Umbótaáætlun 2021 – 2022 í kjölfar innra og ytra mats á skólastarfi í
Fellaskóla 2020 – 2021

Skólanámskrá,
stefna, markmið,
inntak, nám og
námsmat

Aðgerð
Móta, skrá og birta
á heimasíðu
námskrár
námshópa og
námsgreina þar
sem fram koma
markmið,
lykilhæfni, leiðir,
viðfangsefni,
hæfniviðmið,
námsmat og
námsaðlögun
Skilgreina hvaða
þættir eiga að vera
í skólanámskrá
Samræma þá þætti
sem eiga að koma
fram í náms- og
kennsluáætlunum
námshópa og
námsgreina út frá
hópanámskrá
skólans
Gera grein fyrir
viðmiðum um
námsmat og
matskvörðum sem
tengjast
námsgreinum og
námshópum í
skólanámskrá,
námskrám og
kennsluáætlunum
Vinna markvisst
með lykilhæfni,
hæfniviðmið og
markmið í námi og
kennslu jafnframt
því að þjálfa
nemendur í að
meta eigin
framfarir í námi

Tímabil
Haust 2021

Ábyrgð
Sólrún
Michelle
Áslaug
Anna Birna

Lokið
Jan 2022

Haust 2021

Stjórnendur

Des 2021

Haust 2021

Allir kennarar

Allt skólaárið

Allir kennarar

Allt skólaárið

Allir kennarar

Starfsáætlun,
skipulag, verkferlar
og stoðþjónusta

Nám og
námsárangur

Stjórnun

Móta, skrá og birta
á heimasíður
stefnu um
sérkennslu,
stuðning og
námsaðlögun þar
sem fram koma
markmið, leiðir og
framkvæmd
Rýna niðurstöður
samræmdra prófa
og Lesferils og
leggja fram stefnu
um aðgerðir til að
auka árangur
nemenda
Skrá ferli og verklag
um hvernig
niðurstöður
skimana, kannana
og prófa eru nýttar
til framfara
Skilgreina hvað á
að vera í
starfsáætlun og
ljúka við að
endurskoða hana
og birta á
heimasíðu skólans
Gera skipurit fyrir
stjórnskipulag
skólans

Haust 2021

Skólastjóri

des 2021

Allt skólaárið

Skólastjóri
Verkefnastjóri
sérkennslu

Vor 2022

Skólastjóri
Verkefnastjóri
sérkennslu

Haust 2021

Skólastjóri

Des 2021

Haust 2021

Stjórnendur

Des 2021

Vinna markvisst að
því að efla
námsvitund
nemenda
Gefa nemendum
tækifæri til að velja
sér námsaðferðir
eftir viðfangsefni
og námsstíl
Efla áhuga
nemenda á
stærðfræði
Stjórnendur fylgjast
reglulega með
námi nemenda og
veiti kennurum
endurgjöf

Allt skólaárið

Allir kennarar

Allt skólaárið

Allir kennarar

Nóvember 2021

Skólastjóri/ kennarar

Allt skólaárið

Skólastjórnendur

Umbótaáætlun/
þróunarstarf

Annað

Huga að faglegri
handleiðslu fyrir
starfsfólk

Vor 2022

Skólastjórnendur

Gera
starfsþróunar/ og
eða
símenntunaráætlun
fyrir skólann
Skólaráð setji sér
starfsáætlun, birti
fundargerðir og
haldi opinn fund
fyrir
skólasamfélagið
Skrá formlega
ábyrgðaraðila og
framgang
þróunarvinnu og
birta á heimasíðu
Skipuleggja
lotuskipulag og
teymisvinnu þar
sem tekið er mið af
niðurstöðum
skoðanakannana
nemenda og
starfsfólks skólans

Vor 2022

Skólastjóri

Vor 2022

Skólaráð

Vor 2022

Skólastjóri

Vor 2022

Skólastjórnendur

Minnka unnan mat
í mötuneytinu
Fjölbreyttari og
betri mat í
mötuneytinu
Efla tölvukost
skólans, bæta
tæknimál,
nettengingar og
tæknilega stuðning
Hafa reglur skólans
skýrari
Auka upplýsingar til
foreldra
Bæta húsnæði og
stækka skólann,
bæta starfsaðstöðu
kennara
Bæta
kennsluaðstöðu í
heimilisfræði

Allt skólaárið

Maí 2022

Endurhanna
útileiksvæði
skólans

