
 

Símenntunaráætlun skólaárið 2013 - 2014 

Við gerð símenntunaráætlunar Vallaskóla er horft til mismunandi og ólíkra þarfa og krafna þeirra fjölmörgu starfsmanna sem vinna við skólann. 
Til hliðsjónar við vinnuna voru niðurstöður úr árlegum starfsmannaviðtölum einkum hafðar að leiðarljósi sem og niðurstöður 
sjálfsmatskannana. Leitast var við að hafa jafnvægi mili einstaklingsbundinna þarfa kennara og skólastjórnenda og þarfa/krafna frá 
skólastofnunum og fræðsluyfirvöldum. Innleiðingaráætlun skólans vegna nýrrar Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er gott dæmi um 
utanaðkomandi kröfur um endurmenntun sem tengist símenntunaráætluninni og mótar hana með afgerandi hætti á meðan innleiðingin 
stendur yfir. 
 
Einstaklingar geta eftir sem áður sótt þá endurmenntun sem hentar þeim persónulega. Sú endurmenntun er fjármögnuð af skólanum ef ljóst er 
að endurmenntunin tengist og nýtist þeim í starfi þeirra við skólann. Að öðrum kosti geta einstaklingar sótt í endurmenntunarsjóði hjá 
stéttarfélögum sínum. 

Með hugtakinu starfsþróun er átt við faglega starfsþróun sem kennarar og skólastjórnendur byggja upp með því að bæta stöðugt við þekkingu 
sína og færni í þeim fræðum eða hugmyndaheimi sem starf þeirra grundvallast á. Undir hugtakið starfsþróun fellur mun fleira en það að sækja 
námskeið eða formlegt nám. Þar má nefna rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, að sækja ráðstefnur, að lesa sér til og fara í 
skólaheimsóknir svo eitthvað sé nefnt. 

Starfsþróun er samfellt ferli sem miðar að því að auka og efla færni og þekkingu kennara og skólastjórnenda sem fagmanna. Stefnumiðuð 
starfsþróun getur stuðlað að aukinni starfsánægju, haft áhrif á árangur í starfi og minnkað líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi. 
Kennarar og skólastjórnendur bera ábyrgð á eigin starfsþróun og því þarf starfsþróun starfsmanna skóla að styðja við stefnu, markmið og 
skólaþróun hvers skóla. 

Hvenær? Hvað er í boði? Fyrir hverja? Hver stýrir? 

16. ágúst 2013 Innleiðing nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla 2011 
Hughreysting og næstu skref 

Uppeldismenntaða Edda Kjartansdóttir forstöðumaður 
Símenntun, rannsókn og ráðgjöf  

10. september 2013 
 

PALS námskeið Umsjónarkennara og sérkennara í   
1. – 6. bekk 

Kristín Inga Guðmundsdóttir og  
Ásdís Hallgrímsdóttir 

11. september 2013 
 

Innleiðing nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla 2011 Uppeldismenntaða Guðrún Jóhanns og Þorvaldur 



 
18. september 2013 Fjármálafræðsla Kennara í eldri deild og kennara frá 

Sunnulækjarskóla og BES 
Edda Kristín Hauksdóttir frá 
Hagaskóla 

18. september 2013  
 

Fræðsla varðandi notkun I-pad í kennslu Umsjónarkennara 1., 2. og 7. bekkja 
og aðra áhugasama 

Logi Guðmundsson frá Salaskóla 

25. september 2013 Fyrirlestur um ADHD í Sunnulækjarskóla  Allt starfsfólk skólans ADHD samtökin 

2. október 2013 Heimsókn starfsmanna í Félagsmiðstöðina Zelsíus þar 
sem starfsemi hennar verður kynnt. 

Allt starfsfólk skólans Gunnar forstöðumaður Zelsíus 

9. október 2013 Innleiðing aðalnámskrár Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

16. október 2013 Olweusarfundir Uppeldismenntaða Þorvaldur 

23. október 2013 Innleiðing aðalnámskrár grunnskóla Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

30. október 2013 Heilsueflandi skóli – kynning  
 

Uppeldismenntaða Guðrún Jóhannsdóttir 

6. nóvember 2013 Vinna við innleiðingu aðalnámskrár  
(áframhaldandi vinna við faggreinahluta skólanámskrár). 

Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

11. nóvember 2013 Vinna við innleiðingu aðalnámskrár Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

20. nóvember 2013 Kynning á niðurstöðum sjálfsmats frá því í vor Uppeldismenntaða Einar aðstoðarskólastjóri 

20. nóvember 2013 Kynning á samstarfi Vallaskóla og M.C. Holmsskole Dk. Uppeldismenntaða Þorvaldur 

21. nóvember  Fræðsla og kynning vegna Litlu og Stóru 
upplestrarkeppninnar. 

