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Starfsmannahandbók 

2021 – 2022 
 

 

 

 
 

Starfsmannasáttmáli: 

 

Við berum virðingu fyrir okkur, öðrum og umhverfinu.  

Við vinnum í sátt og erum samstilltur hópur. 

 

 

Við stöndum vörð um heiður skólans 

og aðhöfumst ekki neitt það 

sem er til þess fallið 

að rýra álit samfélagsins á skólanum  
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Skólabyrjun 2021 
 
Elskulega samstarfsfólk  
 
Við bjóðum ykkur innilega velkomin til starfa og hlökkum mikið til að hitta ykkur mánudaginn 16. ágúst. 
 
Vegna aðstæðna (COVID) þá þurfum við að huga að nokkrum atriðum:  

• Þegar þið komið ekki faðmast og ekki takast í hendur  

• Munið 1 metra reglan er ekki valkvæð, ef ekki er hægt að virða hana þá tekur grímuskylda við  

• Vinsamlegast ekki mæta í byrjun dagsins á kaffistofuna – kaffi verður í salnum upp úr kl. 8.00  

• Engir foreldrar verða á skólasetningum (nema 1. bekkur)  

• Aðgengi foreldra verður eins og var í vor, enginn inn að óþörfu  

• Allir þurfa að vera duglegir að þvo hendur og spritta  

• Umsjónarkennarar þurfa að útbúa bréf til foreldra með helstu upplýsingum sem hingað til hafa 
komið hafa fram á haustfundum – þar sem haustfundum verður frestað í ákveðin tíma.  

 
Dags.  Kl.   Viðfangsefni      Hvar, hverjir  

    

16. ágúst 
 

08:30 
 
9:00-12.00  
 
12:30 
13:30 
 

Starfsmannafundur – allir starfsmenn 
 
Fyrirlestur; Góður vinnustaður; Eyþór 
Eðvarðsson 
Hádegismatur í boði hússins 
Fundur fyrir nýja starfsmenn 

Salur skólans 
 

17. ágúst 08:30-09:30 
10.00-14.00 
 

Náms- og kennsluáætlun – allir kennarar 
Almennur undirbúningur  
 

Salur skólans 
 

18. ágúst 8.30-10.30 
 
08:30-16.00 

Námskeið fyrir nýja starfsmenn 

Almennur undirbúningur 

Salur skólans 

19. ágúst 
 

08:00-12.00 Námskeið; Hildur Karlsdóttir 
Almennur undirbúningur   

Salur skólans 

20. ágúst 08:00-16:00 
10.00 

Almennur undirbúningur   
Elsta stig – Mentor, mætingar o.fl. 

 
Stofa 204 

23. ágúst 
 

08:30-16.00 Almennur undirbúningur  

24. ágúst 08.30 
09:00 
09:30 
 
 
 
 
11:00  
13:00 
 
14:30 
 

Skólasetning                               2.- 4. bekkir 
Skólasetning                             8.- 10. bekkir 
Skólasetning                               5.- 7. bekkir 
 
❖ Nemendur fara í stofu og eru 2 kest (80 mín) 

í skólanum  
 
Skólasetning                                1. bekkur 
Skólasetning                                1. bekkur  
 
Álftamýri – Fundur með starfsmönnum  
Yfirfærsla upplýsinga (SLH, SS) 
 

Salur – stofa  
 
 
 
Viðtöl hjá 1. bekk 
eftir ca. 3 vikur 
 
Salur  
 
 
Álftamýri 

25. ágúst  Kennsla samkvæmt stundaskrá 
 

Álftanesskóli 

 
 
Kveðja Stjórnendur  
 



5 
 

 
Skólasetning Álftanesskóla fer fram í sal skólans þriðjudaginn 24. ágúst 2020 og síðan 
fara nemendur í stofur.   

❖ Nemendur fara í stofu og eru 2 kest (80 mín) í skólanum  

 
 
Tímasetning skólasetninga: 
 
Skólasetning                               2.- 4. bekkir     kl. 08:30  
Skólasetning                             8.- 10. bekkir     kl. 09:00 
Skólasetning                               5.- 7. bekkir     kl. 09:30  
Skólasetning                                1. bekkur – nemendur í stafrófsröð A – H kl. 11:00 
Skólasetning                                1. bekkur – nemendur í stafrófsröð  I – Y  kl. 13.00  

Við skólasetningu mæta kennarar viðkomandi bekkja, stjórnendur og aðrir starfsmenn. Skólastjóri 
ávarpar samkomuna og aðstoðarskólastjóri/deildarstjóri les svo upp nöfn barna í bekkjum. 
Umsjónarkennari stillir sér upp á fyrirfram ákveðnum stað og nemendur koma í röð fyrir framan um leið 
og nafn þeirra er lesið upp. Að lestri loknum fylgir hann sínum bekk inn í kennslustofu/rými.  

Þar sem ekki verða haustfundir þarf að senda heim upplýsingar þar sem eftirtaldir þættir þurfa að 
koma fram:  

• Kynna nýja nemendur sérstaklega  

• Kynna þá kennara sem kenna umsjónarbekknum/árgangnum 

• Senda stundatöflur heim 

• Kynna fyrirkomulag á list- og verkgreinum og skólaíþróttum (byrjað á útiíþróttum)  

• Minna á mikilvægi stundvísi  

• Minna á heimasíðu skólans magn upplýsinga og eyðublöð sem þar eru 

• Benda á skóladagatal á heimasíðu 

• Benda á skólareglur á heimasíðu (endurskoðun fer fram á haustönn)  

• Ræða nestismál, umhverfisvænn skóli sem leggur áherslu á að minnka einnota umbúðir. Biðja 
um að nemendur hafi fjölnota nestisbox og drykkjarbrúsa (eigið glas á yngra- miðstigi), 
hollustu í fyrirrúmi, nemendur sendir heim með einnota umbúðir.  

• Skólamatur 25. ágúst. Upplýsingar um mataráskrift á www.skolamatur.is  

• Upplýsingar um skráningu í Frístund. Foreldrar eiga að vera búnir að sækja um, ef þeir hafa 
ekki gert það getur nemandi ekki byrjað strax.  

• Merkja vel föt og skóladót. Allir nemendur í 1.–10. bekk. Átak í að merkja og auðvelda að 
koma óskilamunum í réttar hendur.  

• Minna foreldrar að uppfæra upplýsingar í mentor t.d. netföng, símanúmer o.fl.  

• Mikilvægt!! Minna á að foreldrar geta sjálfir skráð veikindi barna í mentor á morgnana, láta 
vita daglega. Börn mega vera inni einn dag eftir veikindi.  

• Kennsluáætlanir birtast við upphaf skólaárs á heimasíðu skólans.  

• Heimavinnu- og kennsluáætlanir í Mentor. 

• Námskynning. Fara yfir meginatriði og áherslur skólaársins.  

• Uppeldi til ábyrgðar fyrir ykkar árgang. 

Miðvikudaginn 25. ágúst hefst kennsla samkvæmt stundaskrá hjá öllum nemendum skólans.  

  

http://www.skolamatur.is/
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Haustverk kennara  

o Skila til aðstoðarskólastjóra réttum samstarfstímum (ef þarf að breyta þeim). Skoða 
stundaskrá vel og tryggja að allir skilji skipulag og viti til hvers er ætlast.  

o Umsjónarkennarar í samstarfi við list- og verkgreinakennara skipta nemendum í hópa eftir 
þörfum og skila til deildarstjóra, sund-, íþrótta-, list- og verkgreina- og fjölgreinahópar í síðasta 
lagi 23. ágúst (inn á Samskrá). 

o Útbúa kennsluáætlanir fyrir allar kenndar kennslugreinar og skila í síðasta lagi 20. ágúst.  
o Stigsstjórar stýra fundum og sjá um að velja fundaritara (Sjá bls. 31) 
o Skoða pappíra og afla nauðsynlegra upplýsinga um umsjónarnemendur 
o Yfirfara námsgögn  
o Yfirfara námssvæði, húsgögn o.fl. Skoða námssvæði og íhuga rækilega á hvaða hátt það geti 

sem best þjónað markmiðum sínum (sjá viðmið um aðlaðandi kennslurými bls. 30).  
o Skoða vinnuskýrslur / ráðningasamninga og undirrita og skila eða hitta skólastjórnanda ef um 

athugasemdir er að ræða.  
o Stundatafla nemenda er gerð samkvæmt viðmiðunarstundaskrá skólans (sjá viðmiðunartöflu 

bls. 9). Skila á skrifstofu eintaki af stundatöflu sem fer heim með nemendum (á að mestu leyti 
við um yngsta/miðstig). 

o Renna yfir „Ársskýrslu 2020-2021“, starfsmannahandbók og síðan starfsáætlun skólans þegar 
hún er tilbúin – á heimasíðu skólans og Samskrá.  

o Skoða eineltis- og áfallaáætlun– á heimasíðu skólans og Samskrá 
o Skoða skólanámskrá skólans, almennur hluti - á heimasíðu skólans og Samskrá.  
o Setja sér markmið fyrir skólaárið t.d. varðandi endurmenntun, áherslur í árgangi/ stigi o.s.frv.  
o Undirbúa skólasetningu,munið að nemendur eru í skólanum í 2 kennslustundir. Haustfundir 

með foreldrum geta ekki verið á skólasetningu þetta árið. 
o Búa til og senda póst heim til foreldra eftir skólasetningu með helstu áhersluatriðum sem þið 

hefðuð annars komið með á haustfundi. 

 

Huga að áætlun fyrir skólastarfið sem er framundan:  

Námsumhverfi / skipulag  

Skoða:  

• Skólanámskrá 

• Hópaskiptingar – skipulag  

• Stundatöflu, dagsskipulag og kennslufyrirkomulag  

• Kennsluhætti, kennslu- og matsaðferðir  

• Hvernig eru nemendur upplýstir um markmið  

• Hvernig eru náms- og kennsluáætlanir útfærðar og birtar  

Áherslur og námsgreinar  

• Uppeldi til ábyrgðar  

• Vaxandi hugarfar 

• Þemaverkefni  

• Útikennsla 

• Upplýsingatækni  

• Vettvangsferðir  

• Aðalnámskrá – hvernig verður unnið með hana – námsgreinar, lykilhæfni  

• Annað  

Námsmat  

• Náms-/ferilmöppur, yfirlit yfir hvað er áætlað er að hafa í námsmöppum  

• Hvernig verður námsmati háttað? Kannanir, skriflegt eða munnlegt mat, sóknarkvarðar.  
Gæta að samræmi sé á milli markmiða og mats í námsáætlun. 

• Leiðsagnarmat 

• Skráning í mentor – viðmið og mat.  
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Námsviðtöl – fyrirkomulag  

Tvisvar á skólaárinu eru formleg viðtöl sem bæði eiga að vera einstaklingsviðtöl við nemendur og 
foreldra. 

 

Foreldrasamstarf (hafa í huga stöðu covid). 

• Hvernig fer foreldrasamstarfið fram?  

• Heimsóknir foreldra.  

• Upplýsingamiðlun/ mentor/ heimavinnu- eða kennsluáætlun.  

• Yfirfara upplýsingar um nemendur hvort þær séu réttar, s.s. símanúmer, heimilisfang o.fl.  

 

Munið að:  

• Skrá mætingar nemenda daglega. 

• Hafa vikuáætlun aðgengilega í kennslurými t.d. ef til forfalla kemur.  

• Senda heim vikulega fréttapistil-heimavinnu-kennsluáætlun í gegnum mentor. 

• Skoða póstinn ykkar daglega. 

• Senda með tölvupósti beiðni um lagfæringu á skólastofu eða búnaði til umsjónarmanns 
fasteigna.  

