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 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.



 Skila áætlun um símenntun næsta skólaárs í 

ágúst þegar vinnumat liggur fyrir - 2016

 Skila símenntunaryfirliti í lok skólaárs - 2017

 Uppfylla þarf skilyrði kjarasamnings til þess 

að fá launahækkun vegna 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 á sviði kennslufræða er styrkt 

af skóla með þeim hætti að starfsmanni er 

gefið leyfi á launum að hluta til – sjá reglur 

Garðabæjar.



 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 í náttúrufræði – 11., 12. og 13. 

ágúst – hópur kennara

 Skólaþróun – 14. ágúst 2015 – Læsi er lykill - í 

Hagaskóla – fyrir alla faglærða starfsmenn 

skólans

 Tækni og raungreinadagar í Garðabæ

 Markviss ritun – leið til lesturs – fjölbreyttari 

kennsluaðferðir í lestri

 Lestrarferlið – samvinna foreldra og kennara



 Skyndihjálp

 Jafnréttismál

Um börn með ADHD

Menntabúðir/tæknidagur

 Forritunarkennsla

 Sjálfstraust – hvað er mikilvægara?

 Velferð barna í Garðabæ



 iPad örnámskeið 

 Námskeið/fræðslufundir að eigin vali

 Sjálfsnám (102/126/150)

 Námsefnisgerð (102/126/150)

 Undirbúningur kennslu (102/126/150)

 Aðrir fræðslufundir

 Ýmis námskeið



 Heildstætt verkefni byggt á ævintýrinu 

Ástarsaga úr fjöllunum

 Markmið:

Skapa vettvang fyrir skapandi og samþætt 

nám – Náttúrufræði, stærðfræði og íslenska

Hópvinna – samvinna nemenda

Sjálfsmat nemenda

Framsögn og framkoma

 Kynning fyrir kennara í Hofsstaðaskóla og aðra 

áhugasama



 Markmið:

Útbúa verkefnabanka fyrir kennara, 

þroskaþjálfa, námsráðgjafa og aðra sem 

vinna með nemendum með fötlun

 Kynning fyrir sérfræðinga sem vinna með 

nemendum með fötlun í Garðabæ



 Markmið:
 Auka hlutbundna og verklega stærðfræðikennslu á yngra 

stigi

 Auka hæfni nemenda til umræðna á tungumáli 
stærðfræðinnar

 Auka áhuga á stærðfræði og jákvætt viðhorf til hennar

 Umsækjendur deila hugmyndum, reynslu og verkefnum 
úr stærðfræðikennslu í gegnum vef

 Hugmyndabanki fyrir kennara í Garðabæ á 
veraldarvefnum

 Kynning á verkefninu í grunnskólum Garðabæjar



 Markmið:
 Mæta ólíkum námsþörfum nemenda

 Efla virkni nemenda í námi

 Stuðla að jákvæðu samstarfi og samvinnu við foreldra

 Efla lestrarfærni í víðum skilningi

 Verkefnið verður kynnt foreldrum í upphafi hvers 
námskeiðs

 Verkefnið verður kynnt skólanefnd ef óskað er

 Verkefnið verður kynnt kennurum í grunnskólum 
Garðabæjar ef óskað er



 Markmið:

 Að innleiða teymiskennslu í fyrstu bekkjum skólans

 Að efla og auka samvinnu innan og milli árganga á yngra stigi

 Að skapa heildstæða kennslu fyrir þá árganga sem að verkefninu koma þannig að 
litið verði á árganginn sem eina heild, í stað stakra bekkjardeilda

 Að auka fjölbreytni í kennsluháttum

 Að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir betur til einstaklingsmiðaðs náms

 Að bæta og auka samstarf starfsfólks með aukinni faglegri samvinnu

 Kynning:

 Kynnt fyrir hagsmunaaðilum; foreldrum og öðrum kennurum í grunnskólum 
Garðabæjar



 Fjögurra daga verkefni/námskeið fyrir hóp nemenda í 

öllum grunnskólum Garðabæjar



 Framhald af verkefni allra aðila/stofnana 

og félagasamtaka sem starfa með börnum 

og unglingum í Garðabæ



 Markmið:

 Efla Sjálfsmat og Starfsþróun í Hofsstaðaskóla og Garðaskóla 

 Auka fagmennsku Kennara

 Hámarka árangur Nemenda

 Kynning fyrir starfsmenn í Garðabæ

 Kynning fyrir skólanefnd

 Kynning fyrir nemendum og foreldrum

 Grein í Garðapóstinum

 Kynning á ráðstefnum um skólamál


