjórnendateymið 

(feb. 2020) 

 

 

 

• Stjórnendateymi/ 

umsjónarkennarar 

á elsta stigi. 

(jan.-maí 2020) 

 

• Stjórnendateymið 

(jan.-maí 2020) 

 

 

 

 

• Skólastjóri. 

(feb. 2020) 
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ýmsum upplýsingum yfir 

skólaárið 

• Skólastjóri 

(júní/ágúst 2018) 

 

Kennsla og  

kennsluhættir 

• Umræða á kennarafundi 

að lýðræði sé fléttað inn 

í skólastarfið í öllum 

námsgreinum 

 

• Umræða á 

kennarafundum að efla 

orðaforðakennslu í 

öllum námsgreinum 

 

• Fulltrúar nemenda í 

Skólaráði lögð drög 

„Nemendaþingi“ þar 

sem leitað væri eftir 

hugmyndum nemenda 

til að bregðast við 

atriðum sem ekki komu 

vel í út í skólapúlsinum 

 

• Lestrarhestur hvers 

mánaðar valinn af 

starfsmanni bókasafns 

 

• Tengja úrvinnslu 

vistheimtarverkefnis 

Landgræðslunnar og 

Landverndar við 

stærðfræði- og 

náttúrufræðikennara í 6.-

10.bekk 

 

 

• „Nemendaþing“ þar sem 

nemendur geta komið 

sínum skoðunum á 

framfæri 

 

 

• Fulltrúar 

Grænfánanefndar/ 

stigstjórar miðstigs 

og unglingastigs, 

stærðfræði- og 

náttúrufræðikennar

ar á mið- og 

unglingastigi. 

• (jan.-maí 2020) 

•  

 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarken

narar (jan.-maí 

2020) 

Stoðkefið • opnir skóladagar, 

auglýstir á skóladagatali 

 

• Opið hús í skólanum þar 

sem boðið var upp á 

námsefniskynningar á 

öllum skólastigum 

 

• Móttökuáætlun unnin 

fyrir börn með annað 

móðurmál en íslensku 

ásamt viðtalsblöðum 

sem tengjast henni, 

innritun í 1. bekk og 

innritun nýrra nemenda 

almennt 

• Setja móttökuáætlun ásamt 

viðtalsblöðum inn á 

heimasíðu skólans 

• Stjórnendateymið 

(feb.2020) 

Virkni nemenda í   

skólanum. 

 • Móta hugmyndir af 

nemendasamtölum og taka 

• Stjórnendateymi/

stigsstjórar 

(jan.- feb. 2020) 

 



 

4 

 

a.m.k. eitt slíkt yfir 

skólaárið 

 

• Styrkja trú nemenda á eigin 

vinnubrögðum (tengja við 

nemendaþing) 

 
 

 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarken

narar (jan.-maí 

2020) 

 

 
 
 
 

Líðan og heilsa 

nemenda 

• Þátttaka í Norræna 

skólahlaupinu 

 

• Þátttaka í árlegri 

hugleiðslustund 

 

• Árlegr dansvika í 

skólanum 

 

• Samráðsfundur með 

starfsmönnum 

íþróttahúss og 

íþróttakennurum 

varðandi gæslu í 

búningsklefum að hausti. 

 

• Reglulegar kannanir innan 

skólans sem mæla líðan 

nemenda/tengist 

nemendasamtölum 

 

 

• Stjórnendateymi/ 

stigsstjórar 

   (jan.- feb. 2020) 

 

Skóla og 

bekkjarandi 

• Fulltrúar nemenda í 

Skólaráði lögð drög 

„Nemendaþingi“ þar 

sem leitað væri eftir 

hugmyndum nemenda til 

að bregðast við atriðum 

sem ekki komu vel í út í 

skólapúlsinum 

 

• Reglulegir bekkjarfundir 

hjá einhverjum bekkjum 

á miðstigi og elsta stigi í 

lífsleiknitímum 

• Lýðræðislegar umræður í 

nemendahópnum (6.-10.b) 

um niðurstöður skólapúlsins 

á nemendaþingi 

 