• Kennsluáætlun í mentor – tilbúin 20. ágúst. Setjið skjalið í viðeigandi möppu á Samskrá. Ath. 
það á að útbúa áætlun fyrir allar kenndar námsgreinar s.s. lífsleikni, umsjón, fjölgreinar, 
valgreinar o.s.frv.  

 

Uppeldis- og kennslufræðileg stefna Álftanesskóla 

• að kenna nemendum sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust  

• að hvetja hvern og einn til að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum  

• að efla nemendur í að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

• að skólinn sé virkur í þróunarstarfi 

• að skólinn leggi sig fram við að bjóða upp á fjölbreytt og skapandi nám 

• að efla og auka samstarf heimilis og skóla 

• að skólinn stuðli að markvissri umhverfisstefnu 
 

Í skólanum er unnið samkvæmt „Uppbyggingarstefnu“ (Uppeldi til ábyrgðar), hún er hugmyndakerfi sem 
í felst bæði aðferð og stefnumörkun skóla til bættra samskipta. Meginatriði er að kenna börnum og 
unglingum sjálfsaga, sjálfsstjórn og ýta undir sjálfstraust. „Uppeldi til ábyrgðar“ leggur áherslu á 
samskipti fremur en reglur, ábyrgð fremur en blinda hlýðni og virðingu fremur en stjörnugjöf.  

Í skólanum er lögð áhersla á lestur og lestrarfærni nemenda með kynningum fyrir foreldra/forráðamenn, 
lestrarspretti og þjálfun lesskilnings. Megináhersla hefur verið á lestrar- og ritunarkennslu, sem felur í 
sér nýja kennsluhætti á yngsta og miðstigi („Vörður og vegvísir“). Einnig hefur verið lögð áhersla á nýjar 
matsaðferðir á læsi, s.s. Leið til læsis, Orðarún o.fl. Þá hefur verið lögð áhersla á fjölbreytt námsmat 
með áherslu á leiðsagnarmat og vaxandi hugarfar (growth mindset). Allt þættir sem ætlast er til að 
kennarar og aðrir starfsmenn kynni sér og vinni með. Finna má nánari upplýsingar í skólanámskrá, 
heimasíðu skólans og á Samskrá.  

Álftanesskóli er umhverfisvænn skóli og skulu starfsmenn vinna samkvæmt þeirri stefnu. 
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Þróunarverkefni 2021 – 2022:  

• Stærðfræði (Guðfinna, Binna)  

• Rætt til ritunar (Hildur og Ingunn Ó.) 

• Breyttir kennsluhættir og samþætting íslensku og samfélagsfræði á elsta stig (Helga Björg, 
Auður Ó. og Einar Daði). 

• Fjölbreytt skólastarf (Anna Svanhildur, Atli og Ragnar). 

• Áhugasviðsverkefni (Helga Björg) 

• Erasmus 2020-2022. Opening the door to outdoor (Anna Svanhildur). 

• Sameiginleg verkefni innan Garðabæjar;  
• 21.aldar hæfni fyrir nemendur og starfsfólk Garðabæjar (kennsluráðgjafar í Garðabæ, 

Anna Svanhildur). 
• Orðskýringamyndbönd í samfélagsfræði (Álftanesskóli og Garðaskóli, Gauti). 

 

Ýmis verkefni og leiðir  

• Jafningjafræðsla – Lærdómsganga.  

• Vettvangsathugun kennara í kennslustundir  

• Innra mat; vettvangsathugun stjórnenda 

• Skjalavistun og persónuverndarlöggjöf 

• Samskipti heimila og skóla – góð og markviss samskipti.  

• Val á dögum sem lögð verður áhersla á, s.s. dagur gegn einelti, einhverfu, dagur íslenskrar 
tungu. Einn í mánuði.  

• Viðburðir ársins. Ábyrgð, framkvæmd og skipulag. (Uppbrotsdagar/ skert viðvera). Ábyrgð og 
skipulag árganga/stiga  

Endurskoðun:  

• Rýmingaráætlun – öryggisáætlun  

• Heimasíða  
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Útfærsla viðmiðunarstundaskrár 

Námsgreinar  1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b 8.b 9.b 10.b 

Íslenska  7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 

Stærðfræði  6 6 6 6 6 6,5 6,5 5 5 5 

Samfél.fr., 
Kristnifr., 
Lífsleikni 

4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Náttúrufræði  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Enska        1 2 2 2 3 3 3 

Danska             2,5 3 3 4 

List- og 
verkgreinar - 
lota  

3 3 3 3 3 3 3 1,5 1,5   

Smíði  * * * * * * * * *   

Textílmennt  * * * * * * * * *   

Myndmennt  * * * * * * * * *   

Tónmennt 1 1 1 * * * * *     
Fjölgreinar – 
lota 

 2  2 1 1 3 1,5  1,5       

Leiklist/Uppl.         * * *       

Sköpun/ leikir         * * *       

Félagsfærni         * * *       

Valgreinar 
elsta stig 

              4 6 6 

Val: 
Lesstund, 
umsjón, 
vinnustund  

1 1 1 1 3 3 3 4 3,5 4 

Hreyfing 
1 1 1 1 1 1  1       

útikennsla 

Upplýsinga- 
mennt  1 1 1 1 1 2 2 1,5   

Námsráðgjöf 

Íþróttir  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sund  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Samtals  30 30 30 30 35 35 35 37 37 37 
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Skipurit  
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Viðmiðunarreglur  

 

Viðmiðunarreglur um rannsóknir og kannanir  

• Skóladeild tekur ákvörðun, í samráði við skólastjóra, um hvaða kannanir er heimilað að leggja 
fyrir nemendur og/eða kennara eða annað starfsfólk. 

• Mikilvægt er að huga að því að rannsóknir og kannanir hafi ekki í för með sér óeðlilega röskun 
á skólastarfi.  

• Berist margar beiðnir um rannsóknir og kannanir til skóla þarf að forgangsraða þeim.  

• Jafnan skal þess gætt þegar könnun er heimiluð að fyrir liggi tilskilin leyfi s.s. Persónuverndar.  

• Skólastjóri skal að öllu jöfnu leita samþykkis hjá foreldrum eða forráðamönnum vegna 
fyrirhugaðra rannsókna og kannana sem nemendur taka þátt í.  
 

Viðmið um aðlaðandi og vel skipulögð kennslurými  

• Kennarar nota jákvæða styrkingu til að skapa góðan bekkjarbrag og vinna eftir gildum skólans 
– allir eru einstakir. Bekkjarsamningur, viðeigandi gildi og hlutverk nemenda - kennara 
sýnileg í kennslurými.  

• Kennarar leggja sig fram um að laða fram það besta í hverjum einstaklingi og skapa jákvætt 
starfsumhverfi þar sem nemendur eru virkir í námi og læra að axla ábyrgð – vaxandi hugarfar.  

• Allar upplýsingar er varðar skipulag kennslunnar, stundatöflur, rýmingaráætlun, hópaskiptingar 
eru á áberandi stað í kennslurýminu.  

• Námsmarkmið – framboð eru sýnileg nemendum og dæmi eru um framúrskarandi verkefni.  

• Bjargir í íslensku og stærðfræði eru í stofum til stuðnings námi og kennslu – námsveggir í 
kennslurými.  

• Verkefni nemenda hengd upp á veggjum kennslurýmis og á göngum og alúð lögð við frágang 
þeirra.  

• Öll gögn í skólastofunni eru vel merkt og flokkuð. 

• Námsmöppur – ferilmöppur nemenda eru geymdar þar sem nemendur hafa gott aðgengi að 
þeim.  

• Hver kennslustofa er merkt bekk og nafni kennara við sem flest kennslurými.   

• Listgreinakennarar koma í umsjónarstofur/ rými og sækja yngri nemendur (1.–4. bekk). 

• Reglur um viðeigandi hegðun eru í hverri stofu og amboð um kurteisi, tillitssemi og virðingu 
sýnileg á göngunum  

• Gangarnir séu aðlaðandi og snyrtilegir. Skólaliðar aðstoða við að ganga frá óskilamunum á 
snyrtilegan hátt.  

Matsalur 

Nemendum fylgt í matsal af kennara eða stuðningsfulltrúa. Gæslutafla.  

• Starfsmenn og kennarar aðstoða við að skenkja á diska og hella í glös fyrir yngstu nemendur. 
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Viðmið um umgengni og vinnufrið á vinnuherbergi/kennslurými og kaffistofu 

starfsmanna  
Í vinnuherberginu hafa þeir kennarar aðstöðu sem ekki eiga heimastofur. Ætlast er til að á 

vinnuherberginu ríki ávallt góður vinnufriður. Kennarar geta unnið þar inni einstaklings eða í hópum 

kjósi þeir það en þeir eiga almennt ekki fast svæði þar. Farsímar starfsmanna eiga ávallt að vera á 

þögn í vinnuherbergi/ kennslurými, göngum og kaffistofu starfsmanna og ekki er í boði notkun þeirra 

til einkanota hvorki í kennslurýmum eða á göngum skólans nema í neyð. Vinsamlegast virðið þessi 

viðmið og hafið í huga að kaffistofa starfsmanna er ekki vinnusvæði. Mikilvægt er að hafa 

þagnarskyldu er varðar mál nemenda í huga á vinnusvæði og á kaffistofu starfsmanna.  

Þagnarskylda starfsmanna skólans  
Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um málefni samstarfsmanna, nemenda og 

forráðamanna þeirra er hann fær vitneskju um í starfi. Sama gildir um vitnisburð nemenda og önnur 

trúnaðarmál skóla.  

Þagnarskylda helst þó að látið sé af störfum. Vísað er til laga um réttindi og skyldur starfsmanna 

sveitafélaga.   

„Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli málsins. Þagnarskylda helst, þótt 

látið sé af starfi“. 

Þagnarskylda utanaðkomandi aðila 
Nemi eða gestur í skólanum þarf að undirrita samþykki um þagnaskyldu varðandi persónuleg málefni 

sem hann kann að verða áskynja með veru sinni í Álftanesskóla. Honum er gerð grein fyrir að fara 

með þau málefni sem honum er falið sem fyllsta trúnaðarmál á meðan hann dvelur í skólanum og eftir 

að henni lýkur.  

Viðmið um truflun í stjórnunarrými og/eða í kennslurýmum  
Nemendur eiga ekki að fara inn í stjórnunarálmu skólans nema verið sé að vísa þeim til 

skólastjórnenda. Ef nemandi/ nemendur eru sendir eftir einhverju eða eiga erindi við starfsmenn á 

kaffistofu þá tala þeir við Ölmu. Reynt verður að trufla starfsmenn sem minnst í kaffi- og matartímum 

vegna erinda nemenda. Þá er símatruflun í kennslustundum ekki í boði. Skrifstofustjóri/ritari tekur við 

símtölum og skráir erindi viðkomandi og kemur skilaboðum til kennara. Síminn er ekki gefinn inn í 

kennslustofu þegar kennari er í kennslu.  

Munið að skólinn er vinnustaður ykkar og ætlast er til að starfsmenn m.a. brýni fyrir barni/börnum 

sínum að trufla sem minnst foreldri/ra á vinnutíma.  

Viðmið um umgengni í ljósritunarherbergi  
Skrifstofustjóri heldur utan um skrifstofuvörur svo vinsamlegast biðjið um það sem ykkur kann að 

vanhaga um, því þá er betra að halda utan um birgðirnar. Munið að fara sparlega með pappír og 

ljósrita t.d. báðum megin. Þá að lágmarka notkun á litaprentun og plöstun. Mikilvægt er að ganga frá 

eftir sig, skilja ekki eftir gögn á borðinu í ljósritunarherbergi og munið að tæma reglulega pósthólfinn 

ykkar – ekki nota þau sem geymslu.  

