
STARFSÞRÓUN Í HOFSSTAÐASKÓLA

Skólaárið 2020-2021



SÍMENNTUN

➢Símenntun er heildarheiti yfir alla þá menntun sem einstaklingar sækja 
alla ævina 

➢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 eigin endurmenntun.

➢Símenntun er skipt í tvo meginþætti:

➢Þætti sem nauðsynlegir eru fyrir skólann.

➢Þætti sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig.



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.

➢Hver starfsmaður heldur utan um og skráir eigin símenntun og starfsþróun

➢Uppfylla þarf skilyrði kjarasamnings til þess að fá launahækkun vegna símenntunar (5, 10, 
15 20 ár)



FRAMHALDSNÁM

➢Grunnnám í uppeldisgreinum er styrkt af skóla með þeim hætti að 
starfsmenn geta sótt staðlotur á launum – sjá reglur Garðabæjar

➢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 kennsludögum: 

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-FRÆÐSLUFUNDIR - SJÁLFSNÁM
SKÓLAÁRIÐ 2020-2021

➢Námskeið/fræðslufundir á vegum skólans

➢Sjálfsnám (102/126/150)

➢Námsefnisgerð (102/126/150)

➢Undirbúningur kennslu (102/126/150)

➢Aðrir fræðslufundir

➢Ýmis námskeið



NÁMSKEIÐ OG FRÆÐSLUFUNDIR I
SKÓLAÁRIÐ 2020-2021

➢Verum viðbúin – Skyndihjálparnámskeið 13. og 14. ágúst

➢Sundlaugabjörgun og skyndihjálp 20. ágúst – íþróttakennarar

➢Örnámskeið í upplýsingatækni

➢Viðhorf, jákvæðni og hvatning 16. september

➢Velferð barna í Garðabæ A 23. október

➢Litla upplestrarkeppnin f. 4. bekk og Stóra upplestrarkeppnin f. 7. bekk

➢Góður svefn – undirstaða heilsu 2. febrúar

➢Ættleidd börn 

➢Nemendur með tvö heimili - Stjúptengsl

➢Persónuvernd – upprifjun



NÁMSKEIÐ OG FRÆÐSLUFUNDIR II
SKÓLAÁRIÐ 2020-2021

➢Mér líður vel í skólanum mínu – vellíðan og góð heilsa skiptir máli

➢Vaxtarhugarfar til árangur

➢Hvernig eflum við færni okkar í krefjandi samskiptum

➢Ársfundur SÍ – skólastjórnendur - október

➢Námsstefna SKÓR – skólastjórnendur - febrúar

➢Aðrir fræðslufundir á fagfundatíma



NÁMSKEIÐ – ALLIR SKÓLAR Í GARÐABÆ

➢Menntadagur – 23. október 2020

➢Verkfærakistan – KVAN. Lokanámskeið á vegum skóladeildar



ÞRÓUNARVERKEFNI
HOFSSTAÐASKÓLI 

2020-2021

➢Unnið áfram með:

➢Vaxandi hugarfar

➢SKÍN

➢Leiðbeinandi kennsluhættir

➢Hæfnimiðað námsmat

➢Uppeldi til ábyrgðar



ÞRÓUNARVERKEFNI
HOFSSTAÐASKÓLI 

2020-2021

➢Lestrarlyklarnir

➢Snúum okkur að íslenskunni frh. 

➢Hittum í mark – vaxandi hugarfar og markmiðssetning frh. 



GANGI YKKUR VEL Hofsstaðaskóli

ágúst 2020


