Umbótaáætlun - Rammi um sjálfsmat
Sjálfsmat Reykhólaskóli 2018
Viðbrögð við starfsmanna og foreldrakönnun vor 2018

Umbótaþættir
Niðurstöður úr Skólapúlsi
FORELDRAR

Markmið með umbótum

Aðgerðir til umbóta

Tímaáætlun

Að allt starfsfólk skólans iðki
jákvæðan aga í öllum
störfum sínum.

Innleiða jákævæðan aga með öllu
starfsfólki leik- grunn og
tónlistarskóla Reykhóla.

Haust 2018 til vor 2020.

Að aldrei þurfi að virkja
eineltisáætlun skólans.

Að yfirfara eineltisáætlun skólans
og viðbrögð við þeim
umsvifalaust.
Fara ítarlega yfir eineltisáætlun
með öllu starfsfólki skólans og
tryggja að eineltisteymið sé vel
skilgreint og að allir séu upplýstir
um mikilvægar fyrirbyggjandi
aðgerðir.

Áður en skólastarf hefst í
ágúst 2018 verði búið að
endurskoða eineltisáætlun
og forvarnir gegn einelti.

Að styrkja starfshætti til að
koma megi betur til móts við
þarfir nemenda

Að koma betur til móts við þarfir
hvers nemenda.
Að auka lýðræðislega aðkomu
foreldra og nemenda.

Skólaárin 2018 til 2020
stendur yfir vinna við að
innleiða grunnþætti
menntunnar inn í
námsvísa og
kennsluáætlanir.

Að ná sátt á milli foreldra,
kennara og skólastjóra um
hvernig tekið er á
agavandamálum.

Innleiða jákvæðan aga og fá
foreldra í samstarf um hvernig
jákvæður agi á að byggja upp
frekar en að refsa. Tryggja
skilning.

Velferð nemenda
Samskipti við nemendur
5 af 16 foreldrum skólans eru óánægðir
með samskipti annars starfsfólks skólans
við nemendur.

Eineltismál
5 foreldrar af 14 telja að barnið sitt hafi
orðið fyrir einelti í skólanum á síðasta ári.
Óánægja um hvernig skólinn tekur á
eineltismálum birtist í svörum foreldra.
Foreldrar telja að einelti fari helst fram í
frímínútum.

Heimastuðningur
5 af 10 foreldrum telja að heimanám sé of
lítið.

Nám og kennsla
Agavandamál
5 af 10 foreldrum eru ekki ánægðir með
hvernig tekið er á agavandamálum í
skólanum

Ábyrgð

Skólastjóri
Starfsfólk

Skólastjóri

Endurmat;
hvenær,hvernig?

Viðmið

Þegar jákvæður agi hefur
verið innleiddur verður gerð
ítarleg könnun á meðal
nemenda, kennara og
foreldra.

Að skólasamfélagið einkennist af jákvæðni
og jákvæðum samskiptum.

Tengslakönnun verði gerð
meðal nemenda í
september/október 2018.

Að agavandamál verði nánast ekki
viðfangsefni.

Afstaða Reykhólaskóla er skýr. Ofbeldi í
orðum eða athöfnum er ALDREI liðið.
Skólanum ber að þjálfa jákvæða
skólamenningu og jákvæð samskipti og
grípa STRAX til árangursríkra aðgerða ef
brestir koma upp.

Jafnframt verði skoðaðir
þeir staðir sem foreldrar
telja að einelti birtist helst
og grípa til fyrirbyggjandi
aðgerða s.s. endurskoðun
á skipulagi.

Veturinn 2018 til 2019

Skólastjóri
Kennarar

Skólastjóri

Vorið 2019 verður
sjálfsmatsþátturinn nám og
kennsla tekinn fyrir. Þá fær
skólinn vísbendingar um
hvort viðmið sem sett verða
á skólaárinu standist innri
úttekt.

Að allt nám og kennsla - þar með talið
heimanám byggi á einstaklingsmiðuðum
aðferðum og byggi á grunnþáttum
menntunnar þar með talið lýðræði og
mannréttindi.

