
  

 

 

 

Umbótaáætlun 2020-2021 

Grunnskólans Hellu 

 

 

Stýrihópur um sjálfsmat 

Særún Sæmundsdóttir  

Kristín Sigfúsdóttir 

Kristinn Ingi Austmar Guðnason 

Muhammad Azfar Karim fulltrúi kennara og Björk Steingrímsdóttir Atkins fulltrúi annars starfsfólks. 
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 Framkvæmdar 

umbætur skólaárið 

2019-2020 

Umbætur (tækifæri) 

sem flytjast yfir á 

skólaárið  

2020-2021 

Ábyrgðaraðili/   

tímarammi.                      

Stefna og 

stefnumótun. 

• Skólaráð setti sér 

starfáætlun fyrir 

veturinn 2019-2020 á 

fyrsta fundi í des. 2019 

 

 

• SVÓT-greining 

starfsmanna/foreldra/ 

nemenda (6.-10.b.) 

 

• 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 

(sept.-nóv. 2020) 

 
 

• Stjórnendateymið 
(sept. 2020) 
 

 

• Stjórnendur/Hanna 
Valdís/Hólmfríður/
Aníta/Inga H.  
(Skólaárið 2020-
2021) 

 
 
• Stjórnendur/ 

stigstjórar 
(Skólaárið 2020-
2021) 
Mentorsérfr 

Stjórnun • Einkunnarorð skólans 

"virðing,vinátta, víðsýni" 

notuð markvisst á 

skólasetningu og 

skólaslitum. 

• Söguleg þróun 

Grunnskólans á Hellu 

inn á heimasíðu skólans. 

• Í starfslýsingu 

aðstoðarskólastjóra 

kemur nú fram að hann 

ber ábyrgð á heimasíðu 

skólans varðandi 

uppfærslu á ýmsum 

upplýsingum yfir 

skólaárið. 

 

•  Allir bekkir vinni 

sérstaklega með 

einkunnarorð og merki 

skólans í a.m.k. 2-4 

kennslustundir 

 

• Samskipti við 

framhaldsskóla skráð á 

heimasíðu 

 

• Uppfæra 

starfsmannahandbók og 

gera sýnilega á heimasíðu 

skólans 

 

 

 

 

    Stjórnendateymi/ 

umsjónarkennarar  

(sept. 2020) 

 

 

 

• Stjórnendateymið

/faggreinakennara 

á elsta stigi 

(skólaárið 2020) 

 

• Stjórnendateymið 
(sept. 2020) 
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Kennsla og  

kennsluhættir 

 

• Flestir starfsmenn fóru 

á námskeið hjá 

Skólaþjónustunni í 

haust sem fjallaði um 

orðaforðakennslu í 

öllum námsgreinum og 

að allir kennarar eru 

móðurmálskennarar. 

 

• Reglulegar 

bókakynningar frá 

starfsmönnum 

bókasafns inn í bekki. 

 

• Tengja úrvinnslu 

vistheimtarverkefnis 

Landgræðslunnar og 

Landverndar við 

stærðfræði- og 

náttúrufræðikennara í 6.-

10.bekk 

 

• „Nemendaþing“ þar sem 

nemendur geta komið 

sínum skoðunum á 

framfæri (6.-10.bekkur 

niðurstöður skólapúls) 

 

 

• Stjórnendur/Hanna 
Valdís/Hólmfríður/
Aníta/Inga H./Azfar 
(Skólaárið 2020-
2021) 

 

 

 

 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarken

narar (jan.-maí 

2021) 

Stoðkefið • Opnir skóladagar, 

auglýstir á skóladagatali 

 

• Opið hús í skólanum þar 

sem boðið var upp á 

námsefniskynningar á 

öllum skólastigum 

 

• Móttökuáætlun ásamt 

viðtalsblöðum sett inn á 

heimasíðu skólans 

 

• Sérkennsluskýrsla unnin 

í samræmi við 

vorskýrslu 

Hagstofunnar. 

• Foreldrum verðandi 

1.bekkinga boðið til 

kynningar í skólann 

• Stjórnendur (maí 

2021) 

Virkni nemenda í   

skólanum. 

• Útbúinn viðtalsrammi og 

tekin nemendaviðtöl í 

nokkrum bekkjum á 

öllum stigum. 

• Allir umsjónarkennarar taki 

tvö nemendaviðtöl við sína 

umsjónarnemendur eitt í 

upphafi skólaárs og annað 

fyrir foreldraviðtöl í febrúar  

 

• Styrkja trú nemenda á eigin 

vinnubrögðum (tengja við 

nemendaþing, 6.-10.bekkur 

niðurstöður skólapúls) 

• Umsjónark. 