Deildarstjóra yngri og eldri deildar og 
kennara 3., 4. og 7. bekkja 

Ingibjörg Einarsdóttir frá Hafnarfirði 

27. nóvember 2013 Olweusarfundur – Við höfum gengið til góðs  Uppeldismenntaða Þorvaldur og Guðrún Jóhannsd. 

9. desember 2013 Vinna við innleiðingu aðalnámskrár  
Lestur á grunnstoðinni sjálfbærni. 

Uppeldismenntaða Þorvaldur og Guðrún Jóh. 

9. desember 2013 – 
13. júní 2014 

Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi Stjórnendur  Þórdís H. Ólafsdóttir og Anna Kristín 
Sigurðardóttir 

3. janúar 2014 Jákvæð samskipti Allt starfsfólk skólans og foreldra Páll Ólafsson félagsfræðingur 

14. janúar 2014 PALS námskeið 1. bekkjakennara og sérkennara Hulda Karen Daníelsdóttir 

15. janúar 2014 Vinna við innleiðingu aðalnámskrár  
Framhald af lestri á grunnstoðinni sjálfbærni. 

Uppeldismenntaða Þorvaldur og Guðrún Jóh. 

16. janúar 2014 Olweusarfundur – Við höfum gengið til góðs Annað starfsfólk skólans Þorvaldur H. Gunnarsson 

21. janúar 2014 Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi Stjórnendur Þórdís H. Ólafsdóttir og Anna Kristín 
Sigurðardóttir 

22. janúar 2014 Fræðsla um fyrstu hjálp í Vallaskóla Allt starfsfólk skólans Skólahjúkrunarfræðingar  



 
29. janúar 2014 Skyndihjálparnámskeið Allt starfsfólk skólans Guðbjörg Helga frá Vinnuvernd ehf. 

5. febrúar 2014 Mentorfræðsla  - Nýjungar og upprifjun Uppeldismenntaða Bryndís Böðvarsdóttir frá Mentor 

12. febrúar 2014 Fræðsla um lesblindu Uppeldismenntaða - 
Sunnulækjarskóla boðið á fyrirlestur 

Snævar Ívarsson 

19. febrúar 2014 Áframhaldandi vinna við skólanámskrá faggreina Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

24. febrúar 2014 Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi Stjórnendur Þórdís H. Ólafsdóttir og Anna Kristín 
Sigurðardóttir 

3. mars 2014 Lestur um grunnstoðina læsi. Markmðið er aukinn 
skilningur og sameiginleg túlkun á hugtakinu 

Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

5. mars 2014 Mentorfræðsla í tengslum við innleiðingu nýrrar 
aðalnámskrár 

Uppeldismenntaða Bryndís Böðvarsdóttir frá Mentor 

12. mars 2014 Olweusarfundir Uppeldismenntaða Þorvaldur 

14. mars 2014 Olweusarfundir Annað starfsfólk skólans Þorvaldur 

20.- 22. mars 2014 Birmingham Education show Valfrjálst fyrir uppeldismenntaða Varmás og Vita 

26. mars 2014 Fræðsla  - Að tækla nemendur með ADHD Uppeldismenntaða Sólveig Norðfjörð 

1.apríl 2014 Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi Stjórnendur Þórdís H. Ólafsdóttir og Anna Kristín 
Sigurðardóttir 

7. apríl 2014 Lestur um grunnstoðina læsi, áframhald. Uppeldismenntaða Guðrún Jóhanns og Þorvaldur 

9. apríl 2014 Innleiðing nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla 2011  
Hvernig gengur okkur? Framhald af fyrirlestri og 
námskeiði Eddu Kjartansdóttur.  

Uppeldismenntaða Edda Kjartansdóttir forstöðumaður 
Símenntun, rannsókn og ráðgjöf  og 
sérfræðingur í samfélagsfræði og 
náttúrufræði 

7. maí 2014 Áframhaldandi vinna við skólanámskrá faggreina – 
samfélagsfræði/náttúrufræði og aðrar sérgreinar 

Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

10. – 12. júní 2014 Áætluð lok á vinnu við skólanámskrá í íslensku, 
stærðfræði, samfélagsfræði og náttúrufræði; sem og 
öðrum sérgreinum (t.d. heimilisfræði, smíði, textílmennt, 
myndmennt, íþróttum og ef til vill valgreinar. 

Uppeldismenntaða Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

12. júní 2014 Stýrihópur kynnir birtingarmynd nýrrar skólanámskrár 
Vallaskóla. 

Allt starfsfólk skólans og foreldra Guðrún Jóh. og Þorvaldur 

13. júní 2014 Heiltæk forysta – aukin gæði í skólastarfi Stjórnendur Þórdís H. Ólafsdóttir og Anna Kristín 
Sigurðardóttir 

 


