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Kynning á ferli innan skóla vegna bókunar 1 og gerð umbótaáætlunar 
 

Á starfsdegi föstudaginn 10. mars kom fræðslustjóri í heimsókn á kennarafund. Hún var með stutt 

innlegg um starfsaðstæður kennara og sagði frá þeirri vinnu sem lagt er upp með hjá 

Hafnarfjarðarbæ. Trúnaðarmenn kennara höfðu áður kynnt sína vinnu í starfshópi á vegum 

Hafnarfjarðarbæjar og þeirra punktar verið aðgengilegir kennurum. Sú vinna var höfð til hliðsjónar í 

rýnivinnu kennara sem fram fór eftir innlegg fræðslustjóra. Kennurum var skipt í hópa og þeir beðnir 

að álykta um ákveðin atriði; 

        Hvernig tókst framkvæmd vinnumats? 

        Hvað gekk vel og hvað má betur fara? 

        Er sátt um starfumhverfið/vinnuumhverfið? 

o   Hvað er gott og hvað má betur fara? 

        Hvernig tryggjum við að kennsla og undirbúningur séu forgangsverkefni? 

        Er álag á kennara of mikið? 

o   Hverjir eru helstu álagsþættir? 

o   Hvað má gera til að draga úr álagi? 

Eftir umræðurnar áttu hóparnir að sameinast um tvo til þrjá þætti sem þeir vildu setja á oddinn í 

hverjum lið. Þeir þættir voru skráðir á stór spjöld og kennarar beðnir um að forgangsraða með því að 

merkja við þá þætti sem þeim þættu mikilvægastir (hver kennari fékk ákveðinn fjölda af límmiðum). 

Spjöldin héngu uppi á vinnuherbergi kennara fram á næsta dag til að gefa nægan tíma til verkefnisins. 

Matsteymi tók saman niðurstöðurnar og raðaði atriðum upp í forgangsröð eftir fjölda ,,atkvæða“. 

Þriðjudaginn 28. mars var farið yfir rýnivinnu frá starfsdegi á deildarfundum. Kennarar ræddu helstu 

áherslur, forgangsröðuðu þeim atriðum sem fram komu og skiluðu greinargerð til deildarstjóra. 

Deildartjórar hittust eftir það og drógu saman helstu áherslur.  Á kennarafundi 3. maí var farið yfir 

endanlegar áherslur skólans sem birtast hér á eftir.   

 

 

 



Umbótaáætlun 

 

ÞEMA: Álagsþættir vegna nemendamála 

Umbótaverkefni Markmið Núverandi staða, þ.e. af hverju 
er þörf á umbótum? 

Upphaf 
verks 

Verklok Ábyrgð á 
framkvæmd 
(aðili/-ar innan 
skólans) 

1. Fjölga sérfræðingum innan skólans  Að ráða félagsfræðing til að vinna 
með mál sem tengjast skólaforðun, 
kvíða, félagsfærni og líðan nemenda.  

Efla stuðning og ráðgjöf við 
kennara, foreldra og nemendur í 
flóknum og viðkvæmum málum.   

Hafið.  Lokið Skólastjóri 

2. Hegðunarathvarf Að vinna með nemendur sem beita 
ítrekað ofbeldi gagnvart nemendum 
og starfsfólki. 
Að vinna með fyrirbyggjandi 
aðgerðir. 
Að skapa svigrúm á kennslusvæðum 
til að bæta námsumhverfi nemanda. 

Mikilvægt að fjölga úrræðum vegna 
agabrota og bæta kennslufrið á 
kennslusvæðum. 
 

Hafið Lokið  Skólastjórnendur 

3. Viðbragðsteymi vegna hegðunarmála Að leita leiða til að koma á fót 
viðbragðsteymi innan skólans til að 
bregðast við óvæntum 
hegðunaratvikum.  

Mikilvægt að fjölga úrræðum vegna 
agabrota og bæta kennslufrið á 
kennslusvæðum. 
 

15.08. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 

4. Skýrt viðbragðs/agaferli Að endurskoða viðbragðs- og agaferil 
skólans m.t.t. nýrra úrræða og 
sérfræðinga innan skólans.  
Að kynna skólareglur og forsendur 
þeirra vel fyrir öllum starfsmönnum.  

Starfsmenn upplifa aga- og 
viðbragðsferil skólans óljósan þegar 
kemur að alvarlegum brotum.  

15.08. 
2017 

01. 12. 2017 Skólastjórnendur 

5. Fjöldi nemenda á kennara Að tryggja að ávallt sé nægt starfsfólk 
á kennslusvæðum. 
Að tryggja næði á kennslusvæðum. 

Leita þarf leiða til að bæta 
vinnufrið á kennslusvæðum svo 
hægt sé að koma sem best til móts 
við nemendur og bæta 
starfsumhverfi kennara.  

Hafið  01.09. 2017 Skólastjórnendur 

 

  



ÞEMA: Álagsþættir vegna vinnuaðstæðna 

Umbótaverkefni Markmið Núverandi staða, þ.e. af hverju 
er þörf á umbótum? 

Upphaf 
verks 

Verklok Ábyrgð á 
framkvæmd 
(aðili/-ar innan 
skólans) 

1. Sveigjanleiki í vinnutíma Að koma til móts við sjónarmið 
kennara um aukinn sveigjanleika 
varðandi viðveru á vinnustað. 

Óánægja með núverandi 
viðverustefnu. Kennarar upplifa 
vantraust í núverandi skipulagi.  

