
Þróunaráætlun Grunnskóla Hornafjarðar 2021-2022 

Haust 2021 Vetur 2022 Vor 2022 Ábyrgðaraðili Samþykkt af 

Auka samstarf LTÁ og HOV 
teymisins 

Auka samstarf LTÁ og HOV 
teymisins 

Auka samstarf LTÁ og HOV 
teymisins 

LTÁ og HOV  

Endurskoða Læsistefnu 
Grunnskóla Hornafjarðar. 
Læsisstefnuna skal 
endurskoða árlega og skal 
Leið til árangurs teymið bera 
ábyrgð á að sú vinna fari fram. 

 

 

LTÁ  

Skoða niðurstöður Lesferils, 
meta árangur og koma með 
tillögur til úrbóta ef þörf er á. 

Skoða niðurstöður Lesferils, 
meta árangur og koma með 
tillögur til úrbóta ef þörf er á. 

Skoða niðurstöður Lesferils, 
meta árangur og koma með 
tillögur til úrbóta ef þörf er á. 

Umsjónarkennarar og sérkennarar.  

Niðurstöður hliðarprófa 
Lesferils greindar m.t.t. 
lestrarvanda og brugðist við 
þeim. 3. , 6. og 8. b. 

Niðurstöður hliðarprófa 
Lesferils greindar m.t.t. 
lestrarvanda og brugðist við 
þeim. 3. , 6. og 8. b. 

Niðurstöður hliðarprófa 
Lesferils greindar m.t.t. 
lestrarvanda og brugðist við 
þeim. 3. , 6. og 8. b. 

Aðstoðarskólastjóri/stoðþjónusta 
(próf á LOGOS). 

 

Skoða niðurstöður Talnalykils, 
meta árangur og bregðast við 
með markvissri íhlutun. 3. og 
6.bekkur. 

  Aðstoðarskólastjóri/stoðþjónusta 
(próf á Talnalykil). 

 

Skoða niðurstöður 
samræmdra prófa,  meta 
árangur og koma með tillögur 
til úrbóta ef þörf er á. 4. og 7. 
bekkur. 

 

Skoða niðurstöður 
samræmdra prófa, meta 
árangur og koma með tillögur 
til úrbóta ef þörf er á. 9. 
bekkur. 

Umsjónarkennarar, sérkennarar og 
kennarar faga sem prófað er í. 

 

Skriftarkennsla. Yngsta stig 
tekur umfjöllun um hvernig 
henni sé háttað. 

  
LTÁ  

Orðaforðakennsla og 
lesskilningur.  

Orðaforðakennsla og 
lesskilningur.  

Orðaforðakennsla og 
lesskilningur. 

Allir starfsmenn.  



Þróunaráætlun Grunnskóla Hornafjarðar 2021-2022 

Efla samtal umsjónar-
kennara, sérkennara og 
stuðningsfulltrúa. 

Efla samtal umsjónar-
kennara, sérkennara og 

stuðningsfulltrúa. 

Efla samtal umsjónar-
kennara, sérkennara og 

stuðningsfulltrúa. 

Allir starfsmenn.  

Unnið markvisst með ritun 
(hægt að nota 6+1 víddir 
ritunar og fleiri leiðir).  

Unnið markvisst með ritun 
(hægt að nota 6+1 víddir 

ritunar og fleiri leiðir). 

Unnið markvisst með ritun 
(hægt að nota 6+1 víddir 

ritunar og fleiri leiðir). 

Umsjónarkennarar  

Niðurstöðum stærðfræðilota 
safnað í gagnagrunn. 

Niðurstöðum stærðfræðilota 
safnað í gagnagrunn. 

Niðurstöðum stærðfræðilota 
safnað í gagnagrunn.  

Umsjónarkennarar 1.-6.bekk.  

Hæfnimiðað námsmat. 
Leiðbeinandi námsmat. 
leshópar 

Hæfnimiðað námsmat. 
Leiðbeinandi námsmat. 

leshópar 

Hæfnimiðað námsmat. 
Leiðbeinandi námsmat. 

leshópar 

Allir kennarar.  

Skoða niðurstöður 
Skólapúlsins, virkni nemenda í 
skólanum. 

Skoða niðurstöður 
Skólapúlsins, virkni nemenda í 
skólanum. 

Skoða niðurstöður 
Skólapúlsins, virkni nemenda í 
skólanum. 

Matsteymi. 
 

Teymisvinna – þróunarvinna. Teymisvinna – þróunarvinna. Teymisvinna – þróunarvinna. Allir sem koma að kennslu nemenda.  

Markviss notkun tækni við 
nám og kennslu. 

Markviss notkun tækni við 
nám og kennslu. 

Markviss notkun tækni við 
nám og kennslu. 

Allir sem koma að kennslu nemenda.  

 




