
Sjálfsmatsáætlun 2012 – 2015 

 
2012 – 2013 

 

HAUSTÖNN.  Unnið verður með eftirfarandi þætti: 

 

1. Grenndarnám 

Unnur M. Jónsdóttir, Þórunnborg Jónsdóttir, Lilja Dögg Björgvinsdóttir, Guðný 

Ingimundardóttir 

Hópurinn vinnur áfram með grenndarnámið.  Setur markmið við hvern námsþátt á hverju 

aldursstigi fyrir sig.  Útbýr kennslugögn ef þurfa þykir. 

2. Spurningalistar fyrir nemendur, starfsfólk, foreldra 

Albert Jensson, Þorbjörg Sandholt, Hörður Ingi Þórbjörnsson 

Hópurinn úrbýr spurningalista fyrir alla aðila skólasamfélagsins.  Listinn sendur út og innheimtur. 

3. Undirbúningur fyrir árshátíð, aðventuhátíð og litlu jólin 

Berglind Einarsdóttir, Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir, Rannveig Jóhannsdóttir 

Hópurinn undirbýr árshátíð grunnskólans sem haldin verður í byrjun nóvember, aðventuhátíð og 

litlu jólin 

4. Úrbótalistar 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir 

Unnið úr úrbótalistum 

 

Skipulag verður sem hér segir: 

Þann 28. ágúst 2012 verður vinnufyrirkomulag kynnt á kennarafundi.  Síðan hittast hóparnir einu sinni í 

viku, á fyrirfram ákveðnum fundartíma sem festur er í stundatöflu hvers kennara.  Milliskil í janúar 2013. 

 

VORÖNN.  Unnið verður með eftirfarandi þætti: 

 

1. Undirbúningur fyrir keppnisdaga janúar – febrúar.  Síðan áfram grenndarnám 

Unnur M. Jónsdóttir, Þórunnborg Jónsdóttir, Lilja Dögg Björgvinsdóttir, Guðný 

Ingimundardóttir 

Hópurinn undirbýr keppnisdaga grunnskólans. 

Hópurinn vinnur áfram með grenndarnámið.  Setur markmið við hvern námsþátt á hverju 

aldursstigi fyrir sig.  Útbýr kennslugögn ef þurfa þykir. 

2. Unnið úr spurningalistum.  Ratleikur undirbúinn 

Albert Jensson, Þorbjörg Sandholt, Hörður Ingi Þórbjörnsson 

Hópurinn vinnur úr spurningalistum og útbýr úrbótalista. 

Hópurinn undirbýr ratleik skólans. 

3. Koma á tengslum við erlenda skóla 

Berglind Einarsdóttir, Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir, Rannveig Jóhannsdóttir 

Hópurinn kannar möguleikann á því að koma á nemenda- og starfsmannatengslum við erlenda 

skóla en sú umræða er alltaf uppi á borðinu. 

Hægt að skoða t.d. Comenius, NEED, eTwinning o.fl. 

4. Úrbótalistar 

Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir 

Unnið úr úrbótalistum 

 

Skipulag verður sem hér segir: 

Hóparnir hittast áfram einu sinni í viku  Lokaskil 4. júní 2013. 

 

2013 - 2014 

Unnið úr úrbótalistum vegna skólaársins 2012 – 2013.  Undirbúningur fyrir árshátíð, keppnisd. o.fl. 

 

2014 - 2015 

Lagðir fyrir spurningalistar.  Undirbúningur fyrir árshátíð, keppnisd. o.fl. 

 

  

 


