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Móta sameiginlega 

stefnu fyrir skólann 

sem er aðgengileg 

fyrir kennara, 

nemendur og 

foreldra.

Þróa með okkur 

sameiginlegan skilning á 

því hvernig við nýtum 

viðmið til þess að meta 

nemendur út frá 

hæfniviðmiðum og 

mismunandi matstæki 

sem hægt er að nýta sér.

Stefna skólans mótuð 

og tekin til 

endurskoðunar á ári 

hverju út frá þróun sem 

á sér stað innan skólans. 

Allir kennarar vinna eftir 

stefnu skólans.

Kynningar fyrir foreldra á 

hvernig námsmat við 

skólann fer fram.

Markvisst unnið eftir 

stefnu skólans vegna 

námsmats og 

kynningarfundir fyrir 

foreldra orðnir árlegur 

viðburður.

1. Mismunandi 

námsmatsverkefni í 

árgöngum og fögum.

2. Matskvarðar hluti 

af hverri lotu.

Stjórnendur 

Námsmatsteymi

Kennarar

Þróa notkun 

leiðsagnarmats á 

öllum stigum.

Ræða og mynda 

sameiginlegan skilning á 

hvað leiðsagnarmat er og 

hvernig það nýtist.

Vinna með sjálfs-, 

jafningja- og hópamót. 

Gera nemendur virkari í 

eigin mati.

Sjálfs-, jafningja- og 

hópamat verði fastur liður 

í öllu námi.

Kennarar þrói með sér 

mismunandi nálgun að 

leiðsagnarmati.

Leiðsagnarmat sé orðinn 

fastur liður í kennslu á 

öllum stigum.

1. Fjölbreytt 

leiðsagnarmatstæki 

skráð í lotur.

2. Sjálfs-, jafninga- og 

hópamat í kennslu.

Stjórnendur 

Námsmatsteymi

Kennarar

Skipuleggja hvernig 

skólinn háttar 

endurgjöf til 

nemenda og 

foreldra.

Ræða og fá endurgjöf á 

hvernig við getum bætt 

haustkynningar- og 

samráðsdaga.

Nýta endurgjöf til að 

útbúa form fyrir 

kynningarfundi og 

samráðsfundi 

foreldra/nemenda með 

virkni 

foreldra/nemenda í 

huga.

Nýjar leiðir skoðaðar 

t.d. að nemendur leiði 

samráðsfund eða stærri 

kynning á mismunandi 

verkefnum þvert á 

deildir.

Reyna nýtt form á 

endurgjöf og halda áfram 

að meta aðra þætti 

endurgjafar. 

Nýtt form endurgjafar, t.d. 

nemendastýrt, verði mótað 

enn frekar og aðrir þættir, 

t.d. haustkynningarfundir, 

betur til þess fallnir að 

mæta markmiðum.

1. Endurgjöf frá 

starfsmönnum/kenn

urum varðandi 

samráðsfundi og 

haustkynningarfundi.

Stjórnendur

Námsmatsteymi

Kennarar

Þróunarstarf í Foldaskóla
Siðprýði - Menntun - Sálarheill

Skólanámskrá

Námsmat



Nám og kennsla 

skipulagt í lotur 

þvert á fög, innan 

faga og með 

hliðsjón af 

hæfniviðmiðum og 

lykilhæfni.

Þróa með okkur skilning á 

sjálfstætt standandi lotu 

og samþættri lotu. 

Öll stig skipuleggi eina 

samþætta lotu.

Öll stig skipuleggi 

sjálfstætt standandi lotu 

í einu eða tveimur 

fögum og haldi áfram 

vinnu með samþættar 

lotur.

Frekari þróun mismunandi 

lotna á hverju stigi. 

Öll stig hafi skipulagt 

samþættar lotur sem taka 

á helstu þáttum náms, s.s. 

lykilhæfni, hæfniviðmiðum 

og grunnþáttum náms.

1. Skipulag námskrár 

endurskoðað út frá 

markmiðum 

(Mentor).

2. Niðurstöður 

samræmdra prófa.

Kennarar

Grunnþættir náms 

leggi rammann fyrir 

námskrá skólans.

Almenn umræða og 

kynning á fyrirkomulagi 

náms. Hver grunnþáttur 

verði yfirheiti þar sem 

lotur falla undir.

