
Skólaárið 2014-2015 



 Símenntun er heildarheiti yfir alla þá 

menntun sem einstaklingar sækja alla ævina 

(Símenntun, afl á nýrri öld 1998 bls. 49). 



 Starfsmenn Hofsstaðaskóla leggja áherslu á 

fagleg vinnubrögð og veita nemendum og 

foreldrum öfluga þjónustu sem byggir á 

þekkingu og reynslu. Þess vegna er lögð rík 

áhersla á símenntun starfsmanna og 

fjölbreytta starfsþróun. Hofsstaðaskóli er 

skóli sem lærir og er símenntun starfsmanna 

því klæðskerasaumuð, að hluta, að þörfum 

hvers og eins. Markmiðið er að auka 

möguleika starfsmanna til endurmenntunar 

og efla fagvitund til þess að skólinn gangi í 

takt við samfélagið til framtíðar. 

 



 Hverjum skóla er skylt að gera 

símenntunaráætlun. Tími til símenntunar 

markast af samningsbundnum 102/126/150 

(64) klst. á ári til endurmenntunar og 

undirbúnings kennara (sjá nánar í 

starfsþróunaráætlun). Skipting þessa tíma 

getur verið mismunandi milli kennara og 

einnig milli ára.  

 Mikilvægt er að hver starfsmaður skrái hjá 

sér þá endurmenntun sem hann stundar og 

skili yfirliti til skólastjóra í lok skólaárs. 



 Þætti sem nauðsynlegir eru fyrir skólann. 

 Þætti sem kennari metur æskilega eða 

nauðsynlega fyrir sig. 



 Ábyrgð skólans: Skólastjóri er ábyrgur fyrir 

framkvæmd og úrvinnslu 

símenntunaráætlunar.  

 Ábyrgð starfsmanna: Starfsmenn eru ábyrgir 

fyrir eigin símenntun og taka þátt í gerð 

símenntunaráætlunar með því að koma með 

tillögur um námskeið/fræðslufundi 



 Framhaldsnám á sviði kennslufræða er styrkt 

af skóla með þeim hætti að starfsmanni er 

gefið leyfi á launum að hluta til. Reglurnar 

eru í endurskoðun.  



 Námskeið á skóladögum: Starfsmaður getur 

sótt um leyfi á launum til að sækja einstök 

námskeið á skóladögum, að hámarki tvo 

daga á skólaári. Skólastjóri metur hverja 

umsókn með tilliti til hagsmuna nemenda, 

áherslna skólans og fjármagns. 



 Tæknidagur  og netöryggi – 13. ágúst 



 Skólaþróun – 14. ágúst 2014 – Komdu og 

skoðaðu í kistuna mína 

 Tölvur tækni og netöryggi 13. ágúst 2014 

 Stærðfræði fyrir yngri 2014 

 Efling læsis – lestur – lesskilningur – orðaforði 

- ritun 

 Leið til læsis ágúst 2014 

 Eldvarnir – ágúst 2014 

 

 

 

 



 Kvíði barna – haust 2014 

 Jafnréttisfræðsla – vor 2014 

 ADHD – vor 2015 

 Hugarfrelsi 7 skipti - haust 2014 

 Teymi – skólaárið 2014-2015 

 Félagastuðningur – kynning á skipulagsdegi í 

september – skólaárið 2014-2015 



 Uppbyggingarstefna  

 Hegðun og agamál,  

 Inntak og markmið aðalnámskrár 

 Skólanámsrá – námssvið - grunnþættir 

 Nýjungar og þróun í kennslufræði 

 Upplýsinga- og samskiptatækni 

 Umsjónarkennarinn og nemendur með sérþarfir  

 Ráðgjöf til nemenda  

 Fjölbreyttir og sveigjanlegir kennsluhættir 

 Námsmat – hæfniviðmið - lykilhæfni 

 Jafnréttisstefna 

 o.fl. 



 Félagastuðningur – kennarar sitja í 

kennslustundum hver hjá öðrum (skipulagt af 

þeim og deildarstjórum) einu sinni á hvorri 

önn. Þeir hittast síðan til að meta 

kennslustundina á faglegum forsendum. Þessi 

þáttur verður útfærður nánar næsta haust.  



 iPad örnámskeið – allt skólaárið 

 Stóra upplestrarkeppnin 

 Litla upplestrarkeppnin 

 Námskeið/fræðslufundir að eigin vali 

 Sjálfsnám, námsefnisgerð og undirbúningur 

 Aðrir fræðslufundir 

 Ýmis námskeið 

 


