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Svið I – Stjórnun 

Fagleg forysta  

Stjórnandinn sem leiðtogi • Kynna betur eða endurnýja 
einkunnarorð fyrir nýjan skóla 

Skólastjóri • Einkunnarorð Bíldudalsskóla 
verða endurnýjuð með aðkomu 
alls skólasamfélagsins. 

Unnið verður að nýjum 
einkunnarorðum skólaárið 
2017-2018. Tilbúin 
september 2018 

Stjórnun stofnunar • Ljúka móttökuáætlun fyrir 
nemendur með annað tungumál. 

Skólastjóri • Móttökuáætlun fyrir nemendur 
með annað tungumál verði 
aðgengileg á heimasíðu 
Bíldudalsskóla. 

Móttökuáætlun verður 
tilbúin í apríl 2017 

Fagleg samstarf • Gæta þarf að því að allir 
starfsmenn séu með a ́
starfsmannafundum og vel 
upplýstir. 

Skólastjóri • Í Bíldudalsskóla verði gert ráð 
fyrir fundum með öllu starfsfólki 
á starfsdögum. 

Lokið haust 2017, sett inn í 
fundaáætlun.  

Skólaþróun • Ljúka innra mati skólans og 
umbótaáætlun sem byggir a ́því.́ 

Skólastjóri • Unnið verður áfram í innra mati 
skólans samkvæmt áætlun. 

Skólaárið 2017-2018 verður 
unnið samkvæmt áætlun um 
innra mat, þátturinn 
Þátttaka nemenda og 
lýðræði. 

Stefnumótun og skipulag 

Starfsáætlun og 
skólanámskrá 

• Ljúka vinnu við heildstæða 
námsvísa. 

• Endurskoða/endurnýja stefnur 
hins nýja skóla með þátttöku 
skólasamfélagsins. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Á heimasíðu Bíldudalsskóla 
verða námsvísar uppfærðir 
samkvæmt AG 

• Stefna sameinaðs skóla birt 

Námsvísar tilbúnir í janúar 
2018. 
 
Unnið að endurskoðun 
skólastefnu fyrir 
sameinaðan leik- og 
grunnskóla skólaárið 2017-
2018 

Skóladagur nemenda Engar athugasemdir    
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Verklagsreglur og 
áætlanir 

• Ljúka þarf móttökuáætlun fyrir 
nemendur með annað tungumál 
en íslensku. 

• Skólareglur mættu vera sýnilegri. 

Skólastjóri • Móttökuáætlun fyrir nemendur 
með annað tungumál verði 
aðgengileg á heimasíðu 
Bíldudalsskóla. 

• Skólareglur (sáttmáli) sýnilegar 

Móttökuáætlun verður 
tilbúin í apríl 2018 
 
Skólareglur (sáttmáli) 
hengdar upp nóvember 
2017 

Samskipti heimila og skóla 

Skólaráð, foreldrafélag Engar athugasemdir    

Þátttaka foreldra í 
skólastarfi og 
upplýsingamiðlun 

Engar athugasemdir    

Svið II - Nám og kennsla 

Nám og námsaðstæður 

Inntak og árangur • Sýna þarf í námsvísum/áætlunum 
hvernig grunnþættir menntunar 
tengjast námi í einstökum 
greinum. 

• Huga þarf að því að efla árangur 
eldri nemenda á samræmdum 
könnunarprófum. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Gerð grein fyrir grunnþáttum 
menntunar í námsvísum fyrir 
skólaárið 2017-2018 

• Aukinn árangur nemenda í 9. 
bekk á samræmdum prófum. 

Lokið desember 2017 
 
 
Skólaárin 2017, 2018, 2019 
og 2020. 

Skipulag náms og 
námsumhverfis 

• Birta viðmið um árangur tengt 
námsmati í námsáætlunum. 

• Huga að því að uppfylla þarf bæði 
ákvæði námstíma nemenda í vali 
og list- og verkgreinum. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Viðmið um árangur birtist í 
námsvísum. 

• Námstími í list og verkgreinum er 
fullnægjandi. Námstími í vali er 
86% af því sem 
viðmiðunarstundaskrá segir. 

Lokið janúar 2017 
 
Ágúst 2017 

Kennsluhættir og gæði 
kennslu 

• Huga þarf að því við skipulag að 
gefa tíma til að komast í og úr 
kennslustundum í íþróttum þannig 
að kennslustundir skerðist ekki. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Nemendur fá tækifæri til að 
komast úr og í íþróttum án þess 
að kennslustundir skerðist. Sjá 
stundaskrár. 

 

Ágúst 2017 
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• Skipuleggja kennslu þannig að 
ákvæði um kennslustundafjölda í 
vali nemenda og list- og 
verkgreinakennslu séu uppfyllt. 

• Gera grein fyrir samkennslu 
árganga í skólanámskrá, skipulagi 
og áherslum í kennslutilhögun. 

• Sjá til þess að verkefni allra 
nemenda séu ávallt námslega 
krefjandi. 

• Námstími í list og verkgreinum er 
fullnægjandi. Námstími í vali er 
86% af því sem 
viðmiðunarstundaskrá segir. 

• Gerð grein fyrir skipulagi 
samkennslu, skipulagi og 
kennslutilhögun í námsvísum. 

• Verkefni nemenda séu námslega 
krefjandi. 