Viðmið fyrir tölvur og myndatökur á síma starfsmanna 

Tölvur starfsmanna eru einungis ætlaðar þeim og bera þeir ábyrgð á þeim. Starfsmenn þurfa að passa 

að gefa aldrei upp eigið notendanafn eða lykilorð til annarra, ekki einu sinni til annarra starfsmanna. Á 

tölvum starfsmanna eru ýmis gögn sem eru persónugreinaleg og mega því ekki birtast öðrum. Þá er 

mikilvægt að starfsmenn hafi hugfast að ekki er leyfilegt að taka og geyma myndir úr skólastarfi á eigin 

síma. Myndir þurfa að fara á læst drif. Myndir úr skólastarfi mega ekki fara á samfélagsmiðla.   
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Reglur um afleysingar vegna forfalla starfsmanna og 
leyfisveitingar  

 

Aðrir starfsmenn  

Reynt er að draga sem mest úr afleysingum vegna forfalla þeirra. Engin afleysing ef um tilfallandi 
forföll er að ræða. Ef um langtíma forföll er að ræða er tekin inn afleysing ef ekki er unnt að hagræða 
verkum tímabundið.  

Kennarar  

Öll forföll skulu leyst, ef þess er nokkur kostur, í 1.–4. bekk. Nemendur eru því ekki sendir heim nema í 
neyðartilvikum. Í 5.–10. bekk er alltaf reynt að leysa forföll umsjónarkennara. Kennsla getur fallið niður 
í fyrsta tíma að morgni eða eftir hádegi ef ekki reynist mögulegt að leysa forfallakennslu.  

Vottorð  

Eðlilegt er að stjórnandi kalli eftir vottorði þegar starfsmaður er ítrekað veikur.  

Vottorð þurfa að vera orðuð þannig að ljóst sé hver ástæða veikinda er. Starfshæfnivottorð þurfa að 
vera skýrt orðuð þannig að ljóst sé að starfsmaðurinn sé hæfur til að vinna þá vinnu sem hann er 
ráðinn til. Það skal kalla eftir starfshæfnivottorði ef starfsmaður er að koma úr veikindaleyfi sem staðið 
hefur í mánuð eða lengur.  

Tilkynning um forföll  
Vinsamlegast tilkynnið veikindaforföll með góðum fyrirvara:  

• Hringið í Önnu Maríu sími 8652959 ef þið vitið að kvöldi til að þið munið ekki geta mætt til 
vinnu daginn eftir.  

• Hringið á skrifstofu kl. 7:45 (þó þið byrjið ekki að kenna fyrr en um 10:00) ef þið eruð að 
tilkynna veikindaforföll að morgni til.  

Sendið skipulag dagsins eða upplýsingar/gögn á alftanesskoli@alftanesskoli.is. 

Stjórnendur taka starfsmenn sem eru ítrekað frá vinnu í fjarverusamtöl. 

Um veitingu leyfa vegna náms á vinnutíma  
Reynt hefur verið að koma til móts við þá kennara sem eru í lotunámi með vinnu. Tveir dagar í 
skiptivinnu, tveir dagar skráðir sem námskeið og aðrir dagar eru launalausir.  

Um veitingu leyfa  

Ef þið eruð að óska eftir leyfi heilan starfsdag/daga vinsamlegast biðjið um það með góðum 
fyrirvara. Fyllið út eyðublað sem er á Samskrá eða hjá Ölmu og skilið til aðstoðarskólastjóra. Hægt er 
að óska eftir skiptileyfi 2 daga á hvorri önn en æskilegt er að skiptivinnan fari sem mest fram áður en 
kemur að leyfisveitingu. Skiptivinna skal skilað í samræmi við kennslu þann dag sem leyfið er tekið. Ef 
um lengra leyfi er að ræða en 2 dagar eru þeir dagar skráðir án launa. 

Kennsluáætlanir eiga að vera til staðar á borði kennara. Mjög mikilvægt er að skilja eftir gott skipulag 
fyrir forfallakennara og setjið gæslu inn í skipulagið þ.e. ef þið eigið gæslu þann dag eða daga sem þið 
eruð fjarverandi frá vinnu.  

Viðmiðunarreglur um veitingu launalausra starfsleyfa  

Umsókn um launalaust leyfi næsta skólaár skal vera send til stjórnenda fyrir 1. maí. Að jafnaði er leyfi 
ekki veitt til lengri tíma en 12 mánaða. Launalaust leyfi skal aðeins veitt þegar til þess liggja ríkar 
ástæður, sem starfsmanni ber að tilgreina. Að jafnaði er ekki gert ráð fyrir að launalaust leyfi sé veitt 
þeim sem hyggjast ráða sig til annarra starfa.  

mailto:alftanesskoli@alftanesskoli.is
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Viðverustefna Álftanesskóla 

Viðverustefna Álftanesskóla hefur þann tilgang að samræma vinnuferli við fjarveru/fjarvistir, 

auka velferð og tryggja vellíðan starfsmanna. Henni er einnig ætlað að nýtast vinnustaðnum 

til að skipuleggja viðbrögð við fjarveru starfsmanna.  

Viðmið vegna fjarvista 

Ef fjöldi veikindadaga fer yfir 5 á hverju 3 mánaða tímabili er starfsmaður boðaður í 

fjarverusamtal til stjórnanda. Einnig ef stakir fjarvistadagar eru 3 eða fleiri á hverju 3 mánaða 

tímabili. 

Langvarandi veikindi:  
Langvarandi veikindi teljast veikindi umfram 28 dagar en þá er starfsmaður boðaður í viðtal til 
stjórnanda. Starfsmenn eiga alltaf að skila starfshæfnisvottorði ef veikindi eru umfram 28 
daga og geta stjórnendur kallað eftir aðkomu trúnaðarlæknis Garðabæjar telji þeir þörf á því. 
Starfsmanni er ekki heimilt að koma til starfa eftir langvarandi veikindi fyrr en 
starfshæfnisvottorði hefur verið skilað.  

Fundir  

Stigsfundastjórn 

Yngsta stig Miðstig Elsta stig List- og verkgr./ 
Íþróttir 

Stoðþjónusta 

Brynhildur Snorradóttir 
 

Hildur Karlsdóttir 
  

Þorgerður Elín 
Brynjólfsdóttir 

Steinunn Sigurbergsdóttir Sveinborg L. Hauksdóttir  

 

Viðmið fyrir stigs-, kennara-, fræðslu- og samstarfsfundi 

Stigsfundir  

Stigsstjóri stýrir fundum og skipar fundaritara. Stjórnendur koma inn á fundi eftir þörfum. 

Hlutverk fundarstjórnanda er að:  

• Tryggja stjórnun á fundum, að dagskrá sé til staðar og henni sé fylgt.  

• Tryggja að þeir sem missa af fundum séu upplýstir um umræður og ákvarðanir. 

• Vera tengiliður við stjórnendur. 

• Tryggja að fundargerðir séu aðgengilegar á Samskrá undir stigsfundir.  

• Senda afrit til skólastjórnenda. 

Hlutverk ritara er að:  

• Rita fundargerðir og halda utan um gögn stigsins.  
 

Kennarafundir  

Einu sinni í mánuði eru formlegir kennarafundir. Á þeim fundum er skipaður fundarstjóri og fundarritari. 
Dagskrá fundar skal birta 1–2 dögum fyrir fund. Þeir sem missa af fundi skulu láta vita með góðum 
fyrirvara. Stefnan er að hafa fundina markvissa og taka fyrir málefni sem þarfnast umræðna. Mikilvægt 
er því að enginn truflun eins og síma- og tölvunotkun og/eða önnur verkefnavinna er ekki leyfð á 
meðan á fundi stendur. Upplýsingaskjár og innra net verður nýtt til að koma sem flestum upplýsingum 
á framfæri við starfsmenn.  

Hlutverk fundarstjórnanda er að:  

• Tryggja stjórnun funda, að dagskrá sé til staðar og henni sé fylgt.  

Hlutverk fundarritara er að:  

• Rita fundargerð og halda utan um gögn fundarins.  
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Fræðslufundir  

Einu sinni í mánuði fer fram fræðsla, innan vinnuramma skv. Endurmenntunaráætlun.  

Samstarfsfundir árganga/ faggreina 

Tekin er frá fundartími á fimmtudögum fyrir þetta samstarf og aðra tilfallandi fundi.  

Samstarfsfundir árganga og/eða faggreina er áætlaðir minnst einu sinni í viku. Á stundatöflu kennara 

eru skráðir samstarfsfundatímar sem ætlast er til að árgangateymi eða fagteymi nýti sér til að fara yfir 

skipulag vikunnar, málefni nemenda, breytingar á áætlunum o.fl. Þá eru skráðir á stundatöflu kennara 

tímar fyrir foreldrasamstarf. Kennarar geta breytt þeim tímasetningum ef þær henta ekki.  

 

1. þriðjudagur  2. þriðjudagur  3. þriðjudagur  4. þriðjudagur  
Stigsfundir  Fræðslufundur – námskeið  Stigsfundur  Kennarafundur  

 

1. fimmtudagur  2. fimmtudagur  3. fimmtudagur 4. fimmtudagur  
Samstarfs- árganga- 
faggreina- eða aðrir fundir.   

Samstarfs- árganga- 
faggreina- eða aðrir fundir.   

Samstarfs- árganga- 
faggreina- eða aðrir fundir.   

Samstarfs- árganga- 
faggreina- eða aðrir fundir.   

 

Ýmis fagleg verkefni og teymi  

Leiðsögukennari – 
kennsla  

Samstarf leik- og grunnskóla – 
Brúum bilið 

Grænfáninn/ fagteymi Íþróttir/ viðburðir 

Jóna Karólína  Guðfinna Dröfn Aradóttir Nada Borosak 
Ragnheiður Ólafsdóttir 

Björgvin Júníusson 

 

Nemendaverndarráð Skólaráð Nemendaráð Lausnateymi 

Erna I. Pálsdóttir 
Anna María Skúladóttir 
Steinunn Sigurbergsdóttir 
Salvör Kristjánsdóttir 
Sveinborg L. Hauksdóttir 
Þorgerður E. Brynjólfsdóttir 
Faglegir aðilar:  
Kristín Ósk Leifsdóttir 
Alma Björk Magnúsdóttir 
Berglind B. Sveinbjörnsdóttir 
Eva María hjúkrunarfr. 

Erna I. Pálsdóttir 
Fulltrúi kennara (2) 
Fulltrúi starfsmanna (1) 
Fulltrúar for. (2)  
Fulltrúar nem. (2) 
  

Þorgerður Elín Brynjólfsdóttir 
Fulltrúar nemenda  
 

Salvör Kristjánsdóttir 
Þorgerður E. Brynjólfsdóttir 
Sveinborg L. Hauksdóttir 
Anna María Skúladóttir  

Eineltisteymi 

http://alftanesskoli.is/skolinn/aaetla
nir-og-verklag/eineltisaaetlun/  

Áfallateymi Rýmingar – og öryggisteymi   

Þorgerður E. Brynjólfsdóttir 
Steinunn Sigurbergsdóttir 
Salvör Kristjánsdóttir 
Umsjónarkennari  

Erna I. Pálsdóttir 
Anna María Skúladóttir 
Steinunn Sigurbergsdóttir 
Sveinborg L. Hauksdóttir 
Þorgerður E. Brynjólfsdóttir  
Alma Björk Magnúsdóttir 

Anna María Skúladóttir 
Alma Björk Magnúsdóttir  
Auður Björgvinsdóttir 
Guðfinna D. Aradóttir 
Gylfi Þórðarson 

  

  

http://alftanesskoli.is/skolinn/aaetlanir-og-verklag/eineltisaaetlun/
http://alftanesskoli.is/skolinn/aaetlanir-og-verklag/eineltisaaetlun/
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Ýmsar verklagsreglur  

Starfsmannamál 

Ábending - athugasemd - kvörtun  

Ef starfsmaður stendur sig ekki eða athugasemdir berast stjórnendum um störf hans eða hegðun þá 
þarf stjórnandi að:  

Gera athugasemdir, setja fram ábendingar, kvörtun og fara yfir málið með viðkomandi starfsmanni.  