Grunnþættir náms 

hafðir að leiðarljósi við 

skipulagningu lotna.

Grunnþættir náms hafðir 

að leiðarljósi við 

skipulagningu lotna.

Grunnþættir náms grindin 

fyrir námskrá skólans og 

tæki til þess að ræða og 

þróa nám og kennslu við 

skólann. (þvert á árgang og 

lóðrétt á stig)

1. Skipulag námskrar 

endurskoðað út frá 

grunnþáttum 

menntunnar.

Stjórnendur

Námsmatsteymi

Kennarar

Skipulag 

skólastarfsins miðist 

við það að auka 

vægi samstarfs 

kennara.

Þróa árshjól sem tekur 

fyrir það sem er 

framundan í hverjum 

mánuði.

Móta frekar árshjólið til 

að gefa kennurum aukið 

svigrúm til þess að 

skipuleggja kennslu.

Aukið vægi 

deildarfunda.

Samtarf kennara orðið 

fastmótað í árshjóli 

skólans og miðast að því 

að bæta nám nemenda við 

skólann.

Fundir við skólann oftar 

,,lærandi" fundir en 

skipulagsfundir.

Árshjólið orðið skjal sem 

setur rammann fyrir 

skólastarfið.

1. Skóladagatal og 

skipulag ársins 

endurskoðað út frá 

markmiðum um 

aukið samstarf 

kennara.

Stjórnendur

Vinna með 

einstaklingsnámskr

ár og skipulag.

Fara yfir skipulag ársins og 

bæta fyrir næsta ár.

Skipuleggja aðdraganda 

og aðkomu við gerð 

einstaklingsnámskráa.

Byggja frekar á skipulagi 

fyrra árs og sníða af 

vankanta.

Skipulag fastsett og 

endurmetið árlega.

1. Hlutfall 

einstaklingsnámskráa 

sem skilað er inn á 

tilsettum tíma og 

innihald metið.

2. Niðurstöður 

samræmdra prófa.

Stjórnendur

Kennarar

Skipulag kennslu



Stjórnendur þróa 

aðferð við 

,,stofugang" til að 

taka virkari þátt í 

umræðu um starfið 

í skólanum.

Stjórnendur skoði módel 

sem nýtist við stofugang 

og marki stefnu.

Skipulag stofugangs og 

kynning fyrir öllum í 

upphafi árs.

Þróa frekar stofugang út 

frá endurgjöf ársins áður. 

Kynna skipulag og bætur 

frá fyrra ári.

Þróa frekar stofugang út 

frá endurgjöf ársins áður. 

Kynna skipulag og bætur 

frá fyrra ári.

1. Endurgjöf frá 

kennurum og fundir 

eftir stofugang.

Stjórnendur

Mentor

Skýr stefna um 

skráningar í 

Mentor.

Fara yfir og útbúa skipulag 

sem fer inn í handbók 

skólans. Huga þarf að því 

hvernig, hvað og hvenær 

við skráum. Huga að 

persónuvernd.

Kynna nýtt fyrirkomulag 

í upphafi skólaárs. Þetta 

á jafnt við um 

skráningar, námskrá og 

samskipti.

Nýta endurmat á ferlinu til 

að sníða af vankanta eða 

styrkja það sem vel hefur 

farið. Kynna endurmetið 

ferli.

Stefna og skipulag orðið að 

skýru vinnuferli fyrir alla.

1. Skipulag komið í 

handbók.

2. Skipulag námskrár 

inni á Mentor.

Stjórnendur

Námsmatsteymi

Tölvuteymi

Starfsmenn

Kennarar

Innleiða verkefni 

fyrir allan skólann 

sem tekur á 

félagsskap og -

færni einu sinni á 

skólaári.

Unnið að hugmynd að 

verkefni og mótað ferli 

sem hægt er að vinna 

eftir. (Hér gætu verið 

tilvalið að nýta 

Fjölgreindaleikana frá því í 

ár.)

Keyra nýtt verkefni 

þvert á skólann í fyrsta 

skipti. Í framhaldinu er 

mikilvægt að 

endurmeta fyrir næstu 

skref.