Leggja fyrir könnun aftur
næsta vor 2019 og kanna
viðhorf foreldra aftur til
agamála.

Að 90% foreldra séu alltaf ánægðir með
hvernig tekið er á agavandamálum.
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Umbótaþættir
Niðurstöður úr Skólapúlsi

Markmið með umbótum

Aðgerðir til umbóta

Tímaáætlun

Ábyrgðaraðili/ar

Endurmat;
hvenær,hvernig?

Viðmið

Skólastjóri

Til að fylgja eftir þessari
úrbótaáætlun verður lögð
könnun fyrir foreldra í vor og
spurt um þennan þátt aftur.

Að 90% foreldra hafi trú á því að skólinn
veiti nemendum gæða einstaklingsmiðaða
menntun.

FORELDRAR
Námsárangur
2 af 13 foreldrum sem svöruðu telja að
skólin standi sig ekki vel í að mennta
nemendur né að þörfum nemenda sé
mætt.
5 af 10 foreldrum sem svöruðu töldu að
skólinn veitti ekki gagnlegar upplýsingar
um námsárangur nemenda.

Aðstaða og þjónusta
Samfelldur skóladagur
2 foreldrar af 12 eru óánægðir með
möguleika á tómstundaiðkun að loknum
skóladegi.

Að foreldrar geti trúað því og
treyst að allir í
skólasamfélaginu leggi sig
fram um að mennta
nemendur og mæta þeirra
námslegum þörfum á þeirra
forsendum.

Endurskoða aðkomu foreldra að
námi og námsmati nemenda og
setja upp virka samstarfsáætlun
foreldra og kennara.

Að yngstu nemendur skólans
geti stundað nám innan
samfellds skóladags.

Sett verður í gang tilraunaverkefni Nýtt skipulag verður í boði
með samfelldan skóladag veturinn strax í haust.
2018 til 2020.

Skólastjóri
Tómstundafulltrúi

Vorið 2019 verður lagt mat á
hvernig verkefnið gekk og
það birt skólasamfélaginu og
tilkynnt um framhald. Liður í
foreldrakönnun

Að komið sé til móts við þarfir
barnafjölskyldna á svæðinu og samfelldur
skóladagur sé í boði á meðan á skólastarfi
stendur.

Að auka aðgengi nemenda
að tölvum og tækni.

Tölvur hafa verið keyptar og í
gangi er verkefni við að innleiða
notkun þeirra.

Skólastjóri
Tölvusérfræðingur

Haustið 2018 er áætla að
taka ítarlega fyrir
matsþáttinn "nám og
kennsla".
Til að fylgja eftir þessari
úrbótaáætlun verður lögð
könnun fyrir foreldra í vor og
spurt um þennan þátt aftur.

Að tækni sé eðilegur og sjálfsagður þáttur
af skólastarfinu þannig að 90%
nemendum og foreldrum upplifi að svo
sé.

Setja viðmið um hlutfall
kennsluhátta og námsmats.

Nýtt skipulag verði borið
undir foreldra strax í
haust.

Kennarar

Vinna með kennurum að
því að auka fjölbreytni í
kennsluháttum og
námsmati. Tímabil
2018-2020

Að 90% foreldra geti samsinnt því að
upplýsingar um námsárangur séu skýrar
og berist reglulega.

Aðbúnaður
Nokkur óánægja birtist um aðbúnað
nemenda s.s. tölvur og almennt í
kennslustofum.

Búið er að kaupa
tölvurnar.
Á næstu tveimur árum
munu upplýsinga og
tæknimennt birtast með
skýrum hætti í
starfsháttum skólans.

Húsnæði
Mikil óánægja, 5 af 12 foreldrum finnst
húsnæði og aðstaða vera óásættanleg.

Að greina nánar skoðanir
foreldra og safna ítarlegri
upplýsingum um viðhorf til
húsnæðismála.

