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Nafn á starfsþróun Markmið Leiðir Ábyrgðaraðilar fræðslu Tímasetning Þátttakendur Mat 

Öll börnin okkur  Að efla færni þátttakenda í að 
vinna að markmiðum menntunar 

fyrir alla 

Ráðstefna Áhugahópur um skólaþróun 14 ágúst í Rvk Þeir kennarar sem hafa áhuga Samtal þeirra sem fóru á 
ráðstefnuna og sagt frá á alm. 

starfsmannafundi 

Vinnuverndarnámskeið 
- eldvarnarnámskeið 

 

Að efla færni starfsfólks í að 
bregðast við eldhættu og koma í 

veg fyrir eldsvoða 

Námskeið ca 2 tímar Sveitarfélagið Ág- sept Allir starfsmenn Rætt á alm. starfsmannafundi 

Uppeldi til ábyrgðar.   

 

Fara yfir helstu markmið UTÁ og 

þjálfa færni starfsfólks í að nota 

stefnuna 

Dagsnámsskeið  Skólastjóri 17. ágúst Allir starfsmenn Rætt á alm. starfsmannafundi 

Teymisvinna –  Að efla færni kennara í 

teymisvinnu og teymiskennslu og 
styðja við iPadvæðingu skólans 

Námskeið og eftirfylgni 

leiðbeinenda með heimsóknum 
og að fylgjast með kennslu og 

vinnu 

Skólastjórnendur og 

Skólastofan (Ingvar 
Sigurgeirsson) 

Námskeið júní 2020 og svo 

eftirfylgni og samvinna 
veturinn 20-21 

Allir kennarar Rætt á kennarafundi og í 

Skólapúlsi 

Jafningjastuðningur Starfsmenn meta hvern annan í 

starfi og styðja við iPadvæðingu 
skólans  

Kennarar eru inni í tímum hjá 

öðrum, almennir starfsmenn 
fylgjast með hver öðrum 

Á ábyrgð hvers og eins en 

stutt við og ýtt á eftir af 
stjórnendum 

Vetur 2020-2021 Allir starfsmenn sem treysta sér Á starfsmannfundi vor 2021 

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 Starfsmannakönnun 

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 

viðmiðum um kennsluumhverfi 

Skólastjórnendur Veturinn 2019-2020 Allir kennarar Starfsmannakönnun 

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 2020-2021 Þeir sem óska Yfirfarið í starfsmann-
samtölum 

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 Rætt á starfsmannafundum  

Skólaheimsókn 
erlendis 

 

Að efla skilning allra 
starfsmanna á mikilvægi þess að 

mæta öllum nemendum á þeirra 

forsendum – efla starfsandann og 
læra nýja hluti 

Ferð til Helsinki  Skólastjórnendur og 
ferðaskrifstofan Tripical  

21. – 25. apríl 2021 Allt starfsfólk sem þess óskar Metið að lokinni ferð 

Jákvæð sálfræði 

 

Að beina sjónum að heilbrigði, 

hamingju og því sem gerir 
venjulegt líf innihaldsríkara 

Fræðsluerindi Skólastjóri 

Ester Þorvaldsóttir 

Í ágúst 2020 Allt starfsfólk Metið á starfsmannafundi 



frekar en að fást við sjúkdóma og 
vandamál 

UT-ís online 

 

Að stuðla að skólaþróun, 

nýsköpun, læsi og tækni ásamt 
því að efla tengslanet þátttakenda 

og styðja við iPadvæðingu 

skólans 

Ráðstefna á netinu Ingvi Hrannar Ómarsson 25.-26. september Allir kennarar sem þess óska Metið á netinu að lokinni 

ráðstefnu 

Haustþing –  eða 

skólaheimsóknir á 

Austurland 
 

Að efla tengslanet og þekkingu 

starfsfólks með áherslu á 

teymisvinnu 

Heimsóknir í skóla á Austurlandi Skólastjórnendur 11. september ef 

skólaheimsóknir en ef 

haustþing þá 18. september 

Allt starfsfólk  

Yfir netið námskeið 

t.d. í skapandi skilum 

 

Að efla færni kennar í skapandi 

verkefnaskilum í námi og styðja 

við iPadvæðingu skólans 

Fá Álfhildi Leifsdóttur á 

Sauðárkróki til að deila reynslu 

sinni og þekkingu 

Skólastjórnendur ? Allir kennarar   

Skriftarkennsla 

 

Að efla færni kennara í að kenna 

skrift 

Samráð kennara Skólastjórnendur Ágúst 2020 Kennarar á yngra stigi Metið að loknum fundi 

Sjálfbærni í skólastarfi  Að efla færni og þekkingu 

kennara í umhverfismennt og 

menntun til sjálfbærni 

Jörð í hættu og fullt af verkefnum 

 

Tala við Margréti Hugadóttur 

Skólastjóri og HOV 

   

 


