
STARFSÞRÓUN
SKÓLAÁRIÐ 2019 - 2020



STARFSÞRÓUN

Lykill að farsælli skólaþróun. 

Hver skóli þarf að móta menningu sem styður við 
starfsþróun. 

Það eru dýrmæt réttindi að vera á launum við 
starfsþróun. 

Mikilvægt er að kennari haldi utan um eigin 
starfsþróun og standi skil á henni til 
skólastjórnenda. 



BREYTTIR TÍMAR
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SEIGLA
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ÞAÐ SEM VIÐ SJÁUM/SJÁUM EKKI
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TÍMI TIL STARFSÞRÓUNAR

24-29 ára 30-38 38 og +

113 (150) 95 (126) 77 (102)



Starfsmannasamtal: 
Starfsmaður kynnir 

stjórnanda hugmyndir 
um eigin símenntun og 

hvernig hún falli að 
áherslum skólans. 

Úrvinnsla: Stjórnendur 
móta starfsþróun 

skólans. 

Fræðsla og eftirfylgni: 
Stjórnandinn veitir 

aðstoð og stuðning og 
tryggir að sameiginleg 

fræðsla á sér stað. 
Starfsmaður fylgir eigin 
áætlun eftir, ber ábyrgð 

á skráningu þátttöku 
þegar á við. 

Mat allra starfsmanna á 
símenntunaráætluninni

Undirbúningur: 
Stjórnendur skilgreina 

áherslur og áætla þörf á 
símenntun fyrir skólann

Ábyrgð: Skólastjóri 

FERLIÐ VIÐ GERÐ SÍMENNTUNARÁÆTLANA







LEIÐARLJÓS

Leiðarljós í starfsþróun 
Laugarnesskóla  

Að skapa starfsfólki skilyrði 
til starfsþroska- og þróunar

Að þróa eigin starfshætti til 
að þjóna hagsmunum 

nemenda betur

Að afla nýrrar þekkingar 
og hæfni til að gegna þeim 
störfum sem viðkomandi er 

falið að sinna.

Að styrkja sjálfstraust og 
sjálfsvirðingu allra 

starfsmanna skólans og 
auka færni þeirra í 

samskiptum við 
samstarfsmenn og þá sem 

skólinn þjónustar.

Að starfsþróunaráætlun 
skólans sé í sífelldri 

endurskoðun



SÁTTMÁLI 
KENNARA 
LAUGARNESSKÓLA

Nota 
fjölbreyttar 

kennsluaðferðir

Hafa markmið 
skýr og sýnileg 

nemendum

Skapandi vinna 
í fjölbreyttan 

efnivið

Örvandi 
umhverfi

Sýna 
fagmennsku



SÓKNARFÆRI 
LAUGARNESSKÓLA

-að gera kennsluna enn betri 
með fjölbreyttum, skapandi og 
krefjandi verkefnum nemenda.

-að einkenni starfsþróunar 
næsta skólaárs sé að kennarar 
Laugarnesskóla haldi áfram að 

innleiða hugmyndafræði og 
aðferðir. Nám með leiðsögn 

einkenni allt skipulag náms og 
kennslu.



Inntak náms

Markmið

Námsgögn

Fjölbreytt 
kennsla

Leiðsögn

Mat/ 
endurgjöf

Viðmiðum 
náð?

ÁHERSLUR 

Aðaláherslur í starfsþróun kennara
skólaárið 2019-2020 eru:

-Allur skólinn haldi áfram að þróar
saman tiltekna þætti sem tengjast

leiðsagnarmati t.d. 
endurgjöf og setja viðmið um árangur

-Endurskoðun á hæfniviðmiðum, tenga
saman verkefni og viðmið

Innleiðing á menntastefnu
Reykjavíkurborgar



VERKEFNI

✓Innleiðing á nýrri menntastefnu Reykjavíkurborgar

✓Halda áfram að þróa nám með leiðsögn/breyttir 
kennsluhættir/hæfniviðmið í Mentor

✓Skoða hvernig við getum nýtt okkur tæknina í kennslu
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STARFSÞRÓUN

Er á þriðjudögum frá 14:30-16:00

Fundir skipulagðir af okkar tvo þriðjudaga í mánuði fram að áramótum 
en annars ykkar vinna í tengslum við hæfniviðmið og námsvísa 



SKIPULAGÐIR DAGAR-MENNTASTEFNA

27. ágúst

10. september

24. september

8. október

29. október

19. nóvember

3. desember

14


