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ÁBYRGÐ  - VIRÐING – VELLÍÐA 

 
  



Lundarskóli styður starfsmenn í viðleitni þeirra til að ná sem bestum árangri í skólastarfinu og besta mögulegum árangri með nemendur skólans. Með þetta 

að leiðarljósi skal leita að sterkum hliðum starfsmanna, virkja þær og styrkja. 

Starfsþróunar- og endurmenntunaráætlun skólans tekur mið af neðangreindum markmiðum og einnig því ákvæði laga um grunnskóla að kennarar 

og skólastjórar skuli eiga kost á endurmenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína og kynnast markverðum nýjungum í skóla- og uppeldismálum.  

Markmið:  

• að styrkja starfsmenn í því starfi sem fram fer innan   skólans. 

• að viðhalda og bæta menntun starfsmanna, auka þeim víðsýni og persónulega lífsfyllingu. 

• að styrkja menntun/starfsþróun- og endurmenntun starfsmanna í samræmi við óskir þeirra sjálfra og í samræmi við stefnu skólans. 

Skólinn býður upp á námskeið, teymisvinnu starfsþróunarhópa, jafningjastuðning og fyrirlestra í samræmi við markmiðin en auk þess geta starfsmenn sótt 

um styrki til endurmenntunar samkvæm eigin óskum í sjóði eigin stéttafélags.  Þá verða haldin námskeið fyrir starfsmenn til að undirbyggja vinnu í samræmi 

við þróun á skólastarfi og stefnu skólans þar sem áhersla er lögð á Aðalnámskrá grunnskóla, SMT skólafærni, fjölbreytta kennsluhætti, 

námsmat/frammistöðumat, heilsueflingu, þróunarstarf, faglegt samstarf starfsfólks, samstarf milli skólastiga, skipulagða fundi, og aukið samstarf og gleði 

meðal starfsfólks. . 

Kennarar í framhaldsnámi geta sótt um það til skólastjóra að fá nám sitt metið sem endurmenntun og í framhaldi af því um undanþágu frá 

námskeiðum á vegum skólans. 

  



Áætluð starfsþróun og endurmenntun starfshópa og einstaklinga 2020 – 2021 
 

Starfshópur Lýsing á símenntun Tilgangur Tímabil Tímafjöldi Ábyrgð/kostnaður 

Kennarar og stjórnendur Endurmenntun á starfsdegi í ágúst Aukin þekking og 
færni í starfi 

14.ágúst 1 dagur Skólastjórnendur á 
Akureyri og MSHA 

Nýtt starfsfólk Upplýsingar um skólann Kynnast 
skólasamfélaginu. 

17. ágúst 1-2 klst. Skólastjórnendur 

Skólaliðar/stuðningsfulltrúar Námskeið Aukin færni í starfi Starfsdagar í 
ágúst (20. og 
21. ágúst 

 ½ - 1 dagur Símey 

Þróunarteymi kennara Þróun og aðhald á starfsáttum og stefnu skólans. 
Kennarar starfa í nefndum/teymum sem leggja 
áherslu á SMT skólafærni, heilsueflingu og 
framþróun á kennsluháttum, samstarfi á milli 
skólastiga, og erlendu samstarfi 
 

Öðlast frekari færni 
í starfi og stuðla að 
jafningjastuðningi í 
námi og kennslu. 
Þróa starfshætti 
skóla 

Allt skólaárið Unnið meðal 
annars á 
starfstíma skóla. 
Teymi geta 
áætlað tíma utan 
starfstíma og skrá 
endurmenntun 

Kennarar og 
skólastjórnendur 
 
Mögulegur stuðningur 
frá Miðstöð 
skólaþróunar HA 

Kennarar Samstarfsverkefni Erasmus Plus. Þróa starfshætti, 
nám og kennslu í samstarfi við erlenda skóla 

Auka þekkingu, 
víðsýni í námi og 
kennslu 

Skólaárið 
2020 -2021  

Unnið meðal 
annars á 
starfstíma skóla. 
Teymi áætla tíma 
utan starfstíma og 
skrá 
endurmenntun 