Fá skólaráð til þess að ræða þessi
mál og jafnvel kalla fleiri fulltrúa
foreldra til að ræða þessi mál.

Vetur 2018 til 2019.

Skólastjóri
Skólaráð

Vorið 2019 liggi fyrir áætlun
um endurbætur sem sé
öllum kunn.

Samkvæmt skólastefnu Reykhólahrepps
stefnir sveitarfélagið á að skólinn sé
tæknilega vel búinn og eftirtektarverður
vinnustaður í alla staði.

Að teljst heilsueflandi leikog grunnskóli.

Innleiða alla þætti heilsueflandi
leik- og grunnskóla.

Haust 2018 til vor 2020.

Skólastjóri
Teymi um
innleiðingu
heilsueflandi
grunnskóla

Áætlun um innleiðingu verði
tilbúin fyrir jól 2018 og kynnt
öllu skólasamfélaginu.

Að uppfylla öll meginviðmið um
"Heilsueflandi grunnskóla" þannig að
heildstæð og skýr stefna skólans nái yfir
alla lykilþætti heilsueflandi skóla, þ.e.
mataræði og tannheilsu, hreyfingu og
öryggi, geðrækt, lífsleikni, nemendur,
starfsfólk, heimili og nærsamfélag.

Mötuneyti
Skýr óánægja birtist með mötuneytismál
en 6 af 14 foreldrum eru óánægðir með
máltíðirnar sem barnið fær.
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FORELDRAR
Foreldrasamskipti

Að foreldrar séu markvissir
þátttakendur í námi og starfi
Foreldrar upplifa að kennarar kalli ekki eftir barnanna sinna í skólanum.
þeirra þáttöku varðandi það sem barnið er
að fást við í skólanum, námslega og
félagslega.
Foreldrasamstarf

Drög að stefnu um samskipti við
forráðamenn og kennara. Staðfest
og farið yfir skólaárið 2017 til
2018. Vinnan kallast í daglegu tali
"Viðmið Reykhólaskóla um
samskipti foreldra og kennara"

Skólaárið 2018 til 2019

Skólastjóri
Skólaráð
Foreldrar

Leggja fyrir könnun aftur
næsta vor 2019

Endurskoðun á sýn og stefnu
sveitarfélagsins og skólans hafa
staðið yfir frá 2017 og er nú
nánast lokið.

Sýn og stefna. Lokið.
Öll gögn á heimasíðu,
lokið.

Skólastjóri

Sýn og stefna skólans
endurskoðuð reglulega (í
starfsáætlun). LOKIÐ
Heimasíða uppfærð á hverju
hausti/vori.

Að 90% foreldra upplifi að þeir hafi
lýðræðislega aðkomu að því sem börnin
eru að fást við í skólanum og hafi áhrif á
starfsumhverfi barna sinna.

Foreldrar myndu vilja hafa meiri áhrif á
foreldrasamskipti, félags og
tómstundastarf barna, stjórnun og
stefnumótun, kennslufyrirkomulag, val á
námsefni, námshraða, áherslur í
námsgreinum og úrlausn agavandamála.

Upplýsingar, sýn og stefna
Fjórðungur foreldra sem svöruðu (5 af 20),
telja heimasíðuna ekki gagnlega.
Helmingur svarenda telur sig ekki
upplýstan um stefnu skólans og námskrá.

Að aðgengilegar og
skiljanlegar upplýsingar um
allt skólastarf birtist á
heimasíðu skólans.
Að foreldrar þekki og skilji
sýn og stefnu skólans.

Að sýn og stefna sé endurskoðuð á minnst
5 ára festi.
Að allir þættir sem samkvæmt
Aðalnámskrá (skólanámskrá og
starfsáætlun) birtist á heimasíðu skólans
og þar sé endursoðunartíma getið.
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Umbótaþættir
Niðurstöður úr Skólapúlsi
KENNARAR-STARFSFÓLK
Starfsandi
Áreitni
1 til 3 kennarar eða starfsmenn nefna að þeir
hafi orðið fyrir áreiti af hendi nemenda,
annarra starfsmanna eða foreldra.