Leiðrétta og gera drög að endurbótum. 

Svara viðkomandi aðila (yfirvöldum, foreldrum, nemendum, samstarfsmönnum) að unnið sé að 
úrbótum, lagfæringum, leiðréttingum og umbótum.  

Skrá skal kvartanir um starfsmenn, t.d. frá foreldrum, nemendum samstarfsmönnum eða öðrum.  

Starfsmaður fær að vita þegar að kvörtun hefur verið skráð og getur gert athugasemdir. 

Stjórnendur skrá kvartanir sem þeim berast. Jafnframt munu þeir skrá sínar eigin ábendingar/kvartanir 
um leið og þeim er komið til starfsmanns. Ef safnast saman kvartanir/ávirðingar og starfsmaður sinnir 
þeim ekki verður gripið til aðgerða, áminningarferlis ef ekki vill betur.  

Skráningar kvartana verða einungis aðgengilegar stjórnendum.  

Skráðar kvartanir geta t.d. snert;  

• Starf sem samræmist ekki lögum, reglugerðum, námskrám, siðareglum, starfslýsingum, 
kjarasamningum eða öðrum formlegum ákvæðum um starfsskyldur.  

• Starf sem ekki er í samræmi við innri áætlanir skólans (t.d. varðandi Uppeldi til ábyrgðar eða 
aðra formlegar áherslur og stefnur, endurmenntun o.s.frv.). 

• Fjarvistir án leyfis, í vinnu eða fundum. 

• Stundvísi.  

• Óásættanlega framkomu / hegðun, þar með talið baktal um samstarfsmenn, ókurteisi í þeirra 
garð, áreiti eða önnur óviðeigandi framkoma / hegðun sem brýtur niður starfsanda og jákvæða 
starfsmenningu.  

• Skort á eðlilegu samstarfi. 

• Skort á skráningum í mentor, skort á sambandi / samstarfi við foreldra. 

• Sinnuleysi um málefni einstakra nemenda. 

• Sinnuleysi um að mæta eðlilegum kröfum um: 1) upplýsingagjöf, 2) skil á verkefnum (náms- 
og / eða kennsluáætlun, námsmati o.s.frv. 3) svörun kannana 4) gerð tilvísana. 

Með skráningu er ætlunin að stuðla að meiri fagmennsku og aukinni festu þegar úrbóta er þörf. 
Skólastjórnendur stefna með þessu að því að axla meiri ábyrgð á starfi skólans. Í sjálfu sér er 
markmiðið að skráningar verði sem allra fæstar og þegar til þeirra verði gripið þurfi helst aldrei að skrá 
umkvörtunarefni nema einu sinni hjá viðkomandi starfsmanni.  
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Réttindi og skyldur kennara (14.gr. í kjarasamningi)  
 

Þar segir m.a.  

Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skal gæta kurteisi, 
lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess, 
sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað gæti rýrð á það starf eða starfsgrein er hann 
vinnur við … Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa. Yfirmenn skulu fylgjast með stundvísi 
starfsmanna… 

Skylt er starfsmanni að hlýða lögmætum fyrirskipunum yfirmanna um starf sitt. 

Leiði endurteknar ábendingar eða kvartanir við starfsmann ekki til ásættanlegra umbóta getur það leitt 
til formlegs áminningaferlis. Í 14. Kafla kjarasamnings grunnskólakennara segir m.a. um formlega 
áminningu:  

Yfirmanni skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en ákvörðun um 
áminningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá sig um tilefni áminningar í viðurvist trúnaðarmanns. 
Yfirmaður skal kynna honum þann rétt.  

Áminning skal vera skrifleg. Í áminningu skal tilgreina tilefni hennar og þá afleiðingu að bæti 
starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Ber að veita starfsmanni tíma og tækifæri til þess að 
bæta ráð sitt áður en gripið er til uppsagnar.  

 

Siðareglur kennara  
 

Kennari: 

• Menntar nemendur. 

• Eflir með nemendum gagnrýna hugsun, virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, umhverfi og 

menningu. 

• Sýnir nemendum virðingu, áhuga og umhyggju. 

• Skapar góðan starfsanda og hvetjandi námsumhverfi. 

• Hefur jafnrétti að leiðarljósi. 

• Vinnur gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. 

• Kemur vel fram við nemendur og forráðamenn og virðir rétt þeirra. 

• Gætir trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann 

fær vitneskju um í starfi sínu. 

• Viðheldur starfshæfni sinni og eykur hana. 

• Vinnur með samstarfsfólki á faglegan hátt. 

• Sýnir öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu. 

• Gætir heiðurs og hagsmuna stéttar sinnar. 

Námsviðtöl 
Samkvæmt stefnu skólans er gert ráð fyrir að námsviðtöl fari fram formlega tvisvar á skólaárinu en 
æskilegt er að viðtöl við nemendur eigi sér stað reglulega á skólaárinu, sérstaklega þar sem nemandi 
þarf á því að halda einhverra hluta vegna.  

Markmið með námsviðtölum er að;  

• Bæta tengsl og traust milli umsjónarkennara og nemanda.  

• Kennari kynnist betur styrkleikum og viðhorfum nemanda.  

• Fylgjast með líðan og metnaði nemanda í námi. 

• Gefa nemanda tækifæri til að meta hvernig gengur í skólanum.  

• Ræða annað tilfallandi þætti sem þarf að taka til umræðu við nemanda.  
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Lagt er til að kennari komi sér upp það verklag að kalla nemendur í viðtal öðru hvoru á önn. Best að 
þetta fari fram þegar kennari hefur lausan tíma í stundaskrá eða í lok skóladagsins. Viðtölin þurfa ekki 
að vera löng (5.-10. mín.), einnig er hægt er að ræða við 2 – 4 nemendur í einu.  

Þættir sem hægt er að ræða:  

• Líðan, í skólanum eða almennt. 

• Samstarf og samskipti – við aðra nemendur, kennara, starfsmenn.  

• Námið; hvað gengur vel og hvað þarf að bæta. 

• Hegðun, virkni og vinnubrögð í skólanum. 

 

Vinnureglur við framkvæmd greininga og sérkennslu  
Telji kennari að nemandi þurfi sérfræðiaðstoð, eða komi ósk frá forráðamanni, skal kennari fylla út 
tilvísunareyðublað til nemendaverndarráðs og upplýsa forráðamenn að málefni nemandans verði tekið 
upp á fundi ráðsins. Ef mælt er með að vísa nemanda til greiningar er forráðamaður beðinn um að 
undirrita beiðni þess efnis og er sérstakt eyðublað til þess.  

 

Vinnureglur um varðveislu trúnaðargagna  
Öll trúnaðargögn eru varðveitt í læstri hirslu. Persónumappa er fyrir trúnaðargögn hvers einstaklings. 

Kennarar sem þurfa aðgang að trúnaðargögnum vegna nemenda sinna geta nálgast þau í skjalaskáp í 

eldvarnargeymslu. Óheimilt er að ljósrita gögnin eða fara með þau út úr stofnuninni og skal kennari 

geyma þau í læstri hirslu á lánstímanum.  

 

Skólareglur 

http://alftanesskoli.is/skolinn/skolareglur/  

Samkvæmt reglugerð nr.1040/2011 skal hver grunnskóli setja sér skólareglur þar sem fram koma skýr 

viðbrögð við brotum á reglunum. Stuðlað sé að jákvæðri hegðun og miðað sé að því að rækta 

persónuþroska og hæfni nemenda.  

Skólareglur varða allt skólasamfélagið, þ.e. starfsfólk skólans og stjórn hans, nemendur og foreldra. 

Skólareglur eru settar í samráði við skólaráð og leitast við að ná sem víðtækastri sátt um þær. Á 

hverju ári eru skólareglur kynntar nemendum og foreldrum þeirra og þær eru birtar á vef skólans. 

Umsjónarkennarar fjalla um reglurnar, þýðingu þeirra og hlutverk með nemendum eins oft og þurfa 

þykir. Í skólareglum er kveðið á um almenna umgengni, samskipti, háttsemi, stundvísi, ástundun 

náms, hollustu og heilbrigðar lífsvenjur, ábyrgð og skyldur.   

http://alftanesskoli.is/skolinn/skolareglur/
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Tekist á við hegðunarfrávik 

  

 

  
1. Stig 

Væg brot 

 

1. Stutt inngrip:  

Spyrja nemanda um 

reglur og æskilega 

hegðun og gefa 

honum færi á að 

fylgja henni.   

2. Vefa: 

Bjóða nemanda að 

bæta hegðun en 

segja honum 

jafnfram hvað gerist 

ef hann gerir það 

ekki. 

Fyrsta og önnur 

skráning 

Kennari/starfsmaður 

notar eftirfarandi leiðir 

eftir því sem við á: 

Vefa, lykilspurningar 

Glassers, spurningar af 

þríhyrningi, 

sáttahringur, viðeigandi 

hegðun kennd. 

Umsjónarkennari lætur 

foreldra/forráðamenn 

vita um málið símleiðis 

eða með tölvupósti. 

Máli vísað til 

stjórnenda 

Stjórnendur beita 

viðurlögum eftir 

alvarleika brots, skrá 

atvikið og upplýsa 

foreldra um málið.  

2. Stig 

Alvarlegri brot 

3. Stig 

Skýr mörk 

 

Fái nemandi þrjár 1. stigs 

skráningar á innan við mánuði 

er það túlkað sem 2. stigs frávik 

og foreldrar upplýstir um málið. 

 

Þriðja skráning 

Fái nemandinn þrjár 2. stigs 

skráningar á innan við mánuði er 

það túlkað sem 3. stigs frávik og 

boðað til fundar með foreldrum og 

skólastjórnendum.  

Uppbygging 

Á sér stað eftir að 

viðeigandi viðurlögum 

hefur verið beitt. 
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Þrjú stig hegðunarfrávika 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig 1 – dæmi: 

• Hlaup á gangi 

• Fara ekki að 

fyrirmælum 

• Truflandi 

hegðun 

• Slæm umgengni 

• Þras og ögrun 

Vægt brot 

 

Stig 2 – dæmi: 

• Ítrekað ekki farið 

að fyrirmælum 

• Særandi/niðrandi 

orðbragð 

• Ósannsögli 

• Svik eða svindl 

• Áreiti 

• Hrekkir og stríðni 

Alvarlegra brot 

 

Stig 3 – dæmi: 

• Andlegt eða líkamlegt 

ofbeldi 

• Notkun barefla eða 

annarra  vopna 

• Notkun ávana- eða 

fíkniefna 

• Alvarlegar ögranir eða 

hótanir 

• Skemmdaverk 

• Þjófnaður 

• Áhættuhegðun 

• Óvirðing eða ögrun 

sem hindrar nám 

• Ítrekuð brot á 

almennum reglum 

• Óheimil mynda- og 

hljóðupptaka 

Skýr mörk 

 

 



21 
 

 

Vorverk kennara  

Vorlisti er sendur kennurum á hverju vori.  

