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Áætlun um endurmenntun starfsmanna Álftanesskóla skólaárið  2014 – 2015 
 
 

Hvers konar 
endurmenntun er um að 

ræða 

Hópur Hvað tilgangi þjónar 
endurmenntun 
starfsmanna  

Tími  Hver 
greiðir 

kostnað  

Hver sækir  

Uppeldi til ábyrgðar         

Fyrirlestur Hildur 
Karlsdóttir, Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir 

Allir nýir 
kennarar 
og 
starfsmenn.  

Uppbygging I Ág. 2014  Skólinn  Nýir starfsmenn 
og kennarar  

Fyrirlestur Judy 
Andersen  

Allir 
kennarar 
og 
starfsmenn.  

Control theory  Ág. 2014  Skólinn  Stjórnendur, 
kennarar og 
annað starfsfólk  

Aðalnámskrá grunnskóla         

Fyrirlestur og umræður  Allir 
kennarar  

Námsmat – samkv. Aðaln.gr.  Á 
skólaárinu.  

Skólinn  Kennarar og 
stjórnendur. 

Fyrirlestur – umræður  Allir 
kennarar  

Lykilhæfni  
4., 7. og 10. bekk  

Á 
skólaárinu.  

Skólinn  Kennarar og 
stjórn. 

Fyrirlestur – umræður  Allir 
kennarar  

Matsviðmið í 10. bekk  
Skil milli skólastiga  

Á 
skólaárinu.  

Skólinn  Kennarar og 
stjórn. 

Mentor        

Námsframvinda - 
námsmarkmið  

Kennarar  
1.–10. b.  

Fræðsla – umræður  Á 
skólaárinu  

Skólinn  Kennarar og 
stjórn. 

Lestur og ritun       

Fyrirlestrar og umræður  Allir 
kennarar  

Kynning og fræðsla um 
áherslur og leiðir í lestri. 
Upprifjun og að festa góð 
vinnubrögð í sessi. Vörður 
og vegvísir.  

Á 
skólaárinu   

Skólinn Kennarar og 
stjórn. 

Fyrirlestur og umræður  
6+1 vídd í ritun  

Allir 
kennarar  

Kynning og fræðsla um 
áherslur og leiðir í 6+1 vídd 
ritunar  

Ág. 2014  Skólinn Kennarar og 
stjórn. 

Ráðstefna um læsi  
Akureyri  

Frjálst val  Haustráðstefna 
skólaþr.deildar HA um læsi.  

Sept. 2014  Þátttakend
ur  

Kennarar og 
stjórn. 

Skapandi skrif  Frjálst val  Námskeið um ritun (Klifið)  Haustönn 
2014  

Þátttakend
ur  

Kennarar og 
stjórn. 

Ritun   Kennarar  Fyrirlestur  - ritun.  Vorönn 
2015 

Skólinn   Kennarar og 
stjórn. 

Forvarnir        

Endurmenntun Að starfsmenn hafi aðgang að 
endurmenntun við hæfi.  
 
Að virk símenntun sé í samræmi 
við áherslur skólans, þróun í starfi.  

Í samræmi við endurmenntun – áætlun.  
Megináhersla á tiltekna þætti, s.s. ritun 
og lestur.  
Starfsmenn velja einnig námskeið að 
eigin ósk.  

Könnun meðal starfsmanna.  
Námsferðir, ráðstefnur, 
fyrirlestrar o.s.frv.   
Verkefnaáætlun (3 ár).  
Ýmis námskeið.  

Þróun í starfi Að starfsmenn taki þátt í mótun 
starfs og stefnu skólans. 

Almenn þátttaka í starfsmannastefnu – 
stýrihópar. Mat hópsins á tilteknu 
viðfangsefni.  

Könnun meðal starfsmanna. 
Umræður og áætlun.  

Endurmenntunaráætlun Að starfsmenn eigi þess kost að 
meta árangur skólastarfsins. 
Að styðja starfsmenn í starfi og 
þróun skólastarfsins.  
Að starfsmenn læri hver af öðrum 
bæði á vettvangi og 
samstarfsfundum.  

Starfsmenn miðli þekkingu sín á milli.  
Afla styrkja til þróunar-verkefna.  
Unnið að jafnréttisáætlun  
Unnið að starfsmannastefnu skólans. 
Endurmenntunar-námskeið  
Regluleg fræðsla.  

Könnun meðal starfsmanna.  
Umæður og niðurstöður 
kynntar; kynning árganga, 
stiga eða námsgr.  
 

Stefna skólans   
 
 

Endurmenntun starfsmanna – 
fræðslufundir, námskeið, fyrirlestrar  
Yfirlit yfir endurmenntun starfsmanna 
Endurskoðun á skólanámskrá  
Endurskoðun á handbók 

 
Endurmenntunaráætlun.  
 
 
 



Kynheilbrigði  Allir 
kennarar  

Helstu áherslur.  Á 
skólaárinu.  

Sprotasjóð
ur  

Kennarar, stjórn. 
og 
aðrir starfsmenn  

Sjálfsvarnarnámskeið  Allir 
starfsmenn 
og kennarar 

Fyrirlestrar, umræður og 
æfingar 

Ág. og 
sept.  

Skólinn   Kennarar, stjórn. 
og 
aðrir starfsmenn  

Stærðfræði       

Leikur að læra  Allir 
kennarar  

Fyrirlestur  - að læra stærðfr. 
gegnum leik.  

Ág. 2014 Skólinn   Kennarar og 
stjórn. 

Val starfsmanna       

Klifið  Kennarar, 
stjórnendur  

Mism. áherslur  Á 
skólaárinu 

Kennarar   Stjórn. og 
kennarar   

Menntunarsvið HÍ  Kennarar, 
stjórnendur  

Mism. námskeið og 
ráðstefnur  

Á 
skólaárinu 

Kennarar  Stjórn. og 
kennarar   

Greiningarstöð Sérkennarar, 
stuðn.fulltrúa
r, 
þroskaþjálfar  

Mism. námskeið og 
ráðstefnur  

Á 
skólaárinu  

Kennarar  Kennarar  

 