Starfsánægja
Starfsánægjan er almennt góð en það er ekki
100% starfsánægja. Það er því ástæða til að
bregðast við.

Markmið með umbótum

Að uppræta alla
áreitistilburði hvaðan sem
þeir koma.
Að festa í sessi ferla sem
koma í veg fyrir að nokkur
kennari, starfsmaður eða
nemandi upplifi sig
áreittan(n).

Að safna frekari gögnum um
líðan starfsfólksins til þess að
geta metið betur hver staðan
er.

Aðgerðir til umbóta

Skoða eineltisáætlun skólans og vera viss
um að áætlunin nái til allra mögulegra
þolenda og gerenda.

Tímaáætlun

Byrja strax og
ljúka eigi síður en
jól 2018. Lokið

Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær,hvernig?
/ar
Skólastjóri
Eineltisteymi

Innleiða jákvæðan aga skólastarfið, tryggja
sameiginlegan skilning. Virkara
foreldrasamstarf og skýrari áætlanir ættu að
hafa forvarnargildi.

Viðmið

Gera tengslakönnun á milli
starfsfólks á sama tíma og
tengslakönnun nemenda
verður gerð í
september/október.

Við Reykhólaskóla er ekkert
umbyrðarlyndi gagnvart áreiti og
einelti, hvort sem það varðar
nemendur, foreldra eða kennara.

Vetur/vor 2019

Miðað er við 100% starfsánægju
starfsfólks í Reykhólaskóla og að öllum
líði vel og telji sig tilheyra hópnum.

Að aldrei þurfi að virkja eineltisáætlun
skólans.

Skoða gátlista og fyrirkomulag
starfsmannaviðtala.
Strax í haust 2018 - ræða við alla starfsmenn
í starfsþróunarsamtali og koma þar við líðan
og væntingum. Skoða gátlista og
fyrirkomulag starfsþróunarsamtala. .

Ljúka fyrir vorið
2019.

Skólastjóri

Ljúka fyrir vorið
2019.

Skólastjóri og
deildarstjóri
leikskóla

Vetur/vor 2019

Haust 2018

Skólastjóri

Okt/nóv 2018

Leggja fyrir einfalda könnun
fyrir allt starfsfólk og kanna
líðan.

Að virkja starfsmannastefnu og sjá tl þess að
starfsmenn allir hafi aðgang að
nauðsynlegum upplýsingum.

Vísbendingar eru um að skoða megi betur
samstarfsmöguleika á milli starfsmanna og
hvernig má auka samstarf marksvisst.
Vísbendingar eru um að gera megi betur við að
hvetja starfsfólk áfram og auka lýðræðislega
þátttöku.
Upplýsingagjöf
Þarf greinilega að bæta. Greinilegar
vísbendingar um að það þurfi að bæta.

Að öllum starfsfólki skólans
líði eins og að þau séu vel
upplýst um skólastarfið.

Sjá til þess að finna það kerfi sem hentar
best til að koma upplýsingum til allra
starfsmanna skólans.
Facebook, Whatsapp, Slack?
Áætlanir séu tilbúnar snemma og kynntar
fyrir öllu starfsfólki. Fundaáætlanir,
starfsáætlun, símenntunaráætlun og fl.

Stjórnun
Fræðsla og þjálfun nýrra starfsmanna
Greinilegar vísbendingar um að nýtt starfsfólk
og gamlat upplifi að þeir fái ekki nægjanlega
miklar þjálfun og fræðslu í upphafi starfs síns.

Að nýjir og gamlir
starfsmenn upplifi sig vel
upplýsta um starf sitt og
skyldur

Virkja mótttökuáætlun nýrra starfsmanna
Fara yfir mótttökuáætlun með öllu
starfsfólki í starfsþróunarsamtali í haust
2018 - til að tryggja að allir hafi viðkomandi
uppslýsingar.