 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarke

nnarar (jan.-maí 

2020) 

 
 

Heimanám • Heimanámsstefna kynnt 

nemendum í byrjun 

skólaársins  

 

 

• Læsisstefna Grunnskólans 

Hellu kláruð og kynnt fyrir 

nemendum/ foreldrum/ 

kennurum 

• Stjórnendur/ 

stigsstjórar/ 

umsjónarkennarar 

(jan.-maí 2020) 



 

5 

 

• Samráðsfundur um 

endurskoðun á 

læsisstefnu 

Grunnskólans Hellu  

Námsmat  • Móta og hefja innleiðingu á 

nýju námsmati fyrir 

Grunnskólann Hellu og 

nýta mentor til þess 

• Stjórnendu/ 
námsmatsnefnd 

(jan.-maí. 2019-2020) 
Mentorsérfr 

Virkni og viðhorf 

nemenda til náms 

og kennslu 

 • Fyrirlestur um gildi og 

mikilvægi menntunar fyrir 

foreldra/nemendur 

• Stjórnenda-teymið/ 
foreldrafélagið 

(skólaári  

2019 - 2020) 

Einelti • „Vinasvæðið“ út á 

leikvelli  varð að 

veruleika þegar sólin var 

sett upp á Selið 

 

• Endurvekja gæslu/leiki hjá 

nem.10.bekkjar með yngri 

nem. 

• Stjórnendateymi/ 

umsjónarkennari 

10.bekkjar  

(feb. 2020) 

Aðstaða nemenda 

og þjónusta 

• Skólaráð sendi erindi til 

R-y varðandi ósk um 

samráðsfund eða skipaða 

nefnd varðandi framtíðar 

skipulag á húsnæði 

skólans  

• Hugmyndavinna með 

nemendur varðandi aðstöðu 

og húsgögn á göngum 

skólans 

 

 

• Stjórnendur og 

Umsjónar-kennarar 

(skólaárið 2019-

2020) 

 

 

 

 

Almennar 

rekstrarupplýsingar 

• Fartölvum fjölgað og 

settur upp nýr skápur á 

unglingagangi með 20 

tölvum 

• Skipta ipödum á stig/bekki • Stjórnendateymi/ 

stigstjórar 

(ágúst/sept. 2018) 

     

Samvinna/samstarf 

allir starfsmenn. 

• Árlegir fyrirlestrar fyrir 

annað starfsfólk 

 

• Árlegar 

starfsmannaferðir að 

hausti og vori 

 

 

  

      

Kennarar mat og 

endurgjöf 

 • Móta form á 

jafningjamati/starfendarann

-sóknum innan skólans  

• Stjórnendateymið 

(jan.-maí 2020) 

 

Kennarar 

símenntun kennara 

• Kallað eftir óskum 

kennara/stjórnenda 

varðandi 

símenntun/námskeið frá 

Skólaþjónustunni á 

• Endurvinna tímasetta 

símenntunaráætlun fyrir 

starfsfólk á heimsíðu 

skólans 

 

• Stjórnendur  

(jan.-maí 2020) 
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kennarafundum í sept. 

og jan. 

Foreldrasamstarf • Þrír opnir skóladagar 

auglýstir á skóladagatali 

og heimasíðu 

 

• Bæjarhellan 

 

• Sýningar innan 

námsgreina hjá bekkjum 

á skólatíma þar sem 

foreldrum er boðið að 

koma og fylgjast með 

 

• Hvar er best að koma 

upplýsingum um 

viðtalstíma kennara til 

foreldra? (á heimasíðu þar 

sem netföng starfsmanna 

koma fram) 

• Yfirfara heimsíðu og 

uppsetningu á henni þannig 

að ljóst sé hvar má nálgast 

upplýsingar um skólastarfið 

 

• Stjórnendur  

(jan.-maí 2020) 

 

Unnið upp úr fundargerðum skólaársins 2018-2019 

Særún Sæmundsdóttir desember 2019. 