Móta verkefnið enn frekar 

út frá endurgjöf síðasta 

árs. Meta aftur að loknu 

verkefni og tryggja að 

utanumhald sé í höndum 

fleiri en eins.

Verkefnið orðið fastur hluti 

af skólaárinu og í frekari 

þróun á hverju ári.

1. Skólapúlsinn Skóla- 

og bekkjarandi.

2. Skólapúlsinn Líðan 

og heilsa.

Stjórnendur

Félagsfærniteymi

Vinna með 

félagsfærni verði 

markvisst hluti af 

kennslu og starfi við 

skólann.

Unnið að hugmyndum og 

nokkrar kynntar í lok árs.

Dæmi: Vinaliðaverkefni 

(eldri yngri kynnist), 

Leikleiðtogar (7.b.), fyrsta 

vika skólans undir heitinu 

Kynnumst hvert öðru.

Hefja skólárið með 

vinnu með bekkjaranda 

og félagsfærni sem 

mótar frekari vinnu út 

árið.

Haldið verði áfram með 

áherlu á vinnu með 

bekkjaranda/félagsfærni 

með því að leggja áherslu 

á vinnu með þessa þætti 

við upphaf skóla og eftir 

öll frí.

Félagsfærni/bekkjarandi 

verði hluti af okkar daglega 

starfi út frá skipulagi fyrri 

ára.

1. Skólapúlsinn Skóla- 

og bekkjarandi.

2. Skólapúlsinn Líðan 

og heilsa.

3. Kannanir út frá 

markmiði um 

fjölbreytt matstæki.

Stjórnendur

Félagsfærniteymi

Starfsmenn

Kennarar

Skipulag kennslu

Félagsfærni



Fjölbreytt matstæki 

fyrir bekkjaranda 

og félagfærni 

mótuð.

Safna mismunandi 

verkfærum til þess að 

meta bekkjaranda og 

félagsfærni. Velja úr því 

nokkur verkfæri sem 

skulu prufuð eftir ákveðnu 

ferli yfir árið.

Nýta verkfærin á 

ákveðnum 

tímapunktum yfir 

skólaárið, t.d. fyrir 

samráðsdag eða undir 

lok fyrstu viku skólans. 

Endurmeta og fá 

endurgjöf í gegnum 

árið.

Nýta endurmat og 

endurgjöf til að sníða til 

verkfærin sem skal nota 

og vinna aftur eftir 

endurbættu ferli. Bæta við 

viðbragðsþáttum eða 

hugmyndum um hvernig 

hægt er að bregðast við.

Hafa fastmótað ferli sem 

unnið er en halda áfram að 

endurmeta hvernig við 

getum gert betur.

1. Skólapúlsinn Skóla- 

og bekkjarandi.

2. Skólapúlsinn Líðan 

og heilsa.

Stjórnendur

Félagsfærniteymi

Vinna úr og móta 

reglur um samskipti 

heimilis og skóla út 

frá tillögum SFS.

Fara yfir verkferla skólans 

og tillögur SFS til að móta 

reglur Foldaskóla. Kynna 

fyrir 

Foreldrafélagi/Skólaráði 

skólans og síðar 

skólasamfélaganu.

Minnt á nýtt ferli á 

haustkynningarfundum 

með foreldrum. Ferlinu 

fylgt eftir í daglegu 

starfi og orðið hluti af 

handbók.

Endurmat á ferlinu og 

hvað virkar/virkar ekki. 

Endurbætur ef þurfa þykir 

og ferlinu fylgt áfram eftir. 

Stutt kynning á ferlinu fyrir 

alla nýja foreldra við 

skólann og því fylgt eftir í 

samskiptum við foreldra.

1. Hluti af 

handbókinni.

2. Endurgjöf frá 

starfsmönnum um 

boðleiðir frá/til 

foreldra 

(tölvupóstur/Mentor

)

Stjórnendur

Samskiptateymi

Kennarar

Starfsmenn

Samskipti milli 

starfsmanna mótuð 

með hliðsjón af 

fundum, tölvupósti 

og daglegum 

samskiptum.

Skoðað hvernig við 

komum boðum á milli 

starfsmanna og hvernig 

við viljum að boð berist. 

Hugmyndir frá fyrra ári 

kynntar starfsfólki og 

unnið frekar að því að 

aðlaga þær að 

starfsumhverfinu. 