Leggja fyrir einfalda könnun
fyrir allt starfsfólk og kanna
hvernig starfsfólkið upplifi
upplýsingagjöfina eftir
veturinn.

Að ganga úr skugga um að
nýtt starfsfólk sé upplýst um
stöðu sína í nýliðaviðtali 6-8
vikum eftir að nýr
starfsmaður hefur störf í
skólanum.

Miðað er við að 90% starfsfólks upplifi
að þau séu vel upplýst um skipulag
skólastarfsins og helstu málefni.

Miðað er við að 100% nýs starfsfólks
upplifi að þau séu vel upplýst um
skipulag skólastarfsins og helstu
málefni.
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Ábyrgðaraðili Endurmat; hvenær,hvernig?
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Viðmið

KENNARAR-STARFSFÓLK
Hvatning til starfsfólks
Hvatning og að meta fólk að verðleikum, af 15
finnst 3 að starfið þeirra sé ekki metið af
verðleikum.

Að starfsfólk upplifi að
skólastjórn kunni að meta
þeirra framlag

Strax í haust 2018 - ræða við alla starfsmenn
í starfsþróunarsamtali og koma þar við
hvatningu. Skoða gátlista og fyrirkomulag
starfsþróunarsamtala og sjá til þess að þar
sé tilefni til að hrósa og hvetja.
Endurtaka í viðtölum að vori.

Ljúka fyrir vorið
2019

Skólastjóri

Að kennarar vinni saman að
því að auka gæði náms og
kennnslu undir faglegri
stjórn skólastjóra.

Nú stendur yfir endurskoðun á
skólanámskrá Reykhólaskóla. Í vetur verður í
gagni samstarfsverkefni Tröppu,
Reykhólaskóla og Menntamálastofnunnar
um samþættingu námsgreina með
fjölbreyttum kennsluaðferðum og
námsmati. Samfélagsfræði/náttúrufræði,
íslenska og upplýsingamennt verða
samþættar.

Hefst í haust og
samþættingin
keyrð í allan
vetur.

Skólastjóri og
allir kennarar
og starfsfólk
skólans.

Nám og kennsla verður tekin
fyrir í sjálfsmati
Reykhólaskóla haustið 2018
og skýrsla mun liggja fyrir um
mitt skólalárið.

Viðmið eru í smíðum og verða tilbúin í
haust 2018.

Endurskoða og hugsa upp á nýtt hvernig
hægt er að snúa við þeirri þróun sem hér
virðist birtast.

Skólaárið 2018 til
2019

Skólastjóri
Skólaráð
Foreldrar

Leggja fyrir könnun aftur
næsta vor 2019

Samstarf við foreldra sé reglubundið og
að meirihluti kennara hafi samskipti við
foreldra vegna barna sinna - að minnsta
kosti einu sinni í mánuði. Þá teljast
vikupóstar eða almenn skilaboð ekki til
samskipta við nemendur. Samskiptin
eigi að varða námslega stöðu, líðan og
hegðun.

af 16 telja 4 að þeir fái ekki hvatningu frá
yfirmanni.

Vetur/vor 2019
Leggja fyrir einfalda könnun
fyrir allt starfsfólk og kanna
hvort starfsfólk upplifi
hvatningu í starfi.

Miðað er við 100% starfsánægju
starfsfólks í Reykhólaskóla og að öllum
líði vel og telji sitt framlag skipta máli.

Kennsla
Vísbendingar um að setja þurfi viðmið um
hlutfall fjölbreyttra kennsluhátta og
námsmats.
Vísbendingar um að samvinna um að auka
gæði kennslu og eftirliti vantar. Skortur á
stuðningi skólastjóra við útfærslu á námi og
kennslu.

Að setja viðmið um hlutfall
fjölbreyttra kennsluaðferða
og námsmats.

Samstarf við foreldra
Um helmingur kennar segist vera í sambandi
við foreldra 1 sinni til þrisvar sinnum á ári. Það
er of lítið.

Að foreldrar séu markvissir
þátttakendur í námi og starfi
barnanna sinna í skólanum.