(sept.- febrúar 

2020) 

 
 

 
 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarken

narar (jan.-maí 

2021) 
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Líðan og heilsa 

nemenda 

• Þátttaka í árlegri 

hugleiðslustund 

 

• Árleg dansvika í 

skólanum 

 

• Samráðsfundur með 

starfsmönnum 

íþróttahúss og 

íþróttakennurum 

varðandi gæslu í 

búningsklefum að hausti. 

 

• Nemendaviðtöl 

umsjónarkennara við  

umsjónarnemendur sem 

m.a. skoða líðan nemenda 

 

 

• Umsjónark. 

(sept.- des. 2020) 

 

Skóla og 

bekkjarandi 

 

• Reglulegir bekkjarfundir 

hjá einhverjum bekkjum 

á miðstigi og elsta stigi í 

lífsleiknitímum 

• Lýðræðislegar umræður í 

nemendahópnum (6.-10.b) 

um niðurstöður skólapúlsins 

á nemendaþingi 

• Reglulegir bekkjarfundir 

hjá öllum bekkjum á 

miðstigi og elsta stigi. 

 

 

• Innra mats 

nefnd/umsjónarke

nnarar (jan.-maí 

2021) 

 

• Umsjónark. 

(a.m.k. 5 yfir 

veturinn) 

Heimanám •  • Læsisstefna Grunnskólans 

Hellu kláruð og kynnt fyrir 

nemendum/ foreldrum/ 

kennurum 

• Samræma mat 

v/heimalestur á miðstigi. 

• Stjórnendur/ 

stigsstjórar/ 

umsjónark.(skólaár

ið 2020-2021) 

• Stjórnendur (ágúst 

2020) 

Námsmat  • Móta og hefja innleiðingu á 

nýju námsmati fyrir 

Grunnskólann Hellu og 

nýta mentor til þess 

• Aðstoðarskólastjóri sæki 

námskeið hjá mentor og 

miðlar til kennara 

• Stjórnendur/ 
stigstjórar 

(Skólaárið 2020-2021) 
Mentorsérfr 

 Aðstoðarskólastjóri 
(skólaárið 2020-
2021) 

Virkni og viðhorf 

nemenda til náms 

og kennslu 

• Þorgrímur 

Þráinsson hitti 

nemendur í 10. 

bekk og 1.-4.bekk. 
• Sigga Dögg 

kynfræðingur hitti 

nemendur 9.-10. 

bekk og foreldra 

þeirra. 

• Samráð við foreldrafélagið 

um fyrirlestra og/eða 

námskeið sem henta hverju 

sinni fyrir 

foreldra/nemendur 

• Stjórnenda-teymið/ 
foreldrafélagið 

(skólaári  

2020 - 2021) 
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• Nemendur 10. 

Bekkjar tóku þátt 

hópefli hjá Kvan í 

þrjú skipti og voru 

foreldrar með í 

síðastaskiptið. 

Einelti •  • Endurvekja gæslu/leiki hjá 

nem.10.bekkjar með yngri 

nem. 

• Stjórnendateymi/ 

umsjónarkennari 

10.bekkjar  

(sept. 2020) 

Aðstaða nemenda 

og þjónusta 

• Hugmyndavinna með 

nemendum í 10.bekk 

varðandi aðstöðu og 

húsgögn á göngum 

skólans 

 

 

 

 

 

 

Almennar 

rekstrarupplýsingar 

•  • Skipta ipödum upp í fjóra 

hópa  (3 stig margmiðlun) 

• Stjórnendateymi 

      (ágúst 2021) 

     

Samvinna/samstarf 

allir starfsmenn. 

• Fyrirlestrar/námskeið  

       fyrir allt starfsfólk 

 

• Árlegar 

starfsmannaferðir að 

hausti og vori 

 

 

  

      

Kennarar mat og 

endurgjöf 

 • Hefja  jafningjamat/ 

starfendarannsóknir innan 

skólans 

    Stuðningstímar kennara   

inni  í bekk eru nýttir í það, 

hver kennari skilar einu 

mati yfir skólaárið   

• Stjórnendateymið 

(skólaárið 2020-

2021) 

 

Kennarar 

símenntun kennara 

•  • Endurvinna tímasetta 

símenntunaráætlun fyrir 

starfsfólk á heimsíðu 

skólans 

 

• Stjórnendur  

(sept.2020) 

Foreldrasamstarf • Þrír opnir skóladagar 

auglýstir á skóladagatali 

og heimasíðu 

 

• Bæjarhellan 

 

• Yfirfara heimsíðu og 

uppsetningu á henni þannig 

að ljóst sé hvar má nálgast 

upplýsingar um skólastarfið 

 

• Stjórnendur  

(sept 2020) 
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• Sýningar innan 

námsgreina hjá bekkjum 

á skólatíma þar sem 

foreldrum er boðið að 

koma og fylgjast með 

 

 

Unnið upp úr fundargerðum skólaársins 2019-2020 

Kristín Sigfúsdóttir; Kristinn Ingi Austmar Guðnason og Særún Sæmundsdóttir  júní 2020 


