Almennt
Aðgerðirnar hér að neðan eiga við um gildin í heild og snúa öll að því að gera þau sýnilegri í
skólanum og skólastarfinu.
Aðgerð

Ábyrgðaraðili

Mat á árangri/verklok

Gera orðin sýnilegri í skólanum.
Nemendur vinna að því að gera
orðin sýnilegri með verkefnum
sem verða sett upp í skólanum.

Skólastjóri og kennarar í
listgreinum

Maí 2018. Komið upp fyrir lok
skólaárs.

Orðin höfð í öllum auglýsingum
frá skólanum

Skólastjóri

Maí 2019. Farið yfir
auglýsingar og skoðað hvort
farið hafi verið eftir þessu.

Setja fast í tölvupóst allra
starfsmanna. Skólastjóri útbýr
form sem starfsmenn setja inn
hver fyrir sig.

Skólastjóri og starfsmenn

Maí 2018. Allir verða komnir
með orðin í sinn tölvupóst.
Farið yfir á starfsmannafundi í
lok skólaárs.

Setja orðin fyrir ofan innganga.
Skólastjóri og húsvörður
Skólastjóri og húsvörður finna gott
fyrirkomulag á þessu.

Maí 2018. Koma verður upp
við alla innganga í skólann
fyrir lok skólaárs.

Sáttmálinn sem starfsmenn unnu
gerður aðgengilegur á vefsíðu
skólans.

Skólastjóri

Mars 2018. Sáttmálinn verður
skannaður og gerður
aðgengilegur á vefsíðu
skólans.

Vinna með nemendum þannig að
þeir skilji orðin og læri að nota
þau.

Kennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Koma orðunum fyrir í
bekkjarsáttmálum og öðru sem
tengist Uppeldi til ábyrgðar.

Umsjónarkennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Þemadagar fyrir gildin.
Virðing - Ólíkir siðir og venjur
Þekking Sérþekkingardagur/átthagafræði
Færni - Nemendur kynna ólíka
færni
Áræði - Dagur helgaður
hugtakinu, t.d. Með klifurvegg
Björgunarsveitarinnar sem er

Skólastjóri

Komið inn á skóladagatal fyrir
skólaárið 2018-2019 í
samstarfi við starfsmenn.

einnig hér fyrir neðan.

Áræði
Áræði er skilgreint sem þor eða hugrekki samkvæmt íslenskri orðabók. Við stöndum með
sjálfum okkur, vinnustaðnum og skólafélögunum. Við erum ekki hrædd við að vera við sjálf og
getum blómstrað með því. Við sýnum þor í því að fara út fyrir kassann, prófa nýja hluti og fara
aðra leiðir. Vandamálin eru til að sigrast á þeim og við getum það. Að mistakast sýnir að við
þorum.
Aðgerð

Ábyrgðaraðili

Mat á árangri/verklok

Efla sjálfstraust og sjálfsálit.
Unnið með það í
kennslustundum og með
fræðsluerindum í samstarfi
við foreldrafélagið.

Kennarar og foreldrafélag

Metið í gegnum
nemendakönnun
Skólapúlsins á hverju
skólaári.

Hvetja nemendur til að þora í
námi og starfi.

Kennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Nemendur fara í a.m.k. eina
heimsókn á önn til
björgunarsveitarinnar og fara
á klifurvegginn. Skólastjóri
finnur fyrirkomulag í samstarfi
við kennara og forsvarsmenn
björgunarsveitar.

Skólastjóri og kennarar.

Maí 2019. Komið fast form á
þessar heimsóknir.

Virkja íþróttaráð til þess að
Tengiliður við nemendaráð og
gera eitthvað saman í
íþróttakennari
frímínútum nokkrum sinnum á
önn.

Desember 2018. Komið
fyrirkomulag á þetta sem
hefur verið reynt og fest í
sessi.

Virðing
Virðing er skilgreind sem álit eða heiður samkvæmt íslenskri orðabók. Við berum virðingu fyrir
sjálfum okkur, hvort öðru, skoðunum, tíma og eigum annarra, umhverfinu, menntun og þörfum
nemenda, sameiginlegri aðstöðu, aðstæðum foreldra og starfsmanna, móðurmálinu, náttúrunni,
samfélaginu, réttindum annarra, kynbundnum mismuni og öldruðum.

Aðgerð

Ábyrgðaraðili

Mat á árangri/verklok

Skýrar reglur og þeim fylgt.
Reglur endurskoðaðar á
starfsmannafundi í lok
vorannar 2018. Þær síðan
sendar skólaráði til
umfjöllunar.