Næsta skólaári
munu fleiri
greinar bætast
við.

Leita til færustu sérfærðinga um
foreldrasamstarf og gera ítarlega áætlun um
reglubundið og lýðræðislegt samstarf við
foreldra bæði er varðar nám og aðbúnaða
barnanna.

Að 90% foreldra upplifi að þeir hafi
lýðræðislega aðkomu að því sem börnin
eru að fást við í skólanum og hafi áhrif á
starfsumhverfi barna sinna.
Starfsumhverfi
Mjög skýrar vísbendingar um að starfsfólkið sé
ekki ánægt með starfsumhverfi sitt.

Að starfsfólk skólans líði vel í
umhverfi sínu og hafi
lýræðislega aðkomu að
mótun þess.

Gera áætlun um úrbætur á húsnæði.
Lýðræðislega aðkoma kennara og stafsfólks.

Skólaárið 2018 til
2019

Skólastjóri
Kennarar

Að ganga úr skugga um að
starfsfólk sé ánægt með þær
áætlanir sem gerðar eru.
Taka fyrir á starfsmannafundi
og skrá viðbrögð.

Að 90% af starfsfólki skólans líði vel í
starfsumhverfi sínu.
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Umbótaþættir
Niðurstöður úr Skólapúlsi

Tímaáætlun

Ábyrgðaraðili/ar Endurmat; hvenær,hvernig?

Markmið með umbótum

Aðgerðir til umbóta

Viðmið

Vísbendingar um að kennarar upplifa að það
vanti faglegan stuðning frá skólastjóra.

Að kennarar vinni saman að
því að auka gæði náms og
kennslu undir faglegri stjórn
skólastjóra.

Hefst í haust og
samþættingin
keyrð í allan
vetur.

Skýrar vísbendingar um að það sé ekki hefð
fyrir því að kennsla sé metin af samkennurum,
skólastjóra eða öðrum.

Að setja viðmið um hlutfall
fjölbreyttra kennsluaðferða
og námsmats.

af 17 telja 6 að álag sé mikið.

Aukin samvinna kennara og
stuðningur við hvort annað.

Nú stendur yfir endurskoðun á
skólanámskrá Reykhólaskóla. Í vetur verður í
gagni samstarfsverkefni Tröppu,
Reykhólaskóla og Menntamálastofnunnar
um samþættingu námsgreina með
fjölbreyttum kennsluaðferðum og
námsmati. Samfélagsfræði/náttúrufræði,
íslenska og upplýsingamennt verða
samþættar.

Lýðræðisleg aðkoma starfsfólks

Að virkja starfsfólk í
lýðræðislegri aðkomu.

Gefa starfsfólki kost á að kjósa um valda
þætti við ákvörðunartöku heilt yfir
skólaárið.

Skólaárið 2018 til
2019.

Skólastjóri

Leggja fyrir einfalda könnun
fyrir allt starfsfólk og spyrja
hvort starfsfólk upplifi að það
hafi betri lýðræðislegri
aðkomu að ákvörðunum.

Að 90% starfsmanna upplifi að þau hafi
einhverja lýðræðislega aðkomu að
stjórn skólans.

Að auka samstarf á milli
kennara í Reykhólaskóla og
Grunnskóla Hólmavíkur og
tengja saman kennara sem
sinna svipuðum störfum.

Í vetur verður í gagni samstarfsverkefni
Tröppu, Reykhólaskóla og
Menntamálastofnunnar um samþættingu
námsgreina með fjölbreyttum
kennsluaðferðum og námsmati.
Samfélagsfræði/náttúrufræði, íslenska og
upplýsingamennt verða samþættar og
námsáætlanir skrifaðar.

Hefst í haust og
samþættingin
keyrð í allan
vetur.

Skólastjóri og
allir kennarar
og starfsfólk
skólans.

Nám og kennsla verður tekin
fyrir í sjálfsmati
Reykhólaskóla haustið 2018
og skýrsla mun liggja fyrir um
mitt skólalárið.

