
 

Starfslýsing skólastjóra 
Fagleg forysta, stefnumótun og skipulag 

Skólastjóri: 

• Er faglegur leiðtogi í skólastarfi og stuðlar að samstarfi allra aðila i skólasamfélaginu. 

• Hefur forystu um að móta sýn, stefnu og menningu skólans í samræmi við lög og reglugerðir 

og út frá stefnu fræðsluyfirvalda. 

• Vinnur með fræðsluyfirvöldum í sveitarfélaginu að stefnumótun og ákvarðanatöku. 

• Ber ábyrgð á að starfsáætlun og skólanámskrá séu í samræmi við lög og reglugerðir og að 

þær séu endurskoðaðar reglulega. Fylgjast með innleiðingu og framkvæmd hvað varðar: 

o nám og námsárangur nemenda 

o kennslu, kennsluhætti og námsmat 

o sérúrræði eða stoðþjónustu um nám og/eða atferli nemenda 

o skimanir og kannanir á námsárangri og líðan nemenda 

o að farið sé eftir þeim áætlum og verklagsreglum sem settar hafa verið, s.s. 

starfsmannastefnu, eineltisáætlun, jafnréttisáætlun, símenntunaráætlun, 

skólareglum o.fl. 

• Ber ábyrgð og hefur forgöngu um innra mat skólans, sjálfsmatsáætlun og Ieggur fram 

markvissar þróunar- og eða umbótaáætlanir í kjölfar bæði innra og ytra mats og fylgja þeim 

eftir. 

• Ber ábyrgð á að upplýsingagjöf um starf skólans sé aðgengileg nemendum, starfsmönnum, 

foreldrum, nærsamfélagi, sveitarstjórn og fræðsluyfirvöldum. 

• Skipuleggur samfelldan og heildstæðan skóladag nemenda í samræmi við lög og reglugerðir 

með skóladagatali, starfsáætlunum og stundaskrám.  

Mannauður, nemendur og starfsmenn 

Skólastjóri: 

• Gætir að hagsmunum nemenda, hafa menntun og velferð þeirra að leiðarljósi í skólastarfi 

ásamt því að stuðla að námslegum framförum þeirra og árangri í námi. 

• Ber ábyrgð á að meta stöðu nemenda í ljósi hæfniviðmiða í aðalnámskrá. 

• Leggur áherslu á gæði náms og kennslu fyrir alla nemendur. 

• Hefur umsjón með innritun og móttöku nýrra nemenda í samræmi við móttökuáætlun. 

• Veitir markvissa kennslufræðilega leiðsögn og endurgjöf til starfsmanna. 

• Hefur frumkvæði á og hvetja starfsmenn til að efla sig og auka við þekkingu sem nýtist í starfi. 

• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með að starfsþróun starfsmanna og símenntunaráætlun 

tengist þróunar- og umbótastarfi innan skólans, hún sé í samræmi við áherslur skólans, 

sveitarfélagsins og aðalnámskrá. 

• Ber ábyrgð á að skipuleggja og framkvæma starfsþróunarsamtöl. 

• Annast ráðningar starfsmanna. Gætir þess við ráðningar að starfsmaður uppfylli lögbundnar 

kröfur um menntun og hafi til að bera þá þekkingu og/eða reynslu sem krafist er í starfinu. 

• Stuðlar markvisst að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti. 

• Hefur frumkvæði og ber ábyrgð á að leita lausna í ágreiningsmálum. 

Bíldudalsskóli 
Samskipti • Samvinna • Sköpun 



• Hefur umsjón með móttöku nýrra starfsmanna og kennaranema í samræmi við 

móttökuáætlun. 

• Hvetur starfsmenn til samvinnu og samráðs um nám á milli og þvert á starfsstéttir.  

Fjármál og rekstur 

Skólastjóri: 

• Ber ábyrgð á, kemur að og hefur umsjón með fjárhags- og rekstraráætlun skólans. 

• Sækir um til jöfnunarsjóðs vegna \ýmissa verkefna bar sem það á við (akstur og sérúrræði 

fyrir nemendur). 

• Hefur umsjón með daglegum rekstri skólans. 

• Ber ábyrgð á og hefur umsjón með skjalavörslu, sér um geymslu prófúrlausna, vitnisburða, 

skráninga í tölvukerfi auk annarra gagna sem tilskilin eru skv. reglugerð um skjalavörslu. Sér 

um að gögnum sé skilað til Héraðskjalasafns eða Þjóðskjalasafns innan tilskilins tíma. 

• Ber ábyrgð á öryggismálum í skólahúsnæði og á skólalóð, s.s. brunavörnum, girðingum, 

lýsingu, þjófavörnum og fleiru. 

Samskipti og samvinna við nærsamfélag og fræðsluyfirvöld  

Skólastjóri: 

• Ber ábyrgð á starfsemi skólaráðs sem er virkur samráðsaðili í stjórnun skólans sem varðar 

stefnumótun, skólahald og skólaþróun. 

• Ber ábyrgð á stofnun foreldrafélags og vinnur með því í samræmi við lög. 

• Hefur samskipti og samrá við starfsmenn fræðsluyfirvalda vegna ýmiss konar mála, s.s. 

málefna einstakra nemenda, starfsmannarmála, þróunarstarfs, húsnæðismála og fjármála. 

• Skila skýrslum, samantektum og upplýsingum um skólastarfið til fræðsluyfirvalda og 

Hagstofu, s.s. skólanámskrám, starfsáætlunum, vor- og haustskýrslum og margs konar 

greinargerðum um ýmsa þætti skólastarfs eftir óskum fræðsluyfirvalda og í samræmi við Iög 

og reglugerðir. 

Lýsing þessi er ekki tæmandi listi en dregur fram helstu verkefni. Skólastjórnendum er skylt að taka 

að sér önnur verkefni sem vinnuveitendur fela þeim og falla að þeirra verksviði. 

 


