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Ábyrgð á framkvæmd: 

 Starfsánægja undir 
landsmeðaltali hjá 
starfsfólki og á það bæði 
við um kennara og 
almennt starfsfólk. 
   

Að auka almenna 
starfsánægju 
starfsfólks.  

• Virkja starfsmannafélagið  

• Sérstakur starfsmaður 
aðstoði og leiðbeini við 
tæknimál (ipad og tölvur). 

• Virkja stigin í að vinna meira 
saman; vettvangur fyrir stigin 
til að vinna saman (miðstigið 
sérstaklega rætt í þessum 
sambandi). Auka samráð. 

• Handleiðsla til starfsmanna. 
Markviss handleiðsla til 
nýliða. 

• Meira og öflugra samráð. 

• Betri aðstaða til teymisvinnu.  
 
 

• Stjórn 
starfsmannafélags 

• Stjórnendur  
 

• Stjórnendur – 
kennarar á miðstigi  

 
 

• Stjórnendur og 
trúnaðarmaður – 
koma þessu áfram til 
Kí. 

 

• Stjórnendur 

• Stjórnendur/kennarar 

Kennarar á yngsta og 
miðstigi telja sig ekki hafa 
nægilega góðan stuðning 
vegna hegðunar-
örðugleika nemenda.  
  

Auka stuðning við 
kennara vegna 
hegðunarörugleika 
nemenda.  

1) 90%  foreldra 
telja agann í 
skólanum 
hæfilegan. 

 
2. Að efla samstarf 

við foreldra um 
íhlutun vegna 
hegðunarmála. 

 
 
 

 

• Mikilvægt er að mönnun sé 
ásættanleg í gæslu sem og 
stuðningur í bekkjum. 
Sérstaklega er bent á þörf á 
þessu á yngsta stigi og 
miðstigi.   

• Áhersla á snemmtæka íhlutun 
varðandi hegðunarmál og 
samstarf við foreldra   

• Samvinna við 
Austurlandsteymið um mál 
sem þarfnast fjölþættra 
úrræða 

• Vinna þarf eftir ferli skólans 
um viðbrögð við agamálum 

• Að nemendur hafi námsefni 
við hæfi  

• Nýta hvatningarkerfi fyrir 
nemendur með 
hegðunarörðugleika   

• Nýta starfsnám fyrir 
nemendur í 9. og 10.bekk 
sem upplifa sig illa í 
skólanum.  

• Foreldrar séu virkjaðir og 
kallaðir til aðstoðar. 

• Stjórnendur 
 
 
 
 
 
 
 

• Stjórnendur og 
kennarar 

 
 

• Stjórnenda og kennara 
 
 

• Stjórnendur og 
umsjónarkennar 

 

• Kennarar og 
sérkennarar 

 

• Námsráðgjafi og 
umsjónarkennari 

 

• Námsráðgjafi og 
umsjónarkennarar 

 

• Stjórnendur og 
umsjónarkennarar 
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Of margir foreldra telja 
aga of lítinn í skólanum 
 
68,8% foreldra telja aga 
hæfilegan í skólanum, en 
31,2% foreldra telja aga í 
skólanum of lítinn.  

1. Efla jákvæðan 
aga meðal 
nemenda.   

• Grípa fljótt inn í agamál og 
vinna eftir ferli skólans um 
viðbrögð við agamálum.   

• Leggja áherslu á virkni 
nemenda í kennslu. 

• Koma til móts við nemendur 
þar sem þeir eru staddir með 
auknum faglegum stuðningi 
við nemendur, s.s. 
félagsfærniþjálfun og 
viðtölum.  

• Nýta samvinnu við 
Austurlandsteymið og 
foreldra í málum.  

• Efla foreldrar og virkja þá 
þegar nemendur hafa gerst 
brotlegir við reglur. 

• Afleiðingar af agabrotum sjá 
skólareglur 

 

• Umsjónarkennarar og 
deildarstjórar 

 

• Kennarar 
 
 

• Stjórnendur, 
umsjónarkennarar, 
námsráðgjafi, 
skólahjúkrunarfræðing
ur,  þroskaþjálfi 

• Umsjónarkennarar, 
stjórnendur og 
stoðkerfi 

• Fylgja ferli um 
viðbrögð við 
einstökum atvikum.  

• Kennarar og 
stjórnendur 

 

Kennarar kalla eftir meiri 
símenntun 
 
Hlutfall kennara sem 
hefðu viljað meiri 
símenntun undanfarna 12 
mánuði er 15,2% yfir 
landsmeðaltali.  
Fjöldi daga í símenntun hjá 
kennurum undanfarið ár 
er -21,1% undir 
landsmeðaltali.  
 

1) Efla tækifæri 
kennara til 
símenntunar 

 

• Endurmenntunaráætlun liggi 
fyrir í upphafi  hvers árs með 
meginmarkmiðum 
endurmenntunar fyrir árið.  

• Nýta hluta af sameiginlegum 
fundartíma kennara fyrir 
sameiginlega vinnu, lestur og 
pælingar. 

• Kaupa áskrift af ASCD fyrir 
alla kennara þannig að þeir 
geti nýtt sér námskeið sem 
þar eru og stuðla jafnhliða að 
lærdómssamfélagi.  

• Fara í skólaheimsóknir 
innanlands, nýta meira 
námsframboð/námskeið í 
Háskólanum á Akureyri.  

• Fræðsluyfirvöld kalli eftir fleiri 
möguleikum í fræðslu á 
netinu. 

• Skólar á Austurlandi vinni 
betur saman varðandi það að 
nýta sér fræðslu sem er 
fengin að. 

 

• Stjórnendur  
 
 
 

 

• Stjórnendur 
 

 

• Stjórnendur 
 
 
 
 
 

• Stjórnendur / kennarar 

Tæknibúnaður skólans er 
að hluta orðinn úreltur.  

1) Efla 
tæknibúnað 
skólans svo 
bjóða megi 
upp á nútíma 
nám með 

• Kaup á chrome-books tölvum 
fyrir nemendur til þess að 
vinna með í kennslustundum 
40 stk.  

• Endurnýjun á Ipad  þannig að 
vinna megi með þá í fleiri en 
einum hópi.  

• Skólastjórnendur/ 
fræðslunefnd. 
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aðstoð 
tækninnar.  

• Lágmark að það séu 
bekkjarsett af ipad á hverju 
stigi (3 x 45 ...).  

• Afar brýnt að bæta 
netsamband í stofum; tölvur í 
kennslustofum mjög hægar 
og alltof mikið álag á kerfinu 
þegar heilir árgangar eru að 
vinna allir í 
ipad/símum/crometölvum. 

 

 
 
 
 
 
Stjórnendur/ 
Eignasjóður 