Samskiptaferli orðinn hluti 

af handbók starfsfólk og 

viðtekin venja í starfi 

skólans.

Farið yfir í upphafi árs og 

endurbætur ef þurfa þykir. 

1. Hluti af handbók. Stjórnendur

Samskiptateymi

Kennarar

Starfsmenn

Móta áætlun fyrir 

móttöku nýrra 

starfsmanna.

Vinna að hugmyndum um 

ferli og ábyrgð við 

móttöku nýrra 

starfsmanna.

Nýta hugmyndir og 

endurbæta í samræmi 

við endurgjöf frá þeim 

sem nota áætlunina 

ásamt nýjum 

starfsmönnum.

Ferli orðið virkt í móttöku 

nýrra starfsmanna.

Ferli virkt og endurmetið á 

hverju ári.

1. Hluti af handbók. Stjórnendur

Samskiptateymi

Starfsmenn

Kennarar 

Félagsfærni

Samskipti



Samskipti milli 

starfsmanna og 

nemenda skoðuð 

með hliðsjón af 

vinnu með 

félagsfærni, 

bekkjarstjórnun og 

rafræn samskipti.

Vangaveltur um hvernig 

við viljum að samskipti 

gangi fyrir sig milli 

nemenda og starfsmanna. 

Þ.e. hvaða boðleiðir 

förum við og af hverju. 

Tölum við t.d. meira um 

nemendur en við 

nemendur.

Hugmyndir og 

vangaveltur kynntar 

starfsfólki. Rætt um 

úrbætur og leiðir til 

þess að auka jákvæð 

samskipti við skólann.

Unnið út frá 

samskiptaferlli þar sem 

áhersla er á jákvæð 

samskipti og félagsfærni.

Samskiptaferli viðhaldið og 

endurbætt eins og þurfa 

þykir.

1. Skólapúlsinn; skóla- 

og bekkjarandi.

Stjórnendur

Samskiptateymi

Kennarar

Starfsmenn

Þjóðfundur 

nemendaráðs verði 

árviss viðburður 

með góðu skipulagi.

Vinna að hugmyndum og 

vinna með fyrsta 

þjóðfundinn eftir áramót. 

Kynna fyrir starfsfólki og 

síðan foreldrum. 

Endurmeta í lok með 

starfsfólki og nemendum.

Skýrara fyrirkomulag 

þjóðfundar ásamt fastri 

dagsetningu á dagatali. 

Upplýsa 

skólasamfélagið þegar 

fundurinn á sér stað.

Þjóðfundur orðin fastur 

þáttur í skólastarfinu þar 

sem kynning, vinna og 

endurmat er hluti af 

ferlinu.

Þjóðfundur orðin fastur 

þáttur í skólastarfinu þar 

sem kynning, vinna og 

endurmat er hluti af 

ferlinu.

1. Endurgjöf frá 

nemendum og 

starfsfólki varðandi 

niðurstöður og 

úrvinnslu af 

þjóðfundi.

Frístundarfulltrúi

Stjórnendur

Leikjaleiðtogar í 7. 

bekk.

Undirbúa og vinna með 

hugmynd að 

leikjaleiðtogum í 7. bekk í 

samráði við 

umsjónarkennara. 

Fyrsta umferð með 

hópum eftir áramót og 

endurmat jafn óðum. 

Umbun með jöfnu millibili 

fyrir hópa sem hafa unnið 

úr verkefnunum.

Endurgjöf og reynsla 

fyrra árs nýtt til að móta 

frekar skipulag næsta 

árs. 

Tímabil skipulögð við 

upphaf skólaárs og 

nemendur fá þjálfun í 

hvað það þýðir að vera 

leikjaleiðtogi.

Nemendur og starfsfólk 

skólans þekki vel til 

hlutverks leikjaleiðtoga og 

ýti undir þátttöku annarra 

nemenda.

Kynning fyrir nemendum 

7. bekkjar og þjálfun fer 

fram að hausti.

Nemendur og starfsfólk 

skólans þekki vel til 

hlutverks leikjaleiðtoga og 

ýti undir þátttöku annarra 

nemenda.

Kynning fyrir nemendum 7. 

bekkjar og þjálfun fer fram 

að hausti.