Skólastjóri og kennarar 
á unglingastigi og sem 
taka þátt í 
samstarfsverkefninu 

Kennarar/allt starfsfólk Jafningjafræðsla SMT Aukin færni í starfi 
og viðhald á SMT 
skólafærni 

Allt skólaárið Unnið á 
starfstíma skóla 

SMT teymi 

Kennarar Kynningar teyma á verkefnum í skólanum. Allir 
árgangar kynna verkefni/starfshætti. 
Jafningjafræðsla 

Aukin þekking sem 
tengist kennslu og 
áhugasviði teyma 

Vor 2020 Starfstími skóla að 
vori 

Skólastjórnendur/ 
kennarar 

Kennarar Kynningar á þróunarstarfi nefnda/teyma.  Þeir 
sem vinna að þróunarstarfi kynna 
verkefni/starfshætti. Jafningjafræðsla 

Aukin þekking sem 
tengist kennslu og 
áhugasviði teyma 

Haust 
2020/vor 
2021 

Starfstími skóla að 
vori 

Skólastjórnendur/ 
kennarar 

Kennarar SMT/PMT fræðsla/námskeið Grunnmenntun 
PMT 

Haustönn/ 
vorönn 

Ca. 16-24 klst. Fjölskyldudeild 

Kennarar/allt starfsfólk Heilsueflandi grunnskóli, jafningjafræðsla Vellíðan í starfi og 
aukin þekking í 

Allt skólaárið Unnið á 
starfstíma skóla 

Nefnd um heilsueflandi 
grunnskóla 



tengslum við 
stefnu skólans um 
heilsueflandi 
grunnskóla 

Kennarar og stjórnendur Námskeið/nám/ráðstefnur í tengslum við 
skólastarf 

Aukin þekking sem 
tengist námi, 
kennslu, stjórnun 
og áhugasviði 
kennara og 
stjórnenda 

Allt skólaárið Utan/á skólatíma í 
samráði við 
skólastjórnendur 

Kennarar/ 
Skólastjórnendur/MSHA 

Skólastjórnendur ESHA ráðstefna Aukin þekking sem 
tengist 
skólastjórnun, 
skólastarfi og 
tengslamyndun 

19.-23. 
október 

Á starfstíma skóla FSNE sér um 
ferðatilhögun í samráði 
við SÍ og 
skólastjórnendur  

Kennarar/allt starfsfólk Námskeið/fyrirlestrar/jafningjafræðsla á 
starfsdögum, 
starfsmannafundum/kennarafundum/stigsfundum 

Aukin þekking í 
starfi 

Allt skólaárið Á starfstíma skóla Skólastjórnendur sjá um 
skipulag í samræmi við 
stefnu skólans 

Skólastjórnendur Námskeið/Jafningjafræðsla/samræður, 
lærdómssamfélag 

Aukin þekking sem 
tengist 
skólastjórnun og 
lærdómssamfélagi 

Allt skólaárið Á starfstíma skóla Sviðsstjóri fræðslusviðs 

Skólastjórnendur/kennarar Námskeið og fyrirlestrar um fagmennsku í 
skólastarfi 

Aukin þekking á 
skólastarfi og 
fagmennsku í 
skólastarfi 

Haustönn/ 
vorönn 

Á starfstíma skóla, 
fundartíma 

Skólastjórnendur í 
samstarfi við MSHA og 
HA 

Skólastjórnendur/kennarar Námskeið og fyrirlestrar um Teymisvinnu Þjálfa vinnubrögð 
sem tengjast nánu 
samstarfi, 
teymisvinnu 

Haustönn/ 
vorönn 

Á starfstíma skóla, 
fundartíma 

Skólastjórnendur í 
samstarfi við MSHA og 
HA 

Kennarar Námskeið, menntabúðir, jafningjafræðsla, 
námskeið sem tengjast UT 

Þróun í upplýsinga 
og tæknimennt 

Haustönn/ 
vorönn 

Utan/á skólatíma í 
samráði við 
skólastjórnendur 

Kennarar/ 
skólastjórnendur 

 