Helstu verkefni eru:  

Kennarar hvers árgangs og/eða faggreina setja saman greinagerð fyrir „Ársskýrslu“ þar sem er að 
finna upplýsingar/ samantekt/ mat m.a. á eftirfarandi þáttum:  

• Kennsluhættir/ skipulag  

• Námsgreinar  

• Námsmat  

• Þróunarstarf/nýbreytni 

• Útikennsla/ umhverfisfræðsla/ vettvangsferðir 

• Skemmtanir og félagslíf 

• Foreldrasamstarf  

• Mat á starfi vetrarins 

 

Kennarar hvers árgangs þurfa að setja inn upplýsingar um „Lesið og kennt“ - á Samskrá.  

Endurmenntunaryfirlit hvers og eins kennara. Skila til skólastjóra eða senda í tölvupósti.  

 

Ígrundun og mat á skólastarfi skólaársins  

Kennarar taka saman niðurstöður um hvað gekk vel á stiginu/árgangnum og hvað má betur fara. Velta 
upp nýjum hugmyndum fyrir næsta skólaár og leiðum með rökstuðningi um af hverju væri betra að 
gera þetta öðruvísi. Upplýsingar sem hægt væri að nýta í starfsáætlun næsta skólaár. Hvað er 
mikilvægast að skólinn leggi áherslu á í umbótum næsta skólaár? 

 

Tiltekt og endurskoðun t.d.: 

• Viðmið í mentor og/eða námsmarkmið –ef þörf er á.  

• Samskrá  

• Skoða samgögnin, eyða gögnum sem má eyða, færa myndir og þess hátta á .. drif  

• Laga til á kennslusvæðum, fara í gegnum gögn, taka til, henda og eyða.  
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Starfsþróunarmál  
 

Í 12. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir m.a. „Starfsfólk grunnskóla skal rækja starf sitt af 
fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisis, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni 
gagnvart börnum, foreldrum/forráðamönnum þeirra og samstarfsfólki“.  

Það er markmið skólans: 

• að nýta hæfileika sem búa í starfsmönnun til aukinnar fagmennsku í þágu skólans 

• að leggja áherslu á að starfsmenn vinni af metnaði að þróun skólastarfsins. Hver starfsmaður 
vinnur að sinni starfsþróunaráætlun og leggur fyrir skólastjórnendur í starfsmannaviðtali  

• að viðhalda góðri líðan og starfsanda meðal starfsmanna  

• að í skólanum sé skemmtinefnd sem skipuleggur menningar- og afþreyingarstarf fyrir starfsfólk 
skólans  

• að við gætum jafnréttis meðal einstaklinga  

• að í skólanum sé góð starfsaðstaða, mikil samvinna, öflugt og lifandi skólastarf 
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Endurmenntunarstefna Álftanesskóla 
 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 í 12. grein kemur fram að hver skóli móti áætlun að frumkvæði 
skólastjóra til ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks hans skuli háttað svo að hún sé í sem 
bestu samræmi við áherslur skólans, sveitafélagsins og Aðalnámskrár. Kennarar og skólastjórar 
grunnskóla skulu eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína.  

Markmið endurmenntunarstefnu skólans er að tryggja að starfsmenn skólans hafi yfir að ráða góða 
þekkingu á þeim efnisþáttum sem koma starfi þeirra við. Stefnt skal að því að starfsmenn séu að bæta 
við þekkingu sína og færni og bæta við sig í starfi og leitast við að þeir fái tækifæri til þess. Þá að auka 
starfsgleði, að styrkja samstarf og sameiginlega sýn starfsmanna.  

 

Helstu markmið skólans eru: 

• að starfsmenn sem fást við kennslu innan skólans hafi til þess menntun sem þarf og 
kennsluréttindi á grunnskólastigi.  

• að kennarar við skólann hafi góða þekkingu á mismunandi kennslu- og matsaðferðum. 

• að starfsmenn hafi þekkingu, færni og þjálfun í samskiptum við börn og unglinga skv. 
uppeldisstefnu skólans Uppeldi til ábyrgðar.  

• að starfsmenn séu vel kunnugir eineltisstefnu skólans og séu færir um að bregðast við í 
samræmi við hana.  

• að starfsmenn hafi góða þekkingu á möguleikum upplýsingatækni og geti notfært sér hana til 
að auðvelda starf sitt og auka fjölbreytni þess.  

• að virk símenntun sé í samræmi við áherslur skólans. 

• að starfsmenn taki þátt í mótun starfs og stefnu skólans.  

• 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. 

Eftirfarandi þættir geta talist endurmenntun:  

• Námskeið á vegum skólans eða annarra viðurkenndra aðila 

• Skipulagðir leshringir 

• Vettvangsheimsóknir 

• Stutt námskeið og kynningar á fundartíma starfsmanna  

• Umbóta- og/eða þróunarverkefni  

• Teymisvinna  

• Jafningjastuðningur  

• Starfsendarannsóknir 

• Rýnihópar  

• Framhaldsnám  

• Fræðsla fyrir aðra starfsmenn  

• Sjálfsnám (lestur, myndbönd, o.fl.)  

Endurmenntun/ símenntun er metin í starfsmannaviðtölum starfsmanna og stjórnenda. Einnig er 
símenntunarþörf metin í tengslum við sjálfsmat skólans (sjá sjálfsmatsskýrslu skólans á heimasíðu eða 
samskrá). Í starfsáætlun er sett fram helstu viðfangsefni hvað varða símenntun á skólaárinu. Auk þess 
eru gerðar grófar áætlanir til lengri tíma í samræmi við umbótaáætlun skólans. Stefnt skal að því að 
koma á fót jafningastuðningi, bæði innan árganga og stiga, þar sem kennarar fylgjast með öðrum að 
störfum, ræða saman, miðla og leita lausna (Lærdómsgöngur).  

Samkvæmt kjarasamningi kennara skulu þeir nýta allt að 150/126/102 klst á ári til endurmenntunar og 
undirbúnings (mismunandi eftir orlofsaldri). Endurmenntunin skal fara fram á skv. 
Endurmenntunaráæltun skólans (sjá heimasíðu skólans eða samskrá) og þeim áherslum sem eru hverju 
sinni í umbótastarfi hans.  

 

Í Álftanesskóla er miðað við að allt að 50 - 60 klst af endurmenntunartíma kennara skv. kjarasamningi 
séu nýttar með hliðsjón af endurmenntunaráætlun skólans. Nýting þess tíma sem eftir er skal efnislega 
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byggja á samkomulagi milli kennara og skólastjóra en sú vinna er einstaklingsbundin hjá hverjum 
kennara og unnin á tíma sem hentar viðkomandi.  
 
Viðmið við skiptingu 50 - 60 klukkustundanna er sem hér segir (getur breyst milli skólaára).  
3 námskeiðsdagar merktir á skóladagatali utan starfstíma skólans (24 klst)  
1 vinnudagur til lestrar ákveðins sameiginlegs lestrarefnis (8 klst)  
1 klst á mánuði utan vinnuramma á starfstíma skóla (1x9X1,33álag = 12 tímar) 
Á starfstíma skólans haustönn námskeið 6X2=12 tímar.  
 
Einu sinni í mánuði fer fram formleg fræðsla innan vinnuramma skv. endurmenntunaráætlun.  
Endurmenntun annarra starfsmanna en kennarar fer fram innan vikulegrar vinnuskyldu þeirra.  
Að einhverju leyti getur sameiginleg fræðsla farið fram á starfsdögum eða fundartímum.  
Hver og einn starfsmaður er ábyrgur fyrir sinni starfsþróun og gert er ráð fyrir að skil fari fram í 
starfsmannaviðtölum. Starfsmenn þurfa að skrá þátttöku sína í endurmenntun á vegum skólans og skila 
til stjórnenda árlega.  
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Lög starfsmannafélags Álftanesskóla  
 

1.gr. Félagið heitir: Starfsmannafélag Álftanesskóla (STÁSS). 

2. gr. Heimili félagsins og varnarþing er í Garðabæ. 

3. gr. Tilgangur félagsins er að efla samvinnu með öllum starfsmönnum Álftanesskóla. Þó aðallega er 

lýtur að félagslegri og andlegri líðan starfsmanna skólans. 

4. gr. Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að bjóða reglulega upp á gæðastundir á og utan 

vinnustaðar. Einnig geta félagsmenn átt von á því að verða skikkaðir til vinnu er lýtur að því að auðga 

tilveruna á vinnustaðnum.  

5. gr. Félagar eru allir þeir starfsmenn sem starfa við Álftanesskóla. Félagar er láta af starfi í 

Álftanesskóla falla sjálfkrafa af félagaskrá. Unnt er að segja sig úr félaginu og þarf það að gerast 

skriflega til stjórnar. Eftirlaunaþegar geta verið áfram í félaginu sem gjaldfrjálsir aukafélagar.   

6. gr. Starfstímabil félagsins er skólaárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Aðeins 

félagsmenn mega vera þátttakendur á aðalfundi.  

7. gr. Aðalfund skal halda fyrir lok skólaárs ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna 

fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Tillögur til 

lagabreytinga skulu berast stjórn minnst tveimur mánuðum fyrir aðalfund og fylgja fundarboði. 

Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér 

segir: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Skýsla stjórnar lögð fram 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

4. Lagabreytingar 

5. Ákvörðun félagsgjalds 

6. Kosning stjórnar 

7. Önnur mál 

 

8.gr. Stjórn félagsins skal skipuð sjö félagsmönnum, formanni og sex meðstjórnendum,  kjörnum á 

aðalfundi til eins árs í senn.  Stjórnin skiptir með sér verkum.  Stjórn félagsins fer með málefni 

félagsins milli aðalfunda, t.d. að útdeila verkefnum á félagsmenn og sjá til þess að þeim sé framfylgt. 

Einnig sér stjórn um innheimtu félagsgjalda og öll fjármál félagsins. Formaður boðar til funda.  

Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.  

9.gr. Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi.  Félagsgjöld skulu innheimt mánaðarlega þangað 

til búið er að fjármagna gjafaútgjöld ársins eða ein greiðsla að hausti.  

10. gr. Rekstrarafgangur/hagnaður af starfsemi félagsins flyst á milli ára. 

11. gr. Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna 

eignir þess til Líknarsjóðs Álftaness.  
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Starfssvið og starfslýsingar  

 

Stjórnendur 

Skólastjóri  Aðstoðarskólastjóri   Deildarstjóri almennrar kennslu Deildarstjóri stoðþjónustu  

Erna Ingibjörg Pálsdóttir Anna María Skúladóttir Steinunn Sigurbergsdóttir Sveinborg L. Hauksdóttir 

 

Skólastjóri 

Sér um að skólastarfið í Álftanesskóla sé í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og aðalnámskrá 
grunnskóla.  

Hefur yfirumsjón með starfsmannamálum: m.a. um ráðningarferli og leiðsögn, starfsmannaviðtöl, 
móttöku nýrra starfsmanna. Gengur frá vinnuskýrslum starfsfólks og annarri upplýsingagjöf til 
launadeildar og skóladeildar í samstarfi við skrifstofustjóra.  

Er ábyrgur fyrir fjárhagslegum rekstri skólans.  

Er faglegur forystumaður innan skólans og tekur ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta 
staðblæ og menningu skólans.  

Fylgist með ásamt deildarstjóra gerð náms- og kennsluáætlana og leitast við að tryggja að þær séu í 
samræmi við aldur, eðli og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og 
eins. 

