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Í Lundarskóla er lögð áhersla á faglegt skólastarf, samstarf og starfsþróun, heildstætt skipulag um nám, kennslu og teymisvinnu,  sameiginlega stefnu og 

skólasýn, vellíðan í leik og starfi, faglegt samstarf milli skólastiga og foreldrasamstarf. 

      

Samstarfsáætlun/skorkort Lundarskóla 2020-2021 
 

Verkefni Markmið Lýsing á verkefni Tímaáætlun / 
verklok 

Mælikvarði á árangur / 
matsaðferðir 

Ábyrgð á 
verkefni 

Lokið 

Faglegt skólastarf, samstarf og starfsþróun 
Kennarar: 
Starfsþróun og stuðningur 

Að styðja við starfsþróun 
og vinna samkvæmt starfs- 
og 
endurmenntunaráætlun 
skólans 
 
 
 
 
Að veita veita kennurum 
endurgjöf/stuðning í starfi 
eftir þörfum 

Sækja um námskeið/ráðgjöf frá 
HA og fræðslusviði í samræmi 
við starfs- og 
endurmenntunaráætlun skólans 
 
Sækja námskeið/Menntabúðir 
sem snúa að námi, kennslu og 
samræmast stefnu skólans 
 
Samræða milli stjórnenda og 
kennara um nám, kennslu og 
stefnu skólans  
 
Stjórnendur hitta kennarateymi 
eftir þörfum og hjálpa til við 
skipulag og koma að máli og 
verkefnum þegar við á 
 
Jafningjastuðningur, kennara 
hittast og ræða saman um nám 
og kennslu (teymi, stig og fl.) 
 

Allt  skólaárið skv. 
skipulagi stjórnenda 
og beiðni 
kennarateyma 
 
Hver kennari getur  
sótt um fræðslu og 
stuðning eftir þörfum 
á skólaárinu í 
samstarfi við 
stjórnendur 

Þátttaka á 
námskeiðum/fræðslu, mat á 
námskeiðum/fræðslu, eftirfylgd 
og nýting á fræðslu í skólastarfi 
 
 
Samræða í teymum, stigum og 
við skólastjórnendur um starfs- 
og skólaþróun 

Stjórnendur/kennara 
í samstarfi við MSHA 

 

Teymisvinna: 
Undirbúningur fyrir nám, 
kennslu, námsmat, samstarf 
og teymisfundir 
 

Að skipuleggja nám, 
kennslu, námsmat, 
námsáætlanir, 
einstaklingsáætlanir og 
önnur haustverk 
 
Kennara veita hvor öðrum 
stuðning í kennslu og 
faglegri vinnu á 
teymisfundum 

Kennarar gera skipulag fyrir 
skólaárið 2020-21, nám, kennsla, 
námsmat, námsáætlanir, 
einstaklingsáætlanir og fl. 
 
 
Teymisfundir vikulega 

Lokið 18.sept 
 
 
 
 
 
Allt skólaárið 

Námsáætlanir (lotur) gerðar 
sýnilegar í Mentor/ heimasíðu, 
einstaklingsnámskrár þar sem 
við á, vikuáætlanir fyrir kennara 
 
 
Samvinna og traust milli 
teymisaðila og þátttaka í 
teymisvinnu 

Kennarar  



Skólaliðar/stuðningsfulltrúar
/eldhús: 
Starfsþróun og stuðningur 

Að kynnast Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna 
 
Að fræðast um fíkn- og 
fíkniefni 
 
Að fræðast um ADHD og 
einelti 
 
Að auka þekkingu matráða 
 

Sækja námskeið/fæðslu á vegum 
Símeyjar 

20. ágúst 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.ágúst 

Aukin þekking og færni í starfi Símey  

Nýtt starfsfólk: 
Móttaka og stuðningur í starfi 

Auka þekkingu og færni 
hjá nýju starfsfólki 
 
Auka þekkingu á sýn 
skólans 
 

Hlúa að nýju starfsfólki, kynna 
fyrir þeim starfshætti og 
menningu í skólanum 

Allt skólaárið Aukin þekking og færni í starfi Stjórnendur og 
nánasta 
samstarfsfólk 

 

Heildstætt skipulag um nám, kennslu og teymisvinnu 
Skipulagt 
samstarf/teymisvinna og 
fundir 
 