Að kennarar upplifi að þeir hafi
stuðning af jafningjum sínum sem sinna
svipuðu störfum.

Skólastjóri og
allir kennarar
og starfsfólk
skólans.

Ytri úttekt á gæðum
Reykhólaskóla verður
framkvæmd af ytri aðilum.

Að uppfylla öll skilyrði um
framúrskarandi skóla.

KENNARAR-STARFSFÓLK
Faglegur stuðningur

Vísbendingar um að starfsfólk vilji hafa meiri
aðkomu að ákvörðunum sem teknar eru og
varða skólann.

Skólastjóri og
allir kennarar
og starfsfólk
skólans.

Við þá vinnu
munu kennarar
leggja sjálfir mat
á kennslunni.

Nám og kennsla verður tekin
fyrir í sjálfsmati
Reykhólaskóla haustið 2018
og skýrsla mun liggja fyrir um
mitt skólaárið.

Viðmið eru í smíðum og verða tilbúin í
haust 2018.
Að 90% starfsmanna upplifi að
starfsálag sé ekki íþyngjandi eða hafi
neikvæð áhrif á líðan.

Leggja fyrir einfalda könnun
fyrir allt starfsfólk og spyrja
aftur um álag.

Símenntunaráætlun
Kennarar kalla eftir fjölbreyttari stuðningi við
aðalkennslugreinar sínar, kennslu nemenda
með sérþarfir, kennslu í
fjölmenningarumhverfi, námsmati,
skipulagningu kennslustunda, kennslufræðum,
upplýsingamennt, agamálum, nemendaráðgjöf
og foreldrasamstarfi.
Sjö kennarar hefðu vilja taka þátt í meiri
símenntun en þeir gerðu, telja að þeir þurfi
meiri sveigjanleika á vinnutíma til að taka þátt.
Ímynd
Af 17 kennurum telja 5 að ímynd skólans sé
ekki góð.

Næsta skólaári
munu fleiri
greinar bætast
við.

Kennslunni verður fylgt eftir og munu
jafningjahópar vinna saman eftir ágöngum..
Að Reykhólaskóli uppfylli öll
skilyrði um framúrskarandi
skóla og að starfsfólk verði
meðvitað um þau
framfaraskref sem eru tekin.

Innleiðing menntastefnunnar og að standast
öll matsviðmið ytra mats
menntamálastofnunnar - og að ná árangri
umfram væntingar.

Að Reykhólaskóli
uppfylli öll
skilyrði um
framúrskarandi
skóla vorið 2020.
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Tímalína:
2018-2019
Ágúst

September

Október

Nóvember

Desember

Mars

Apríl

Maí

Júní

● Innleiða jákvæðan
aga allt árið (allt árið)
● Auka fjölbreytni í
kennsluháttum og
násmati (allt árið)
● Greina húsnæði og
aðstöðu (allt árið)
● Samfelldur
skóladagur - tilraun
hefst á yngsta stigi

● Hefja undirbúning á
innra mati; nám og
kennsla.

● Tengslakönnun
meðal nemenda
● Þekkir nýtt starfsfólk
sína stöðu, skoða í
nýliðaviðtali.

● Tengslakönnun
starfsfólks
● Sjálfsmat; nám og
kennsla

● Áætlun um
innleiðingu á
heilsueflandi skóla
kynnt

● SKólaráð, muna að
ræða húsnæðismál.

● Leggja könnun fyrir
foreldra, einelti,
agamál, jákvæður
agi,
foreldrasamskipti.
● Starfsmannakönnu
n. Líðan, upplýsing

● Áætlanir um aðstöðu
● Kanna hjá starfsfólki
hvernig þeim fannst
upplýsingagjöfin yfir
veturinn.

● Endurskoða
úrbótaáætlun og
setja tímasetta
áætlun fyrir næsta
vetur.
● Vorið 2020 - er búið
að innleiða jákvæðan
aga og
endurspeglast hann í
skólastarfinu?
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