1. Endurgjöf frá 

leikjaleiðtogunum og 

kennurum.

2. Endurgjöf frá 

nemendum frá 1.-4. 

bekk.

3. Skráning atvika á 

Mentor.

Frístundarfulltrúi

Umsjónarkennarar 

7. bekkjar

Stjórnendur

Samskipti

Frístundarfulltrúi



Hópefli og 

félagsfærni í 

samráði við 

umsjónarkennara 

og aðra starfsmenn.

Setja ramma utan um 

hvernig best er hægt að 

aðstoða starfsmenn í 

vinnu með félagsfærni og 

hópefli nemenda.

Rammi kynntur fyrir 

starfsfólki í upphafi árs 

og unnið út frá honum 

eins og ráðrúm gefur.

Frístundarfulltrúi hafi 

hlutverk með starfsfólki til 

að byggja undir 

félagsfærni og hópefli í 

skólanum.

Frístundarfulltrúi hafi 

hlutverk með starfsfólki til 

að byggja undir félagsfærni 

og hópefli í skólanum.

1. Skólapúlsinn; skól 

a og bekkjarandi.

2. Endurgjöf frá 

kennurum og 

nemendum sem taka 

þátt.

3. Skráning atvika á 

Mentor.

Frístundarfulltrúi

Stjórnendur

Félagsfærniteymi

Office 365 verði nýtt 

í vinnu starfsmanna 

og við kennslu.

Teymi kynni sér hvernig 

t.d. Teams virkar í 

samvinnu starfsfólks og 

við kennslu nemenda.

Nokkrir hópar innan 

skólans byrji að prófa 

Teams.

Teams kynnt fyrir öllu 

starfsfólki skólans í 

formi námsskeiðs um 

hvernig hægt er að 

vinna með öðrum og 

nemendum.

Skoða Teams sem tæki í 

leiðsagnarmati.

Starfsmenn orðnir vel 

kunnir Teams og farnir að 

skoða aðra þætti Office 

365 samhliða.

Office 365 orðinn hluti af 

kennsluháttum á mið- og 

unglingastigi.

1. Virkni og nýting 

hluta af Office365 í 

teymisvinnu innan 

skólans.

Outlook dagatalið 

haldi utan um fundi 

og starfsfólk kynnist 

kostum þess sem 

skipulagstæki.

Stutt kynning fyrir 

starfsfólk í boðun funda, 

samþykkt funda, 

verkefnahluta og deilingu 

dagatala.

Fylgja eftir að 

fundarboð fari í gegnum 

Outlook og fara frekar í 

hvernig það geti nýst 

sem tæki við skipulag 

starfs. 

Outlook nýtist 

starfsmönnum til skipulags 

í starfi og samstarfi 

samhliða Office 365. 

Frekari leiðir þjálfaðar.

Outlook nýtist 

starfsmönnum til skipulags 

í starfi og samstarfi 

samhliða Office 365. 

Frekari leiðir þjálfaðar.

Tölvuteymi

Stjórnendur

Starfsmenn

Kennarar

Frístundarfulltrúi

Tölvufærni



Heimasíðan 

uppfærð og nýtt 

sem gluggi út á við 

ásamt Facebook.

Heimasíða yfirfarin og 

úrbætur skipulagðar.

Óskað eftir og starfsfólk 

virkjað í að senda 

upplýsingar um skólastarf 

til birtingar.

Viðmið um myndatökur 

og myndbirtingar RVK 

skoðaðar með hliðsjón af 

persónuverndarlögum. 

Ný heimasíða frá RVK í 

burðarliðnum og því 

frekari þróun út frá því 

með nýjum(gömlum) 

upplýsingum.

Samþykki foreldra 

fengið með einföldu 

blaði sem óskað er eftir 

að foreldrar fylli út og 

skrifi undir.

Ýta frekar undir að innri 

starfsemi verði kynnti á 

vefnum.

Eyðublað uppfært á hverju 

ári  hjá þeim nemendum 

sem þurfa og yfirlit yfir 

samþykktir kunnar öllum 

sem vinna með árganginn.

Myndbirtangar og 

upplýsingar af innra starfi í 

samræmi við 

persónuverndarlög.