Kennarafundir/Stigsfundir 
 
Fundir með skólaliðum, 
stuðningsfulltrúum og 
starfsfólki eldhúss 
 

Að auka samstarf og 
faglega vinnu í skólastarfi 
 
Að auka upplýsingaflæði til 
starfsfólks og efla 
mannauð 

Fræðsla, upplýsingar, 
samræmng á skólastarfi, fagleg 
vinna og annað sem til fellur 
 
 
 
Stjórnendur funda með 
stuðningsfulltrúum, skólaliðum 
og starfsfólki eldhús 3-4 sinnum 
á skólaárinu og ræða starfið og 
starfshætti 
 

Samkvæmt 
fundarskipulagi hvers 
mánaðar 
 
 
 
2 – 3  sinnum á 
skólaárinu 

Fundir Stjórnendur / 
kennarar / húsvörður 
/ matráður 

 

Skipulag á námi og kennslu 
 
Skóladagatal 
 
 
Stundatöflur / Vikuskipulag / 
námsálotur 
 
 
Valgreinar 
 
 
 
Uppbrots- og þemadagar 

Að auka öryggi og 
upplýsingaflæði til 
starfsfólks, nemenda og 
foreldra 
 
Að stuðla að heildstæðu 
námi, kennslu og 
námsmati 
 
Auka val nemenda í námi 
Að auka fjölbreytni í námi 
 
 

Stundatöflur sýnilegar á Mentor 
 
 
 
 
Skipulag og áætlanir sýnilegar og 
undirbúningur fyrir nám og 
kennslu 
 
Valgreinar skipulagðar og settar 
inn í stundatöflur 
 
Uppbrots- og þemadagar 
skipulagðir í teymum / stigum 

Fyrir skólabyrjun 
 
Skipulag sýnilegt allt 
skólaárið og í 
samræmi við 
skóladagatal 

Skóladagatal / stundatöflur / 
vikuskipulag / skiplag á námi, 
námslotur 

Stjórnendur / 
kennarar 

 



 
 
Nemendaferðir 
 
 
Sérstakir dagar í skólastarfi, 
göngudagur, litlu jól, 
útivistardagur, árshátið, gulur 
og rauður dagur, 
fjölgreindarleikar, 
upplestrarkeppni og 
starfsdagar 
 

Að stuðla að fjölbreytni og 
vellíðan í námi 
 
Að auka fjölbreytni í námi, 
lífsleikni 
 
Að auka gleði í skólastarfi, 
hreyfingu, lífsleiknitengdu 
skólastarfi, framkomu og 
framsögn 

 
Verkefnavinna og lífsleikni 
 
 
Vinna að ólíkum verkefnum í 
tengslum við dagana 

Sameiginleg skólasýn 
Allt starfsfólk skólans: 
SMT 
 
 
 
Heilsueflandi grunnskóli 
 
 
Mat á skólastarfi 
 
 
Öryggi í skólastarfi 
 
 
 
 
 
Skólaráð 

Að samhæfa hugsun, 
vinnubrögð og samstarf í 
tengslum við SMT reglur 
og einkunnarorð skólans 
 
Að auka heilsueflingu í 
skólastarfinu 
 
Að meta ákveðna þætti í 
skólastarfi 
 
Að gæta öryggis í skóla og 
umhverfi 
 
 
 
 
Að taka þátt í 
stefnumörkun og mótun 
skóla 
 

Vinna með stefnu og sýn skólans 
 
SMT skólafærni, vinna skv. 
árshóli SMT 
 
Vinna með þátt sem snýr að 
heilsueflingu 
 
Meta ákveðna þætti skv. 
matsáætlun skólans 
 
Fylgjast með öryggi og þáttum 
sem tengjast öryggi nemenda og 
starfsfólks í skólanum og 
umhverfi hans 
 
Umfjöllun um ákveðin málefni í 
tengslum við skólastarf og 
áætlanir um starfsemi skólans 

Allt skólaárið SET listar 
 
Innra mat sem snýr að hverjum 
þætti fyrir sig 

SMT stýrihópur 
 
 
 
 
Heilsueflandi skóli 
stýrihópur 
 
Nefnd um innra mat 
 
 
Öryggisnefnd 
 
 
 
 
 
Skólastjóri 

 