Hafið  22.08. 2017 Skólastjóri 

2. Vinnumat Að vinnumatið gefi rétta mynd af 
starfi kennarans. 

Kennarar upplifa að vinnumatið 
gefi ekki rétta mynd af starfinu. 
Erfitt sé að sjá fyrir hvernig 
veturinn þróist.  

01.06. 
2017 

01.09. 2017 Skólastjórnendur 

3. Efla stoðþjónustu Að bæta vinnuaðstöðu sérkennara. 
Að efla samstarf og samvinnu 
sérkennara.  
Að ráða reynda sérkennara til starfa.  
Að ráða starfsfólk með ólíka 
sérfræðiþekkingu líkt og þroskaþjálfa 
og félagsráðgjafa.  

Bæta þarf starfsumhverfi 
sérkennara svo betur megi koma til 
móts við fjölbreyttar þarfir 
nemenda. 
Þörf er á fjöbreyttri 
sérfræðiþekkingu til að mæta 
ólíkum þörfum nemenda.  

Hafið 01.09. 2017 Skólastjórnendur 

4. Minnka ónæði á kennslusvæðum Að minnka umgang á 
kennslusvæðum vegna sund, íþrótta- 
og smiðjukennslu. 
Tryggja árgöngum rúmt 
kennslusvæði sem býður upp á 
sveigjanleika í skipulagi. 

Ónæði er vegna fjölda þeirra hópa 
sem þarf að fara út af kennslusvæði 
í aðra kennslu líkt og íþróttir, sund 
og smiðjur.  

Hafið  01.09. 2017 Skólastjórnendur 

5. Áhersla á undirbúning og úrvinnslu kennslu  Að kennarar hafi nægan tíma til að 
vinna að undirbúningi kennslu. 
Að tekið sé tillit til álagstíma kringum 
námsmat. 
Að auka þekkingu og skilning kennara 
á vinnutíma sínum. 

Kennarar telja að nýta þurfi 
starfsdaga betur við undirbúning og 
úrvinnslu kennslu og draga þurfi úr 
samræmdri vinnu kringum 
álagstoppa.  

01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 

6. Forfallakennsla Að forfallakennari í 
langtímaforföllum taki þátt í 
undirbúningi og úrvinnslu kennslu. 
Að leysa öll forföll 

Kennarar upplifa álag vegna 
skamms- og langtímaforfalla 
samstarfsmanna. 

01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 



7. Verkefnateymi Að tengja áhugasviði kennara. 
Að tengja við núverandi starf 
kennara.  
Að meta þróunarstarf sem 
verkefnateymisvinnu. 
Að hafa í C hluta sé ekki nægur tími í 
B hluta vinnumats.  

Kennurum finnst mikilvægt að sjá 
tengsl á milli núverandi starfs, 
áhugasviðs og verkefnateymis.  
Margir vilja sjá meiri áherslu á 
undirbúning og úrvinnslu kennslu 
og því eigi að greiða sérstaklega 
fyrir þáttöku í verkefnateymum. 

01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 

8. Aðbúnaður  Að bæta aðbúnað hvað varðar 
húsgögn fyrir kennara. 
Að greina hvar þörfin liggur.  

Kennarar vilja betri stóla og borð 01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjóri 

9. Stjórnendur  Að auka samskipti deildarstjóra og 
árganga. 
Að efla leiðsögn og endurgjöf frá 
stjórnendum til kennara.  
Að auka aðgengi að stjórnendum. 

Kennarar upplifa stjórnendur 
upptekna svo erfitt sé að leita til 
þeirra um aðstoð. Sérstaklega 
þegar óvænt nemendamál koma 
upp.  

01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjóri 

10. Fundir Að allir fundir séu markvissir og 
skipulagðir. 
Að fækka sameiginlegum fundum 
eins og hægt er. 

Kennarar vilja nýta tímann sinn 
sem allra best og forðast 
,,tímasóun“.  

01.06. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjóri 

 

 

  



ÞEMA: Álagsþættir vegna náms- og kennslu 

Umbótaverkefni Markmið Núverandi staða, þ.e. af hverju 
er þörf á umbótum? 

Upphaf 
verks 

Verklok Ábyrgð á 
framkvæmd 
(aðili/-ar innan 
skólans) 

1. Smiðjukennsla á yngsta stigi Að samræma kennslu og markmið 
kennslugreina milli árganga. 
Að tryggja góða aðstöðu til kennslu 
(rými, verkfæri og kennslugögn). 
Að smiðjukennari hafi sérþekkingu á 
sinni námsgrein.  

Mismundandi þekking kennara á 
list- og verkgreinakennslu. 
Starfsmannavelta á yngsta stigi.  

Hafið  01.10. 2017 Skólastjórendur 

2. Fagstjórn Að auka samfellu í námsgreinum og 
bæta námsárangur.  

Kennarar kalla eftir fagstjórn til að 
halda utan um kjarnagreinar og 
bæta samfellu í námi nemenda.  

01.10. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 

3. Skipulag á kennslugögnum Að endurskoða skipulag á 
kennslugögnum. 
Að leita eftir hugmyndum frá 
kennurum um bætt skipulag. 

Uppröðun og umgengni ábótavant 
að mati kennara.  

01.10. 
2017 

01.10. 2017 Skólastjórnendur 

 

 

Hafnarfirði 1. júní 2017 

Ábyrgðaraðilar 

Lars Jóhann Imsland skólastjóri 

Birgir Örn Birgisson trúnaðarmaður  