 
Ákvæði um fullnægjandi 
námstíma í list- og 
verkgreinum er lokið ágúst 
2017. 
Námstíma í vali verður 
fullnægt í janúar 2018 
 
Skólaárið 2017-2018 
 

Námshættir og 
námsvitund 

• Efla kennsluhætti sem leiða til 
samstarfs og umræðna nemenda 
um námið. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Hlutfall kennsluhátta sem leiða 
til samstarfs og umræðna 
nemenda um námið verði hærra. 

Lokið maí 2018 

Þátttaka og ábyrgð nemenda 

Lýðræðisleg vinnubrögð • Huga að því að yngri nemendur 
eigi stigvaxandi aðkomu að 
nemendafélaginu. 

Skólastjóri og 
umsjón 
nemendaráðs 

• Fundir allra nemenda í 
skólanum. Nemendaþing. 

Fundur allra nemenda í 
nóvember 2017. Febrúar 
2018, nemendaþing. 

Ábyrgð og þátttaka • Efla markmiðssetningu nemenda 
með stigvaxandi ábyrgð. 

• Gera nemendum betur grein fyrir 
tengslum námsframvindu og 
hæfniviðmiða. 

• Kenna nemendum að meta eigið 
nám og framfarir. 

Skólastjóri og 
kennarar 

• Nemendur geti metið eigið nám 
og framfarir, sett sér markmið og 
átti sig á tengslum 
námsframvindu og 
hæfniviðmiða. 

Skólaárið 2017-2018 verður 
unnið að þessu. 

Námsaðlögun 

Nám við hæfi allra 
nemenda 

• Gera þarf grein fyrir námsaðlögun 
og hvernig fjölbreyttum þörfum er 
mætt í áætlunum og 
bekkjanámskrám. 

Skólastjóri, 
sérkennarar 
og kennarar 

Í áætlunum og bekkjanámskrám sé 
gerð grein fyrir einstaklingsmiðun í 
námi.  

Janúar 2018 
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• Huga má að því að allir nemendur 
fáist við krefjandi nám. 

Stuðningur við nám • Skrá hvaða skimanir og kannanir 
annars en lestrar notaðar eru, 
viðmið um árangur og til hvaða 
aðgerða grípa eigi ef þarf. 

Skólastjóri Í skólanámskrá komi fram hvaða 
skimanir og kannanir eru notaðar í 
Bíldudalsskóla, viðmið um árangur 
og íhlutun ef þarf. 

Unnið að nýrri skólanámskrá 
skólaárið 2017-2018. 

Svið III – Innra mat 

Framkvæmd innra mats 

Innra mat er kerfisbundið 
og samofið daglegu 
skólastarfi 

Engar athugasemdir    

Innra mat er 
markmiðsbundið 

• Sýna hvernig markmið 
skólanámskrár eru metin. 

• Skilgreina viðmið um þann 
árangur sem stefnt er að. 

• Birta verkferla við innra matið. 

Skólastjóri • Gerð grein fyrir hvernig markmið 
skólanámskrár eru metin. 

• Birta skilgreiningu á viðmiðum 
um árangur. 

• Verkferlar við innra mat. 

Desember 2017 
 
Desember 2017 
 
Desember 2017 

Innra mat byggir á 
traustum og fjölbreyttum 
upplýsingum. 

Engin athugasemd    

Innra mat er 
samstarfsmiðað og byggir 
á lýðræðislegum 
vinnubrögðum 

• Gæta þess að fulltrúar 
starfsmanna, nemenda og foreldra 
komi að því að ákveða áherslur og 
forgangsröðun í innra mati. 

• Gera þarf betur grein fyrir hvernig 
öll markmið skólanámskrár eru 
metin og skilgreina viðmið um 
þann árangur sem stefnt er að. 

• Nýta niðurstöður prófa, kannana 
og skimana markvisst í innra mati. 

Skólastjóri • Farið yfir áhersluþætti á 
haustfundi foreldra og skólaráði 
Bíldudalsskóla og Tjarnarbrekku. 

 

• Gerð grein fyrir hvernig markmið 
skólanámskrár eru metin. Birta 
skilgreiningu á viðmiðum um 
árangur. 

• Niðurstöður prófa, kannana og 
skimana séu markvisst nýtt í 
innra mati. 

Október 2017 
 
 
 
Vinna við gerð nýrrar 
skólanámskrár fer fram 
skólaárið 2017-2018. 
 
Júní 2018 
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• Sjá til þess að allir hlutaðeigandi 
aðilar fái kynningu á niðurstöðum 
kannana sem þau taka þátt í.  

• Mikilvægt er að þegar niðurstöður 
innra mats liggja fyrir eigi sér stað 
samræðum milli hagsmunaaðila 
um þróun og umbætur. 

• Niðurstöður birtar á heimasíðu 
skólans og í skólaráði. 

 

• Farið yfir niðurstöður innra mats 
á skólaráðsfundum. 

Júní 2017 
 
 
Október 2017 

Umbótastarf í kjölfar innra mats 

Innra mat er opinbert Engar athugasemdir    

Innra mat er 
umbótamiðað 

• Að afloknu innra mati þarf að 
vinna greinargerð um innra mat 
og kynna fyrir hagsmunaaðilum. 

• Í framhaldi af greinargerð um 
innra mat þarf að vinna 
heildstæða umbótaáætlun með 
verkferlum, tímasetningum, 
ábyrgðaraðilum og hvenær á að 
meta umbætur. 

Skólastjóri • Greinargerð birtist á heimasíðu 
og kynnt í skólaráði. 

 

• Umbótaáætlun birtist á 
heimasíðu Bíldudalsskóla. 

 

Október 2017 
 
 
Júní 2017 

 