Vellíðan í leik og starfi 
Vinnustaða-menning Að efla liðsheild, 

starfsanda, starfsánægju 
 
 
Að auka vellíðan á 
vinnustað 

Starfsmannafélag og stjórnendur 
skapa jákvætt andrúmsloft á 
vinnustað 
 
Skemmtanir/uppákomur, hópefli 
o.fl. á vinnustað og utan 
 

Allt skólaárið Símat, starfsmannaviðtöl, 
þátttaka starfsmanna og 
skólapúlsinn 

Stjórnendur, stjórn 
starfsmannafélags og 
starfsfólk 
Lundarskóla 

 



Gott með kaffinu, veitingar af og 
til 
 

Starfsþróunarsamtöl Að auka vellíðan á 
vinnustað og færni í starfi 

Einstaklingssamræður við 
stjórnendur 

Febrúar/mars Samtöl Stjórnendur/allt 
starfsfólk 
 

 

Gott upplýsingaflæði: 
 
 
 
Upplýsingaflæði meðal 
starfsfólks 
 
 
Upplýsingaflæði til nemenda 
 
 
 
Upplýsingaflæði til foreldra 

Að bæta upplýsingaflæði í 
skólasamfélaginu 
 
 
Að allir starfsmenn viti 
hvað er að gerast í 
skólastarfinu 
 
Að gera nemendur virkari 
og meðvitaðri um eigið 
nám og námsmat. 
 
Að gera foreldra virka 
þátttakendur í 
skólasamfélaginu 

Heimasíða og facebook veita 
upplýsingar reglulega um 
skólastarf 
 
Tölvupóstar og fréttabréf til 
starfsfólks, samræða og 
samskipti meðal allra í skólanum 
 
Kynna nemendum 
námskrár/lotur, hvaða gildi þær 
hafa fyrir nám þeirra 
 
Upplýsa foreldra um 
skólastarfið, námslotur og 
námsmat, námskynning 
 
Vikupóstur frá kennurum og 
upplýsingapóstur frá 
stjórnendum þegar við á 
 

Allt skólaárið Gott upplýsingaflæði meðal  
allra sem koma að 
skólasamfélaginu 
 

Umsjónaraðili 
heimasíðu 
 
Allt starfsfólk skólans 

 

Gegnsætt fundarskipulag Að hafa fundaskipulag 
sýnilegt þannig að fólk viti 
hvað er framundan í starfi 

Að útbúa fundaskipulag mánuð 
fram í tímann og hengja á 
töfluna, 
(getur breyst með stuttum 
fyrirvara) 
 

Lok hvers mánaðar Skipulagsblað Stjórnendur  

Starfsmannafundir Að auka samstarf, vellíðan 
í starfi og stuðla að góðum 
skólabrag 

Fræðsla, upplýsingar, 
samræming á skólastarfi, og 
annað sem til fellur 

A.m.k. 5 sinnum á 
skólaárinu 

Fundir Stjórnendur  

Faglegt samstarf milli skólastiga og foreldrasamstarf 
Samstarf nemenda innan 
skólans, leik- og grunnskóla 

Að efla samstarf ólíkra 
aldurshópa 

Samvinna við leikskóla: 
1. bekkur + leikskóli 
6. bekkur + leikskóli 
Samvinna 1. og 7. bekkjar. 
Fjölgreindaleikar: gæta að pörun 
 

Allt skólaárið Mat nemendur í leik- og 
grunnskólum 
Mat kennara 

Maríanna og 
umsjónarkennarar 

 



Samstarf við 
framhaldsskólana 

Að efla samstarf milli 
skólastiga 

Samskipti við tengiliði úr 
framhaldsskólum/valgreinar sem 
lúta að námi í framhaldsskóla 
 

Allt skólaárið Skil nemenda úr grunnskóla í 
framhaldsskóla 

Fjóla/ 
Námsráðgjafi/kennar
ar 

 

Foreldrasamstarf Að kynna nám og kennslu - 
Haustfundir árganga 

Haustfundir/foreldrafundir, 
kynning á námi, kennslu, fá 
bekkjarfulltrúa og fl. sem til 
fellur 
 

september/október Fundur Umsjónarkennarar  

Foreldraviðtöl Að auka samstarf og 
ábyrgð nemenda og 
foreldra á námi 
 

Foreldraviðtöl og leiðsagnarmat 18. nóvember og 2. 
mars 

Viðtöl Kennarar  

 Að nemendur og foreldrar 
tv. 1.bekkjar heimsæki 
skólann og kynnist stefnu 
og sýn skólans 
 

Kynningarfundur með foreldrum 
og nemendum 

ca. 19.maí Fundur Maríanna  

 

 