Eyðublað uppfært á hverju 

ári  hjá þeim nemendum 

sem þurfa og yfirlit yfir 

samþykktir kunnar öllum 

sem vinna með árganginn.

Myndbirtangar og 

upplýsingar af innra starfi í 

samræmi við 

persónuverndarlög.

1. Staða á ,,like-um" 

og fjölda innlegga á 

Facebook.

2. Fjöldi frétta og 

upplýsinga sem lagt 

er út á heimasíðu. 

Setja fjöldaviðmið á 

nýjum atburðum per 

viku?

Tölvuteymi

Stjórnendur

Starfsmenn

Kennarar

Virku samstarfi 

komið á milli 

mötuneytis 

nemenda og 

kennara.

Koma á virkum samskipti 

milli mötuneytis og 

fulltrúa kennara um bæta 

samstarfshætti og bætta 

umgengni.

Halda við og vinna með 

áhersluatriði út frá 

viðmiðum sem koma 

fram á fundi milli 

tengiliðs og mötuneytis.

Endurgjöf og úrvinnsla 

mótar samstarf milli stiga 

og mötuneytis.

Endurgjöf og úrvinnsla 

mótar samstarf milli stiga 

og mötuneytis.

1. Endurgjöf 

starfsmanna á 

stigsfundum og frá 

mötuneyti.

2. Skólapúlsinn; 

aukaspurningar v. 

mötuneytis.

3. Skólaþing og 

niðurstöður þaðan.

4. Heilbriðgisvottun.

Stjórnendur

Kennarar á yngsta- 

og miðstigi.

Mötuneyti nemenda

Mötuneyti

Tölvufærni



Samtarfsverkefni 

milli unglingastigs 

og mötuneytis um 

,,Hádegisvaktina".

Kynning á verkefninu fyrir  

kennurum og 

starfsmönnum. Verkefni 

kynnt fyrir nemendum og 

foreldrum.

Verkefnið skipulagt og 

sett af stað. Umbun í 

formi styrks til nemenda 

vegna vorferðar.

Verkefnið metið í lok árs.

Endurgjöf nýtt til að 

halda áfram með 

verkefnið í endurbættri 

útgáfu. Verkefnið sett i 

gang strax í upphafi árs.

Endurgjöf nýtt til að halda 

áfram með verkefnið í 

endurbættri útgáfu. 

Verkefnið sett i gang strax 

í upphafi árs.

Verkefni sem er hluti af 

samfélagslegri ábyrgð 

nemenda í 10. bekk og 

skólinn styrkir óvissuferð 

nemenda í staðinn.

1. Endurgjöf 

starfsmanna og 

nemenda sem taka 

þátt í verkefninu.

2. Skólapúlsinn; 

aukaspurningar 

vegna mötuneytis.

3. Skólaþing og 

niðurstöður þaðan.

4. Heilbrigðisvottun.

Stjórnendur

Mötuneyti nemenda

Umsjónarkennarar 

10. bekkjar 

(unglingadeild)

Sjálfskömmtun, 

salatbar og 

smoothie.

Starfsmenn mötuneytis 

kynna sér hvernig 

sjálfskömmtun fer fram í 

öðrum skólum. Í 

framhaldinu fer fram 

tilraunavikur þar sem 

afgangar eru vegnir og 

salatbar prufaður 

samhliða.

Þróa frekar, í samstarfi 

við aðra starfsmenn, 

hvernig sjálfskömmtun 

gengur fyrir sig. Einnig 

skal skoðað að nýta 

salatbarinn fyrir 5.-10. 

bekk. 

Sjálfskömmtun orðin að 

vinnuferlli í mötuneytinu 

með virkri þátttöku allra í 

samfélaginu. Skoða hvort 

að salatbar sé raunhæfur 

fyrir 1.-10. bekk.

Viðhalda vinnuferlinu og 

salatbar.

1. Skólapúlsinn.

2. Endurgjöf frá 

samráðsdegi.

3. Skilaboð og samtöl 

frá foreldrum.

Mötuneyti 

Stjórnendur

Starfsmenn

Læsi

Markmið unnin í 

samstarfi með 

læsisteymi skólans 

og Grafarvogs.

1. Læsisniðurstöður.

2. Samræmd próf
Stjórnendur 

Læsisteymi

Kennarar

Grænfáni

Mötuneyti