Fylgist með aðbúnaði til náms og kennslu, s.s. um húsnæði, skólalóð, búnað og gerir tillögur um úrbætur. 
Sér til þess að gætt sé öryggissjónarmiða, hvað varðar skólahúsnæði og leiksvæði skólans.  

Ber ábyrgð á varðveislu, meðferð og eyðingu persónuupplýsinga, sbr. reglur um meðferð og varðveislu 
trúnaðargagna í grunnskólum í samstarfi við aðstoðarskóla-, deildar- og skrifstofustjóra.  

Fylgist með skipulagi náms og kennslu í skólanum og hefur ásamt öðrum stjórnendum og kennurum 
forystu um þróun og umbætur í starfi skólans. Í samræmi við þær áherslur hefur hann frumkvæði að 
mótun áætlunar um endurmenntun starfsfólks skólans.  

Ber ábyrgð á og er í forystu fyrir sjálfsmati skólans (innra og ytra mati) og er ábyrgur fyrir gerð 
skólanámskrár og starfsáætlun.  

Undirbýr og skipuleggur starfsdaga, starfsmannafundi, kennarafundi, fundi með skólaráði og 
stjórnendum skólans.  

Kemur að vinnu við skóladagatals og að gerð stundaskrár ásamt aðstoðarskólastjóra. Í samvinnu við 
aðra stjórnendur kemur hann að gerð annarra áætlana s.s. eineltis-, áfalla-, forvarnar- og 
rýmingaráætlun.  

Situr í nemendaverndarráði og áfallaráði skólans.  

Fylgist með starfi og skipulagi Frístundarheimilis Álftamýri í samvinnu við umsjónarmann þess.  

Er tengiliður skólans við stjórn foreldrafélags og ber ábyrgð á starfsemi skólaráðs.  

Hefur umsjón með verktaka og samskiptum við Skólamat í samráði við skrifstofu/skólaliða.  

Kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda samkvæmt skólareglum 
Álftanesskóla.  
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Aðstoðarskólastjóri 

Er staðgengill skólastjóra og kemur að almennum stjórnunarstörfum.  

Er faglegur forystumaður innan skólans og tekur ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta 
staðblæ og menningu skólans.  

Fylgist með ásamt deildarstjóra gerð náms- og kennsluáætlana og leitast við að tryggja að þær séu í 
samræmi við aldur, eðli og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og 
eins. 

Vinnur að skipulagi skólastarfs og fylgist með því að það sé í samræmi við ákvæði aðalnámskrár 
grunnskóla og skólanámskrá.  

Sér um gerð skóladagatals fyrir hönd skólans. 

Tekur þátt í vinnu við varðveislu, meðferð og eyðingu persónuupplýsinga, sbr. reglur um meðferð og 
varðveislu trúnaðargagna í grunnskólum ásamt skóla-, deildar- og skrifstofustjóra 

Vinnur að gerð skólanámskrár, þróunar- og umbótaáætlunar, endurmenntunaráætlunar, framkvæmd 
innra mats og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir því sem tilefni gefast. Í samvinnu við aðra 
stjórnendur vinnur hann að gerð annarra áætlana s.s. eineltis-, áfalla-, forvarnar- og rýmingaráætlun.  

Sér um framkvæmd gerð stundaskrár ásamt skólastjóra og skrá v. gæslu í frímínútum.  

Skipuleggur og leysir ásamt deildarstjóra afleysingar í forföllum starfsmanna, heldur utan um 
Vinnustund ásamt skrifstofustjóra og er í samskiptum við launadeild. 

Hefur umsjón ásamt deildarstjórum á ýmsum hefðbundnum þáttum skólastarfsins, s.s. 
vettvangsferðum, þemaverkefnum, skemmtunum og ferðalögum. Sér um samskipti við ljósmyndarar v. 
myndatöku nemenda í 1., 4., 7. og 10. bekk. Er í samskiptum við deildarstjóra skóladeildar v. Litlu og 
Stóru upplestrarkeppni í 4. og 7. bekk. 

Skipuleggur stoðþjónustu skólans í samráði við deildarstjóra stoðþjónustu. Fylgist með að tími sem til 
hennar er varið nýtist sem best faglegu starfi í skólanum.  

Skipuleggur fyrirkomulag námsmats í samráði við skólastjóra, deildarstjóra, kennsluráðgjafa og 
kennara (mentor). 

Situr í nemendaverndarráði skólans og sér um samskipti við fjölskyldusvið Garðabæjar ásamt 
deildarstjóra stoðþjónustu.  

Hefur ásamt deildarstjórum forgöngu um að kennarar kynni sér nýjungar á sviði námsgagna og 
kennslutækja.  

Hefur yfirumsjón með upplýsingaflæði innan skólans í samráði við skrifstofustjóra, m.a. heimasíðu 
skólans, innra net, fréttabréf, upplýsingaskjái, sér um gerð ýmissa skýrslna s.s. Ársskýrslu.  

Kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda samkvæmt skólareglum 
Álftanesskóla. 

Sér um að skólareglur séu endurskoðaðar í samvinnu við deildarstjóra, skólaráðgjafa og kennara.  

Vinnur að málefnum nýbúafræðslu ásamt deildarstjóra stoðþjónustu.  
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Deildarstjóri almennrar kennslu  

Er hluti af stjórnunarteymi skólans og er tengiliður kennara við skólastjórnendur.  

Er faglegur forystumaður innan skólans og tekur ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta 
staðblæ og menningu skólans.  

Vinnur að mótun skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og sjálfsmatsáætlun 
skólans og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir tilefni hverju sinni. 

Hefur forystu í faglegu starfi í skólanum og fylgist, ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við 
sett markmið aðalnámskrár og skólanámskrár. 

Hefur ásamt aðstoðarskólastjóra forgöngu um að kennarar kynni sér nýjungar á sviði námsgagna og 
kennslutækja. 

Fylgist með ásamt aðstoðarskólastjóra gerð náms- og kennsluáætlana og leitast við að tryggja að þær 
séu í samræmi við aldur, eðli og þarfir nemenda og stuðli að alhliða þroska, heilbrigði og menntun 
hvers og eins. 

Hefur umsjón með stigsfundum hjá list- og verkgr./íþróttakennurum.  

Skipuleggur fyrirkomulag námsmats í samráði við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, kennsluráðgjafa 
(mentor) og kennara. 

Tekur á agavandamálum sem upp koma í samvinnu við kennara, skólaráðgjafa og foreldra. Ef ekki 
tekst að leysa mál er því skotið til aðstoðarskólastjóra. 

Skipuleggur og leysir ásamt aðstoðarskólastjóra afleysingar í forföllum starfsmanna og heldur 
forfallaskrá.  

Hefur umsjón ásamt aðstoðarskólastjóra með hefðbundnum þáttum skólastarfsins, s.s. 
vettvangsferðum, þemaverkefnum, skemmtunum og ferðalögum. Sér um samskipti við Laugar (9.b.) 
og Reykjaskóla (7.b.).  

Hefur umsjón með móttöku nýrra nemenda í 1.-10 bekk í samvinnu við kennara.  

Sér um leyfisveitingar og aðra mætingu nemenda í 1.-10. bekk í samstarfi umsjónarkennara. 

Situr Nemendaverndarráðsfundi og er í áfallaráði.  

Heldur utan um samræmd könnunarpróf í 4., 7. og 9.bekk og er tengill við Menntamálastofnun.  

Er í samvinnu við forstöðumann Félagsmiðstöðvar Álftaness og sér um forvarnarstefnu skólans ásamt 
náms- og starfsráðgjafa.  

Hefur umsjón með bókakaupum og námsgögnum í 1.-10. bekk og vali á elsta stigi.  

Kemur að úrlausn nemendamála vegna fjölþætts vanda nemenda samkvæmt skólareglum 
Álftanesskóla. 

Sér um að skólareglur séu endurskoðaðar í samvinnu við aðstoðarskólastjóra, skólaráðgjafa og 
kennara.  

Er tengiliður við utanaðkomandi aðila varðandi rannsóknir sem fara fram á í skólanum s.s. Ungt fólk og 
Písa. 

Hefur umsjón með stigsfundum list – og verkgeinakennara.  
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Deildarstjóri stoðþjónustu 

Er hluti af stjórnunarteymi skólans og er tengiliður kennara við skólastjórnendur.  

Er faglegur forystumaður innan skólans og tekur ásamt öðrum stjórnendum hans þátt í að móta 
staðblæ og menningu skólans.  

Hefur forystu í faglegu starfi í skólanum og fylgist, ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við 
sett markmið aðalnámskrár og skólanámskrár.  

Ber ábyrgð á gerð einstaklingsáætlana nemenda í stoðþjónustu og metur þörf þeirra fyrir náms- eða 
félagslegan stuðning.  

Heldur uppi umræðu meðal kennara hvað varðar kennsluáætlanir/einstaklingsáætlanir, námsgögn, 
námsefnisval og markmiðssetningu nemenda.  

Veitir kennurum leiðsögn um sérfræðiþjónustu nemenda.   

Samræmir námsmat og tilhögun mats í samstarfi við aðstoðar-, deildarstjóra og kennara (mentor). 

Skipuleggur skimunarpróf og greiningar v. sérfræðiþjónustu nemenda.  

Vinnur að mótun skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og sjálfsmatsáætlun 
skólans og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir tilefni hverju sinni.  

Vinnur að því að móta skipulag um gagnabanka, kennslutæki og kennslugögn í stoðþjónustu í 
samstarfi við deildarstjóra og kennara.  

Hefur ábyrgð á mannaforráðum stoðþjónustu og skipuleggur hana og vinnur að gerð stundaskrár fyrir 
sér- og stuðningskennara og stuðningsfulltrúa.  

Hefur umsjón með stigsfundum stoðþjónustu og Námsverum skólans.  

Tekur á agavandamálum sem upp koma í samvinnu við kennara, skólaráðgjafa og foreldra. Ef ekki 
tekst að leysa mál er því skotið til deildarstjóra og/eða aðstoðarskólastjóra. 

Er formaður nemendaverndarráðs skólans og sér um samskipti við fjölskyldusvið Garðabæjar ásamt 
aðstoðarskólastjóra 

Situr í áfallaráði.  
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Skrifstofustjóri Skrifstofu/skólaliði 

Alma Björk Magnúsdóttir  Gunnhildur Halldórsdóttir 

 

Skrifstofustjóri 

Hefur umsjón með Vinnustund ásamt aðstoðarskólastjóra (v.skólaliða og stuðningsfulltrúa).  

Vinnur ásamt skólastjóra að gerð fjárhagsáætlunar og vinnu við fjármálaúrvinnslu.   

Kemur að starfsmannamálum: m.a. frágang ráðningasamninga, vinnuskýrslna, Vinnustund  og annarri 
upplýsingagjöf til launadeildar.  

Er ritari á Nemendaverndarráðsfundum og heldur utan um skráningu gagna í One system. 

Hefur umsjón með tölvubúnaði og jaðartækjum í samstarfi við kennsluráðgjafa og umsjónarmann 
húss. 

Hefur umsjón með upplýsingaflæði innan skólans ásamt aðstoðarskólastjóra, m.a. vef skólans, fésbók, 
innra neti, fréttabréfi, upplýsingaskjái o.s.frv. 

Umsjón með rýmingaráætlun ásamt kennurum.  

Sér um að ýmsa tölvupóst sendingar s.s. ástundun nemenda.  

Tekur þátt í vinnu með skólastjóra og aðstoðarskólastjóra við varðveislu, meðferð og eyðingu 
persónuupplýsinga, sbr. reglur um meðferð og varðveislu trúnaðargagna í grunnskólum. 

Tekur að sér önnur þau verkefni sem samkomulag verður um milli skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og 
deildarstjóra.  

