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Nánari útfærsla á starfsþróun í Grunnskóla Hornafjarðar 2019-2020 
 

Nafn á starfsþróun Markmið Leiðir Ábyrgðaraðilar fræðslu Tímasetning Þátttakendur Mat 

Haustþing á Egilsstöðum Efla samstarf kennara á Austurlandi 

og fagþekkingu 
 

Ferð á Haustþing KSA 13. sept Allir kennarar Samtal á starfsmannafundi 

og niðurstöður færðar í 
fundargerðabók 

Uppeldi til ábyrgðar – 

stutt upprifjun 

Að rifja upp og viðhalda 

vinnuvenjum í tengslum við UTÁ 

Upprifjun á 

starfsmannafundum 

Skólastjóri Haust 2019 Allir starfsmenn í byrjun 

skólaárs en oftar farið yfir með 

almenna starfsfólkinu 

Samtal á starfsmanna og 

kennarafundum  

Fagsnámskeið Að hver og einn starfsmaður geti 

sótt námskeið á sínu sviði 

Námskeið í boði í skólanum 

eða sveitarfélaginu 

Námskeið annarstaðar á 
landinu 

Starfsmaðurinn sjálfur Veturinn 2019-2020 Þeir sem óska Yfirfarið í starfsmann-

samtölum 

Jafningjastuðningur Starfsmenn meta hvern annan í 

starfi  

Kennarar eru inni í tímum hjá 

öðrum, almennir starfsmenn 

fylgjast með hver öðrum 

Á ábyrgð hveres og eins en 

stutt við og ýtt á eftir af 

stjórnendum 

Okt – mars 2019-2020 Allir starfsmenn sem treysta sér Frestað vegna námsins 

okkar 

Starfsmannasamtöl  Að efla fólk  í starfi með því að fara 

yfir starfið og gefa starfsmanni kost 

á að ræða það og þróa 

Samtöl við starfsmenn 1x-2x á 

ári 

Skólastjóri Veturinn 2019-2020 Allir starfsmenn Lokið í febrúar 2020 

Frammistöðusamtöl Að efla kennara í starfi Stjórnendur fara oft inn í tíma 
til kennar og ræða svo við þá 

um kennsluna og starfið út frá 

fyrirfram ákveðnum viðmiðum 

Skólastjórnendur Veturinn 2019-2020 Allir kennarar Fyrri hluta lokið í janúar 
2020. Seinni hluti frestast 

v. Covid-19 

Fræðsla um þroskafrávik, 

námserfiðleika eða 

hegðunarerfiðleika 
 

Að auka skilning starfsfólks á 

þroskafrávikum, námserfiðleikum, 

hegðunarfrávikum og efla færni 
þess í að vinna á jákvæðan og 

uppbyggilegan hátt með þessa 

þætti.  

Fræðslufyrirlestrar frá 

talmeinafræðing, sálfræðing og 

öðrum.  

Aðstoðarskólastjórar 2-3 yfir veturinn á 

starfsmannafundum. 

Allt starfsfólk Komst ekki til 

framkvæmdar 

Málþroski og læsi í 
grunnskólum 

 

Að efla skilning starfsfólks á 
mikilvægi málþroska og læsis og 

tengls þar á milli  

Námskeið  á vegum ..... Skólastjórnendur 14. ágúst 2019 Allir starfsmenn Almenn ánægja með 
námskeiðið að því loknu 

Þróun náms og starfs 
fyrir menntun fyrir alla – 

Námskeið á vegum HÍ 

 

Að efla skilning og færni 
starfsmanna til að mæta öllum 

nemendum á þeirra forsendum 

Staðlotur í skólanum, 
fjarkennsluvikur og fjarkennsla.  

HÍ og skólastjóri Hófst 19. Ágúst 2019 og lauk 
3. apríl 

Allir starfsmenn en kennara 
gátu einnig tekið til eininga 

Metið í könnun á vegum 
leiðbeinenda á 

námskeiðinu  

Skólaheimsókn erlendis 

 

Að efla skilning allra starsmanna á 

mikilvægi þess að mæta öllum 

nemendum á þeirra forsendum – 

efla starfsandann og læra nýja hluti 

Ferð til Finnland í júní 2020 Starfsmannafélag 5. – 10. Júní 2020 Allir starfsmenn sem þess kjósa Frestast fram í apríl 2021 

vegna Covid-19 

Tákn með tali 

 

Að efla færni starfsmanna í tákn 

með tali 

Sameiginleg upprifjun og vinna Sameignileg ábyrgð starfsfólks 

en einn kennari valinn til að ýta 

við hópnum 

Vetur 2019-2020 Allir sem vinna með nemendur 

í 1. bekk 

Yfirfarið að vori hvernig til 

tókst. 



 

 

Jákvæð sálfræði 
 

Efla færni og skilning starfsmanna 
á því hvað viðhorf okkar skipta 

miklu máli 

Fræðsla á starfsmannafundi HOV og skólastjóri Starfsmannafundi í mars Allir starfsmenn en á öðrum 
tíma fyrir starfsmenn Kátakots 

Átti að vera í mars 2020 en 
frestaðist vegna Covid-19 

Skriftarkennsla 

 

Efla færni kennarar í að kenna og 

þjálfa skrift 

Á eftir að ákveða ? ? Kennarar á yngra stigi ? 

Skyndihjálparnámskeið  Að þjálfa starfsfólk í fyrstu hjálp Námskeið RKÍ Júní 2020 Nýir starfsmenn og þeir sem 

þurftu að endurnýja 

skyndihjálpar-skírteini  
 

Rýnihópar og skírteini RKÍ 

Hlutfall þátttöku? 

 

 

 

 

 