Skólastjóri

Maí 2018. Mat á því hvort
þeim sé framfylgt hluti af
innra mati á hverju skólaári.

Óhappaverk tilkynnt ef þau
verða.

Allir starfsmenn

Farið yfir fjölda tilkynninga á
hverri önn. Endurmetið í
kjölfarið.

Sýna stundvísi og passa vel
upp á tímanotkun.

Allir starfsmenn

Farið yfir tímaskráningar á
hverri önn. Endurmetið í
kjölfarið.

Þekking
Þekking er skilgreind sem kunnátta, það að vita, kunna skil á, greind eða skilningur samkvæmt
íslenskri orðabók. Við ætlum að efla þekkingu nemenda, ýta undir þekkingarleit þeirra, ýta undir
skilning og færni í móðurmálinu, efla áhuga og tengsl við bækur og auka þekkingu og áhuga á
heimabyggð.
Aðgerð

Ábyrgðaraðili

Mat á árangri/verklok

Virkja foreldra og almenna
borgara meira í skólastarfinu,
t.d. Með þemadögum, opnum
dögum, kynningum á lífi og
starfi í bænum og/eða
starfskynningum foreldra.

Þróunarhópur um
foreldrasamstarf

Skólaárið 2018-2019.
Komið skipulag sem vinna
á eftir.

Vera meira sýnileg í
samfélaginu. Útfærsla
ákveðin á kennarafundi fyrir
lok skólaársins 2017-2018.

Kennarar

Maí 2018. Búið að setja
upp skipulag sem vinna á
eftir.

Aukin samvinna vinabekkja
og jafningjafræðsla innan og
milli bekkja.

Umsjónarkennarar

Metið á hverri önn í
gegnum kennarafundi.

Spurningakeppni skólans.

Skólastjóri og tengiliður við

Skólaárið 2018-2019.

nemendaráð

Komið upp fyrirkomulagi á
þessu fyrir næsta skólaár.

Fréttir nýttar og ýtt undir
þekkingaröflun nemenda.

Kennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Kynningarferðir í fyrirtæki.

Skólastjórnendur og kennarar.

Fyrirkomulag sett upp og
ákveðið á starfsdögum í
lok skólaárins 2017-2018.

Bókamessa.

Forstöðumaður skólabókasafns.

Skólaárið 2018-2019.
Skipulagt í lok skólaársins
2017-2018 og komið á fyrir
næsta skólaár.

Ýta undir þekkingu á
móðurmálinu og orðfærni.

Kennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Færni
Færni er skilgreind það að vera fær í samkvæmt íslenskri orðabók. Færni getur því verið
ýmiskonar og hver og einn einstaklingur býr yfir færni á einhverju sviði. Það er okkar að ýta
undir styrkleika hvers annars og koma fram af virðingu við misjafna hegðun og erfiðleika
einstaklinga. Við ætlum að efla nemendur í að koma fram, efla samskipti, ýta undir styrkleika og
styrkja veikleika, efla færni í ólíkum aðstæðum og færni þeirra í að setja sig í spor annarra. Við
ætlum að efla færni starfsfólks í að meta þarfir nemenda og þurfum að efla færni í að bregðast
við margbreytileika nemenda.

Aðgerð

Ábyrgðaraðili

Mat á árangri/verklok

Vinna með færni og eflingu
hennar í kennslustundum, t.d.
lífsleikni

Kennarar

Metið í gegnum innra mat
skólans á hverju skólaári.

Leyfa nemendum að nýta val
til þess að ýta undir færni
þeirra á ákveðnu sviði. T.d.
með því að þeir fái að
aðstoða í skólanum, fara á
vinnustaði eða eitthvað
annað.

Skólastjórnendur

Val skólans verður
endurskoðað fyrir skólaárið
2018-2019 og tekið verður
tillit til þessa.

Gefa nemendum tækifæri til
að sýna færni sína

Kennarar

Metið á hverri önn í gegnum
kennarafundi.

(styrkleika) í gegnum
verkefnavinnu og t.d. safna
henni í box og koma á
framfæri.
Efla færni starfsfólks í því að
mæta misjöfnum
einstaklingum.

Skólastjóri

Námskeið fyrir starfsmenn í
því hvernig er hægt að
bregðast við ólíkum
einstaklingum í
starfsþróunaráætlun
skólaársins 2018-2019.

Efla færni nemenda í því að
mæta misjöfnum
einstaklingum.

Kennarar

Metið á hverri önn í gegnum
kennarafundi.