Sinnir daglegri afgreiðslu á skrifstofu skólans ásamt símsvörun.  

 

Skrifstofu/skólaliði 

Skólaliði á skrifstofu er aðstoðarmaður skrifstofustjóra og sinnir ýmsum verkefnum í samvinnu við 

skrifstofustjóra og skólastjórnendur.  

Tekur við tilkynningum um forföll nemenda og fjarvistartilkynningum starfsmanna og skrá í samstarfi 
við aðstoðarskólastjóra/deildarstjóra  
 
Afgreiðir ýmis erindi nemenda og/eða vísar þeim til þeirra aðila er málið varðar  
 
Sér um pantanir á ýmsum aðföngum fyrir skólann  
 
Annast símavörslu og aðstoða skrifstofustjóra í tilfallandi verkefnum  
 
Leysir skrifstofustjóra af í kaffi og eftir þörfum 
 
Hefur umsjón með kaffistofu starfsmanna og aðföng o.fl. er snertir kaffistofuna  
 
Fylgist með borðbúnaði og öðrum lausamunum í starfsmannaeldhúsi og sér um endurnýjun og 

innkaup ef þörf er á.   
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Verkefnastjórar – þróunarverkefni 

Kennsluráðgjafi í 
upplýsingatækni 

Skólaráðgjafi í  
nemendamálum  

Fagstjóri- lestur Verkefnastjóri Uppeldi til 
ábyrgðar og 
leiðsagnarmat  

Anna Svanhildur Daníelsd. Þorgerður E. Brynjólfsdóttir  Anna Thorlacius Hildur Karlsdóttir 

 

Kennsluráðgjafi í upplýsingatækni  

Hefur forystu í faglegu starfi UT í skólanum ásamt aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum og fylgist, 
ásamt kennurum, með að unnið sé í samræmi við sett markmið aðalnámskrár og skólanámskrár. 

Hefur yfirumsjón með UT og vinnur að því að móta skipulag um gagnabanka, kennslutæki og 
kennslugögn í UT í samstarfi við deildarstjóra, skrifstofustjóra og kennara. 

Hefur umsjón með notkun UT tölvubúnaðar skólans, í samráði við skrifstofustjóra. 

Kynnir sér nýjungar og þróun UT og hvernig nýta megi kosti hennar í skólastarfi.  

Er í samstarfi við aðra kennsluráðgjafa í UT í Garðabæ. 

Vinnur að mótun skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og sjálfsmatsáætlun 
skólans og stuðlar að virkri þátttöku kennara eftir tilefni hverju sinni.  

Veitir kennurum leiðsögn hvað varðar kennsluáætlanir, námsgögn, námsefnisval, kennsluráðgjöf í UT 
og í öðrum námsgreinum, námsmati og fjölbreyttum kennsluháttum.   

Samræmir námsmat og tilhögun mats í samstarfi við aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra og kennara 
m.a. aðstoðar kennara við skráningu og notkun á Mentor v. hæfni- og matsviðmiða varðandi námsmat. 

 

Skólaráðgjafi í nemendamálum  

Hefur forystu í faglegu starfi í skólanum ásamt aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum og fylgist, ásamt 
kennurum, með að unnið sé í samræmi við sett markmið aðalnámskrár og skólanámskrár. 

Stýrir og ber ábyrgð á þróunarverkefninu „Vinaliðar“.  

Stýrir fundum er fjalla um málefni einstaka nemenda.  

Tekur á agavandamálum sem upp koma í samvinnu við kennara og foreldra. Ef ekki tekst að leysa 
mál er því skotið til deildarstjóra og/eða aðstoðarskólastjóra. 

Aðstoðar og styður kennara v. fastra formlegra samráðsfunda með foreldrum v. einstakra nemenda 

Starfar í teymi skólans gegn einelti. 

Starfar í teymi skólans  v. forvarnaráætlunar skólans og einstakra verkefna s.s. Forvarnarviku í leik- og 
grunnskólum Garðabæjar, fyrir hönd Álftanesskóla. 

Situr nemendaverndarráðsfundi og er í áfallaráði.  

Umsjón með rýmingaráætlun ásamt skrifstofustjóra og kennurum.  

Hefur umsjón ásamt aðstoðarskólastjóra og deildarstjórum með hefðbundnum þáttum skólastarfsins, 
s.s. vettvangsferðum, þemaverkefnum, skemmtunum og ferðalögum.  
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Fagstjóri: Lestur 

Sér um framkvæmd á lestrarnámskeiði fyrir foreldra; Foreldrafærni- námskeið í 1. og 3. bekk 

Aðstoðar og styður kennara við lestrarmál  

Miðlar upplýsingum til kennara um lestrarmál  

 

Verkefnastjóri: Uppeldi til ábyrgðar - leiðsagnarmat 

Aðstoðar og styður kennara við leiðsagnarmat, kennsluráðgjöf.  

Aflar og miðlar upplýsingum til kennara og stuðningsfulltrúa skólans um leiðsagnarmat 

Aðstoðar og styður kennara varðandi Uppeldi til ábyrgðar.  
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Stig Sérgreinakennarar 

Umsjónarkennarar Fag-/stuðnings-
/sérkennarar 

List- og 
verkgreinakennarar 

Íþróttakennarar 

Yngsta stig 1. – 4. bekkur 
Sigurveig Birgisdóttir. 
Sigríður Birgisdóttir. 
 
Guðfinna Dröfn Aradóttir. 
Brynhildur Svala Snorradóttir. 
 
Berglind  Þóra Haraldsdóttir. 
Katrín Sæland. 
 
Lilja Ingibergsdóttir. 
Kristín F. Welding. 
 
 
 
Miðstig 5. – 7. bekkur 
Ingunn Óladóttir. 
Hildur Karlsdóttir. 
 
Rakel M.Viggósdóttir. 
Atli Viðar Gunnarsson. 
 
Sigríður Sif Grímsdóttir. 
Guðrún Ólafía Þorleifsdóttir. 
 
 
 
Elsta stig 8. – 10. bekkur  
Helga Björg Flóvent. 
Einar Daði Reynisson. 
 
Guðrún Anna Kjartansdóttir.  
Gauti Eiríksson. 
 
Auður Óskarsdóttir. 
Halldóra Lára Benónýsdóttir. 
 
 
 
 

Þorgerður E. Brynjólfsd. 
 
Svala Hilmarsdóttir M.  
Jóna Karólína Karlsdóttir. 
Sigrún Antonsdóttir. 
 
Anna Thorlacius  
Auður Björgvinsdóttir 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir  
Nada Borosak 
Nanna Björk Bárðardóttir 
Ragnheiður Ólafsdóttir 
 
 

Björgvin Júníusson 
Linda Thorlacius  
Samúel Örn Ívarsson 
Ragnar Arinbjarnarson 
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Umsjónarkennari 

Meginhlutverk kennarans er kennslu- og uppeldisfræðilegt starf með nemendum, að vekja og viðhalda 
áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum 
starfsanda og vinnufrið meðal nemenda. 

Vinnur með skólastjórnendum að gerð skólanámskrár, þróunaráætlunar, endurmenntunarstefnu og 
sjálfsmatsáætlun skólans (innra mat) eftir því sem verkefnum er skipað.  

Kynnir sér eftir föngum nýjungar á sviði kennslu og kennslugagna og tekur þátt í faglegri umræðu 
innan skóla. 

Hefur umsjón með og ber ábyrgð á faglegu starfi og framkvæmd kennslu hjá viðkomandi umsjónarhóp 
í góðu samstarfi og samvinnu við aðra kennara umsjónarhópsins, s.s. sérgreina- og sérkennara og 
veitir þeim upplýsingar um nemendur sem þurfa þykir, þ.e. vinnur náið með þeim kennurum sem 
kenna nemendum í hans umsjá, safnar saman upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan skóla og til 
foreldra í þeim tilgangi að gera foreldrum kleift að taka þátt í ákvörðunum sem varða barn þeirra og 
skólastarfið. 

 Í starfi kennara felst meðal annars: 

• að undirbúa kennslu og kenna í samræmi við markmið aðalnámskrár og skólanámskrár þar 
sem hliðsjón er höfð af ólíkri getu og ólíkum þörfum og áhugamálum nemenda; 

• að hafa með hendi reglubundið mat á námi og starfi nemenda og fylgjast með framförum og 
árangri þeirra. 

• að fylgjast með ástundun umsjónarnemenda og tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á 
námi umsjónarnemenda sinna, þroska þeirra, líðan og velferð.  

• að jafna ágreining milli nemenda og taka á agamálum sem upp koma en vísa þeim til 
skólastjórnenda ef allt um þrýtur. 

• að færa reglulega upplýsingar í mentor og/eða aðra nauðsynlega skýrslugerð. 

 

Í þeim tilvikum sem kennari fær stuðningsfulltrúa til samstarfs er hann verkstjóri hans. Hann undirbýr 
faglegt starf í kennslustundum og stjórnar því. Mikilvægt er að funda vikulega með stuðningskennurum 
og/ eða stuðningsfulltrúum. Upplýsa þá um skipulag kennslunnar og viðburði sem eru framundan.  

Gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla og er megintengiliður milli skóla og heimila. 
Stuðlar að virkri þátttöku foreldra í skólastarfinu og hefur sem nánast samstarf við þá um nám barna 
þeirra og námsmarkmið og veitir þeim sem gleggstar upplýsingar um skólann og skólastarfið, 
framkomu barna þeirra og félagslega stöðu.  

Leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum.  

Hefur umsjón með og ber ábyrgð á vinnusvæði viðkomandi umsjónarhóps.   
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Sérgreinakennari: faggreina-, list- og verkgreina- og íþróttakennari 

Undirbýr kennslu í viðkomandi námsgrein og kennir í samræmi við markmið aðalnámskrár og 
skólanámskrár þar sem hliðsjón er höfð af ólíkri getu og ólíkum þörfum og áhugamálum nemenda. 

Hefur með hendi reglubundið mat á námi og starfi nemenda og fylgist með framförum og árangri 
þeirra. 

Fylgist með ástundun, framkomu og líðan nemenda og hefur forystu um úrbætur reynist þess þörf. 
Skráir daglega mætingar í mentor. 

Jafnar ágreining milli nemenda og tekur á agamálum sem upp koma en vísar þeim til skólastjórnenda 
ef allt um þrýtur. 

Fylgist með aðbúnaði til náms og kennslu.  

Færir reglulega upplýsingar í mentor og/eða aðrar nauðsynlegar skýrslur. 

Er í samstarfi og samvinnu við umsjónarkennara og sérkennara og veitir þeim upplýsingar um 
nemendur.  

 

Leiðsagnarkennari 
 
Leiðsagnarkennari sér um leiðsögn og ráðgjöf við kennara sem eru nýir í starfi.  
 
Í starfi kennarans felst meðal annars: 
 

• Styður við nýliða við uppbyggingu fagmennsku, fagvitundar, starfshæfni og starfskenningu. Til 
dæmis tengsl fræða og starfs, skipulag og yfirsýn, bekkjarstjórnun, foreldasamstarf, samvinnu 
og samskiptahæfni. 

• Eflir nýliða í trú á eigin getu, sjálfstraust, áræðni, þrautseigju og öryggi. Byggja upp viðhorf 
t.d. jákvæðni, frumkvæði, sveigjanleika, víðsýni, vilja til að prófa mismunandi leiðir og að vera 
opinn fyrir hugmyndum. 

• Skipuleggur samstarfsfundi og heimsóknir í kennslustundir og skrá minnispunkta. 

