
Starfsþróun í 

Hofsstaðaskóla

Skólaárið 2016-2017



Símenntun

 Símenntun er heildarheiti yfir alla þá menntun sem 

einstaklingar sækja alla ævina (Símenntun, afl á nýrri öld 

1998 bls. 49).



Hvers vegna símenntun?

 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.



Símenntunaráætlun

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 eigin 

endurmenntun.



Símenntun er skipt í tvo 

meginþætti

Þætti sem nauðsynlegir eru fyrir skólann.

Þætti sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir 

sig.



Áætlun um símenntun

 Skrá símenntun í vinnustund frá hausti 2016 – launadeild 

leiðbeinir.

 Skila símenntunaryfirliti í lok skólaárs – 2017?

Uppfylla þarf skilyrði kjarasamnings til þess að fá 

launahækkun vegna símenntunar (5, 10, 15 ár)



Leikreglur um framkvæmd 

símenntunar

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

 Framhaldsnám á sviði kennslufræða er styrkt af skóla með 

þeim hætti að starfsmanni er gefið leyfi á launum að hluta 

til – sjá reglur Garðabæjar.

http://innri.gardabaer.is/mannaudsmal/fyrir-

starfsmenn/leyfi/



Námskeið á skóladögum

Námskeið á skóladögum: Starfsmaður getur sótt um leyfi á 

launum til að sækja einstök námskeið á kennsludögum, að 

hámarki tvo daga á skólaári. Skólastjóri metur hverja 

umsókn með tilliti til hagsmuna nemenda, áherslna skólans 

og fjármagns. 



Námskeið og fræðslufundir
skólaárið 2016-2017

Menntabúðir – Tæknidagar í Garðabæ 11. ágúst –

Garðaskóli – fyrir allt fagfólk

 Skólaþróun – 12. ágúst – Samvinna sem afl í skólastarfi – FG 

– fyrir allt fagfólk



Námskeið og fræðslufundir
skólaárið 2016-2017

 Jafnrétti í skólastarfi - starfsdagur í ágúst í Hofsstaðaskóla

Velferð A - 16. í ágúst í Hofsstaðaskóla 

Náms- og kynnisferð til Vestmannaeyja 16. september

Um kvíða og þunglyndi barna, skjánotkun og svefn á 

haustönn í Hofsstaðaskóla

Velferð/kynheilbrigði B - 4. október í Hofsstaðaskóla

Vinnustofa í upplýsingatækni reglulega allt skólaárið



Námskeið og fræðslufundir
skólaárið 2016-2017

Að næra neistann - jákvæð sálfræði í skólastarfi - á vorönn í 

Hofsstaðaskóla

Að tengja saman læsi og samfélagsgreinar á haustönn og 

vorönn í Hofsstaðaskóla

Ógnandi einstaklingar – viðbragðsáætlun – á vorönn í 

Hofsstaðaskóla

Það er leikur að læra – á vorönn - staður óákveðinn



Námskeið og fræðslufundir
skólaárið 2016-2017

Námskeið/fræðslufundir að eigin vali

 Sjálfsnám (102/126/150)

Námsefnisgerð (102/126/150)

Undirbúningur kennslu (102/126/150)

Aðrir fræðslufundir

 Ýmis námskeið



Þróunarverkefni
Hofsstaðaskóli 

2016-2017

 SKÍNANDI skóli – 12 kennarar og stjórnendur – framhald - í 

samstarfi við Garðaskóla

 Gluggað og grúskað – Bergljót, Guðrún Dögg og Gunnhildur 

Ásta – framhald

 Vinaliðar í Hofsstaðaskóla – Guðrún Arna, Hreinn og Ragga Dís

 Leikni í lesskilningi – Anna Magnea og Bergljót

 Bætt líðan stúlkna – Helga Rúna og Kristrún

 Endurskoðun á gagnvirku námsefni í íslensku – Anna Magnea



Þróunarverkefni
Garðabær 

2016-2017

 LOGOS skimun – allir grunnskólar í Garðabæ og skóladeild

Námsefni um fugla – grunnskólar í Garðabæ í samstarfi við 

umhverfisstjóra

 Samræmd íþróttakennsla og námsmat í grunnskólum 

Garðabæjar – allir skólar í Garðabæ undir stjórn 

íþróttakennara. 



Þróunarsjóður

Opið fyrir umsóknir í september 2016



Gangi ykkur vel

Hofsstaðaskóli

ágúst 2016


