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 Umbótaáætlun er unnin út frá niðurstöðum sjálfsmatsskýrslu fyrir skólaárið 2019-2020. 

 Áætlunin er kynnt starfsfólki og unnið að framkvæmd hennar skólaárið 2020-2021. 

 

Helga Hildur Snorradóttir, skólastjóri  

Unnar S. Sigurðsson, aðstoðarskólastjóri 



Umbótaþáttur Markmið Aðgerðir  Tímaáætlun Ábyrgðaraðili/aðilar Endurmat Matstæki og viðmið 

 
Samræmd 
könnunarpróf 

Að nemendur í 4., 7. 
og 9. bekk nái 
landsmeðaltali í öllum 
fögum á samræmdum 
könnunarprófunum 

Samræmd 
könnunarpróf lögð 
rafrænt fyrir 
nemendur í 4., 7. 
og 9. bekk 

September og 
mars 

Menntamálastofnun Stjórnendur fara 
yfir niðurstöður 
með kennurum og 
skoða sterka og 
veika þætti auk 
framfara í 7. og 9. 
bekk 

Stefna skólans er að 
vera yfir landsmeðaltali 
í raðeinkunn og að 
nemendur sýni 
framfarir milli prófa 

 
Skimanir í lestri 
og stærðfræði 

Stöðumat á 
nemendum í 
ákveðnum árgöngum í 
lesfærni og 
stærðfræði. 
Að allir árgangar nái 
viðmiðum MMS í 
lesfimi 

Unnið m.a. 
samkvæmt 
skipulagi 
fræðsluskrifstofu 
Reykjanesbæjar. 
Talnalykill í 3. bekk  
og 6. bekk að 
hausti. 
Logos í 6. og 8. 
bekk að vori.  
Lesfimipróf 1.-10. 
bekkur september, 
janúar, maí 

Logos í 6. og 8. 
bekk 
 
Talnalykill 

Deildarstjóri 
stoðþjónustu, 
kennarar, 
kennsluráðgjafar 
FRÆ. 

Stuðningspróf lögð 
fyrir þá nemendur 
sem ná ekki 
viðmiðum. 
Endurmat lagt fyrir 
nemendur sem 
koma illa út úr 
Logos eftir 
markvissa þjálfun 
heima og í skóla 

Niðurstöður í 
könnunum eins og 
lesfimi, orðarún og 
talnalykli. 
Í lesfimi er stuðst við 
viðmið frá 
Menntamálastofnun 
fyrir hvern árgang. Í 
Logos þurfa nemendur 
að ná yfir 30 á 
matskvarða prófsins og 
í Talnalykli yfir 70% 
atriða 

 
Líðan og heilsa 

Að stuðla að góðri 
heilsu og líðan 
nemenda. 
 

Heildræn stefna 
um heilsueflandi 
skólastarf. 
Grunnlína dregin. 
Framtíðarsýn 
mótuð.  

Unnið jafnt og 
þétt yfir 
skólaárið 

Teymi 
Samstarf við 
Landlæknisembætti 
 

Niðurstöður 
Skólapúlsins á 
hverju skólaári. 

Viðmið varðandi líðan 
eru að vera í eða yfir 
landsmeðali í þeim 
þáttur er varða líðan 
nemenda í 
Skólapúlsinum og undir 
landsmeðaltali í tíðni 
eineltis. 
 

Umbótaáætlun 
ytra mats 

Unnið að 
umbótaþáttum á 
grundvelli ytra mats 
Menntamálastofnunar. 

Unnið með þætti 
sem settir voru 
fram í 
umbótaáætlun og 
fagaðilar fengnir í 
samstarf þar sem 
við á. 

Unnið jafnt og 
þétt yfir 
skólaárið. 

Skólastjórnendur Niðurstöður úr 
könnunum 
Skólapúlsins. 
Starfsmannakönnun 
á vegum 
Reykjanesbæjar.  

Uppfærðri 
umbótaáætlun skila til 
Menntamálastofnunnar 
vorið 2021 



 