• Veitir reglulega og markvissa endurgjöf 

 

Sérkennari  

Tekur þátt í skipulagningu og framkvæmd sérkennslu og nýbúakennslu í samráði við 
aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra stoðþjónustu.  

Undirbýr kennslu í viðkomandi námsgrein og kennir í samræmi við markmið aðalnámskrár og 
skólanámskrár þar sem hliðsjón er höfð af getu og ólíkum þörfum nemenda.  

Sér um reglubundið mat á námi og starfi nemenda og fylgist með framförum og árangri þeirra. 

Sér um varðveislu trúnaðargagna í samstarfi við aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra stoðþjónustu.  

Veitir náms- og kennslufræðilega ráðgjöf til samkennara, stuðningsfulltrúa, foreldra og nemenda.  

Vinnur að og veitir kennurum ráðgjöf við gerð einstaklingsáætlana fyrir nemendur með náms- og 
hegðunarörðugleika.  

Hefur umsjón með námsgögnum til sérkennslu og veitir ráðgjöf um innkaup námsgagna í samstarfi við 
stjórnendur.  

Sinnir fundarsetu vegna nemenda með náms- og hegðunarfrávik.  
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Þroskaþjálfi  Náms- og 
starfsráðgjafi  

Stuðningsfulltrúar Skólasafnskennari  

Una Birna Bjarnadóttir. 
Matthildur Hrönn Matthíasdóttir   

Salvör 
Kristjánsdóttir 

Guðbjörn (Bjössi)  
Katrín Jónína (Jóna)  
Gunnar Orri Aðalsteinsson 
Elís Maron Hannesson 
Sigrún Antonsd. 

Guðbjörg Sigríður Petersen. 

 

Þroskaþjálfi  
Stendur vörð um velferð og réttindi nemenda með þroskafrávik.  

Aðstoðar nemanda/ nemendur við daglegar athafnir og virka þátttöku í skólastarfi.  

Veitir nemendum, foreldrum og starfsfólki skólans ráðgjöf og upplýsingar um nemendur með 
þroskafrávik.  

Situr samstarfsfundi með umsjónarkennurum, stigsfundi, foreldrafundi og skilafundi þeirra nemenda 
sem unnið er með.  

Útbýr áætlun í samráði við umsjónarkennara og/eða sérkennara fyrir þá nemendur sem þurfa aðstoð. 
Skipuleggur þjálfunar- og námsaðstæður nemenda.  

Velur og undirbýr þjálfunar- og námsgögn, fylgir eftir settum markmiðum, metur árangur og 
endurskoðar markmið í samráði við umsjónarkennara, sérkennara eða deildarstjóra stoðþjónustu.  

Aðlagar verkefni að getu nemandans samkvæmt leiðbeiningum kennara.  

Fylgir einum eða fleiri nemendum á ferðum þeirra um skólann, í frímínútum og vettvangsferðum og 
aðstoðar þá eftir þörfum.  

Er í samstarfi við ýmsa fagaðila og aðstoðar umsjónarkennara og sérkennara við að leita að 
viðeigandi lausnum fyrir nemendur.  

 

Námsráðgjafi  

Að standa vörð um velferð allra nemenda. Hjá honum geta nemendur, foreldrar og starfsfólk skólans 
talað í einrúmi um sín mál sem geta verið persónuleg, félagsleg eða vegna námsörðugleika.  

Aðstoðar kennara við námsaðlögun. Hann ásamt sérkennara í samráði við umsjónarkennara útbýr 
áætlun fyrir þá nemendur sem þurfa á mestri aðstoð eða stýringu að halda en jafnframt vera 
umsjónarkennurum innan handar.  

Sinnir námstækni og veitir leiðsögn um skipulagningu tíma og áætlanagerð.  

Sér um persónulega ráðgjöf og stuðning.  

Er með auglýsta viðtalstíma fyrir nemendur.  

Er stuðningur við einstaklinga með sérþarfir í samstarfi við aðra fagaðila.  

Fylgist með aðlögun nýrra nemenda í samráði við umsjónarkennara og leitar úrræða ef aðlögun 
gengur ekki sem skyldi.  
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Stuðningsfulltrúi  

Aðal áhersla stuðningsfulltrúa er að ýta undir færni og sjálfstæði nemenda í námi og daglegum 

athöfnum  

 

Aðstoðar nemendur við að fylgja settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð. 

 

Stuðningsfulltrúi hefur yfirsýn ásamt umsjónakennara yfir námsefni nemandans og vinnur í nánu 

samstarfi við umsjónakennara og sérkennara. 

 

Stuðningsfulltrúi vinnur dags daglega undir verkstjórn umsjónakennara og/eða þroskaþjálfa eftir því 

sem við á hverju sinni.  

 

Deildarstjóri stoðþjónustu er næsti yfirmaður og veitir stuðningsfulltrúum faglega ráðgjöf og fræðslu um 

helstu frávik og/eða röskunum sem tilteknir nemendur eru með t.d.  einhverfu, ADHD, kvíða, 

hegðunarraskanir sbr. Mótþróaþrjóskuröskun. 

 

Stuðningsfulltrúi styrkir jákvæða hegðun nemenda samkvæmt hvatningakerfi sem að þroskaþjálfi setur 

upp og vinnur gegn neikvæðri hegðun t.d. með uppbyggjandi áminningum og/eða með því að fylgja 

nemendum tímabundið afsíðis. 

 

Stuðningsfulltrúi aðstoðar nemendur við að klæðast, matast, klósett ferðir og aðrar athafnir daglegs 

lífs, ef þeir eru ófærir um það sjálfir. 

 

Stuðningsfulltrúar sinna einnig öðrum nemendum í bekknum m.a. til að kennari geti sinnt nemanda í 

kennslu til að efla sjálfstæði nemandans og sjálfstraust hans ásamt tengslum kennara og nemanda. 

 

Stuðningsfulltrúi ásamt þroskaþjálfa hefur umsjón og eftirlit með hjálpartækjum t.d. hjólastól, baðbekk, 

lyftara og fleira sem við á. 

 

Annast önnur þau störf sem honum kunna að vera falin af yfirmanni og falla undir eðlilegt starfssvið 

hans sbr. þrif, frágangur, fundarseta, gæsla. 

 

Markmiðið er að gera nemandann eins sjálfstæðan og óháðan stuðningsfulltrúa og hægt er. 

 

Skólasafnskennari  

Hefur umsjón með og sinnir faglegri forystu á skólasafninu í samráði við kennara/starfsmenn skólans.  

Kynnir sér nýjungar og þróun varðandi efni og þjónustu safnsins og kynnir fyrir kennurum 
/starfsmönnum. 

Sér um að setja upp skólasafnið á aðgengilegan hátt.  

Sér um inn- og útlán á bókum og leiðbeinir um notkun safnsins.  

Leiðbeinir börnum í samskiptum og umgengni. 

Veitir kennurum leiðsögn og aðstoð við skipulagningu verkefna sem stuðla að fjölbreyttum 
kennsluháttum.  

Tekur þátt í að og skipuleggur ýmsa viðburði tengda safni skólans/ sveitafélagsins í samstarfi við 
bókasafnsfræðing almenningsbókasafnsins.  
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Umsjónarmaður 
fasteigna 

Skólaliðar Aðstoð á skrifstofu  Umsjónarmaður 
Frístundar – 
Álftamýri  

Skólaliðar á 
frístundaheimili 

Gylfi Þórðarson Nana Mardiana 
(Díana)  
Libía Terres Da Silva 
Paula C.M. Caldas 
Patrica F.M.C. Soares 
Iwona Szurmiej  
Magnús J. Traustason 
Dragi Pavlov 
Gunnhildur 
Halldórsdóttir  

Gunnhildur Halldórsd. Auður Hallgrímsdóttir  Hanna Dóra Magnúsd.  
Iwona Szurmiej  
Dragi Pavlov 
Snæbjörn  
Erna Margrét 
Sólveig 
 

 

Umsjónarmaður fasteigna  

Verkstjórn ræstingarfólks og annarra starfsmanna sem skólastjóri felur honum. Ber ábyrgð á skráningu 
yfirvinnutíma þeirra gagnvart skólastjóra. Hefur eftirlit með gæðum ræstingar. 

Sér um að húsnæði, allur búnaður og lóð skólans séu ávallt í fullnægjandi ástandi og aðgengilegt fyrir 
starfsfólk og nemendur. Sér um að skólahúsnæðið sé opið við upphaf skóladags og ber ábyrgð á 
frágangi húsnæðis í lok skóladags. 

Hefur umsjón með öryggis - og eftirlitsbúnaði. Sinnir almennu viðhaldi. 

Kallar til iðnaðarmenn til stærri verka og hefur eftirlit með starfi þeirra. 

Sér um innkaup á ræstingarvörum og öðru er varðar verksvið viðkomandi og einnig að gjaldaliðir séu 
innan fjárheimilda. 

Vinnur að viðhaldsáætlun fyrir skólahúsnæði í samvinnu við skólastjórnendur og fylgir eftir 
verkframvindu. 

Önnur þau störf er starfsmanni kunna að vera falin af skólastjóra. Heyrir undir forstöðumann 
eignarsjóðs og daglegri verkstjórn skólastjóra. 

 

Skólaliði  

Aðstoðar nemendur í leik og starfi, leiðbeinir þeim í samskiptum þeirra við aðra nemendur og 
starfsfólk.  

Aðstoðar nemendur ef þurfa þykir við frágang á fatnaði sínum og hefur eftirlit með munum þeirra, 
fötum og skófatnaði.  

Aðstoðar við að ganga frá óskilamunum á snyrtilegan hátt og sér til þess að gangar séu snyrtilegir.  

Aðstoðar við matarþjónustu í matsal nemenda og starfsfólks.  

Veitir fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða. 

Hefur umsjón með nemendum í frímínútum, úti, inni, á göngum og umsjón með nemendahópum ef 
ekki tekst að manna forföll kennara með öðrum hætti.  

Sér um daglega ræstingu, heldur húsnæði og lóð skólans hreinni og snyrtilegri skv. vinnuskipulagi. 

Þrif utan kennsludaga s.s. um jól, páska, vetrarleyfi.  

Aðstoðar við uppröðun og tilfærslu á tækjum, húsgögnum o.fl.  

 

Umsjónarmaður – Frístundarheimilið Álftamýri.   

Hefur umsjón með og ber ábyrgð á daglegu starfi frístundarheimilis.  

Skipuleggur starf frístundaheimilis í samráði við skólastjóra og kynnir fyrir foreldrum t.d. með fréttabréfi 
og/eða tilkynningu á vef skólans.  
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Skipuleggur ásamt skólastjóra störf þeirra starfsmanna sem koma að vinnu við frístundaheimilið.  

Sér um að skrá forföll starfsmanna Frístundarheimilis í Vinnustund.  

Heldur utan um nemendaskráningu og mætingu vegna innheimtu á gjöldum við frístundaheimilið.  

Hefur umsjón með áhöldum og munum frístundaheimilisins. 

Sér um innkaup frístundaheimilisins í samvinnu við skólastjóra.  

 

Starfsmenn – Frístundarheimilið Álftamýri   

Vinnur með nemendum að ýmsum verkefnum samkvæmt skipulagningu umsjónarmanns 
heildagsskóla.  

Veitir fyrstu hjálp ef slys eð óhöpp verða.  

Sér um að húsnæði heildagsskóla sé snyrtilegt og umgengni góð.  

Sér um ganga frá í lok dags, sópa, þurrka af borðum og fara með rusl.  

 

 

 

Álftanesskóli  

„Við stöndum vörð um heiður skólans 

og aðhöfumst ekki neitt það 

sem er til þess fallið 

að rýra álit samfélagsins á skólanum” 


