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Umbótaáætlunin 2019 – 2020  
 

Matsspurningar Hvaða upplýsingar 
þarf til að svara 
spurningunni? 

Hvaðan og hvernig á 
að safna gögnum?  

(Heimild og aðferð) 

Hvenær á að 
safna gögnum  

og hver ber 
ábyrgð á 
verkinu? 

Hvenær 
eiga 

niður-
stöður  

að liggja 
fyrir ? 

1. Hvernig viljum við 
breyta 
skólanámskránni í 
takt við Aðalnám-
skrá grunnskóla? 
 

Hafa Aðalnámskrána 
að leiðarljósi og breyta 
texta til samræmis og 
sýna fram á hvernig 
við útfærum 
skólastarfið í takt við 
námskrána. 

Aðalheimild er 
Aðalnámskráin en 
gögnum auk þess safnað 
úr skólastarfinu. 

Skólaárið 2019-
2020. 

Ábyrgðarmaður:  
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2020 

1. Hvernig tekst 
okkur að nýta nýjan 
tækjakost; Chrome 
book tölvur, þróa 
vinnuaðferðir og 
efla skólastarfið 
með nýrri tækni? 
 
Framhald frá 2018-
2019. 
 
 
 

 

Vinna með  fjórar 
umbótatillögur sem 
gerðar voru í lok 
síðasta skólaárs (sjá 
Sjálfsmatsskýrslu 
2018-2019. 

 

Í lok skólaársins 
söfnum við 
upplýsingum og 
kennarahópurinn 
leggur mat á hvernig 
til hefur tekist á 
kennarafundi. 

Við ræðum saman og 
deilum með okkur 
aðferðum þreifum 
okkur áfram í að nýta 
okkur tæknina. Við 
fáum einnig sérfræðinga 
til að leiða okkur áfram 
og skráum hjá okkur 
leiðir sem hægt er að 
fara.  

Skólaárið 2019-
2020 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2020  
 
 

2. Hvernig getum 
við tengt 
upplýsinga- og 
tæknimennt við 
námsgreinar í 
skólanum til þess að 
sem mest breidd 
náist í þjálfun 
nemenda á þessu 
sviði?  
 
Framhald frá 2018-
2019. 
 

Vinna með fimm 
umbótatillögur sem 
gerðar voru í lok 
síðasta skólaárs (sjá 
Sjálfsmatsskýrslu 
2018-2019. 

Umræður í 

kennarahópnum um 

hvernig fyrirkomulagið 

eigi að vera. Skrá ólík 

verkefni inn á skjal í 

Dropboxi/Google 

Teamdrive kennara 

Í skjali í Google Team 
Drive. 

Skólaárið 2019 - 
2020 
 
Ábyrgðarmaður: 
Birna Dís  og 
Helga Júlía í 
samvinnu við 
aðra kennara. 

Júní 2020 
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svo hægt sé að meta 

frammistöðu og 

tryggja að ná til 

markmiða í þessum 

námsþætti, á þriggja 

ára tímabili.  

 

3. Hvernig  höldum 
við áfram að auka 
lestrarfærni 
nemenda í 
skólanum (þriðja 
árið sem við höfum 
þetta verkefni í 
sjálfsmati)? 
 

Vinna samkvæmt 
umbótatillögum 
síðasta skólaárs í tólf 
liðum. 

Nýta niðurstöður 
mælinga og vinna með 
umbótatillögur.  

Skólaárið 2019 -
2020. 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Inga 
Guðmundsdóttir 
og Helga Júlía 
Vilhjálmsdóttir. 

Júní 2020 

4. Hvernig styrkjum 
við okkur í að vinna 
með námsmat – 
hæfniviðmið og 
markmið inni á 
Námfúsi og fleiri 
forritum? 

Vinna samkvæmt 
umbótatillögum frá 
lokum síðasta 
skólaárs. 

Meta árangur í lok 
hverrar annar og setja 
okkur ný markmið á 
næstu önn. 
Lokamat fer síðan fram 
á kennarafundi í lok 
starfsárs. 

Vormisseri 2019 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir og 
kennarahópurinn. 

Júní 2020 
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