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Símenntunaráætlun Foldaskóla 
Símenntun kennara 

Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun skv. 12. gr. laga um grunnskóla sem tekur 

mið af samningsbundnum 102-150 klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara. 

Skipting þess tíma getur verið mismunandi milli kennara, skóla og einnig milli ára. 

 

Símenntun kennara má skipta í tvo meginþætti: 

1. Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann  

2. Þættir sem starfsfólk metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig 

Tími til símenntunar er samningsbundinn og er almennt áætlaður utan við skipulagðan starfs-

ramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma í samráði við kennara. 

Skólastjórnendur ákvarða almenna þörf á endurmenntun út frá stefnu, áhersluatriðum og 

þróunarvinnu á grundvelli sjálfsmats skóla og starfsþróunarsamtala. 

 

Símenntunaráætlun skal kynnt kennurum 

Kennurum ber að gera skólastjórnendum grein fyrir þeim þáttum í símenntun sem þeir hafa 

áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. 

Kennurum er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. símenntunaráætlun 

skóla, enda sé hún gerð skv. ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu. 

Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra. 

Símenntun starfsfólks 

Starfsfólki ber að gera skólastjórnendum grein fyrir þeim þáttum í sí- og endur-

menntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri 

þekkingu sem nýtist í starfi. Starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað 

að fara á skv. símenntunaráætlun skóla, enda séu þau á vinnutíma/símenntunartíma 

og starfsfólki að kostnaðarlausu. 

Ferlið við gerð símenntunaráætlana 

 

Undirbúningur: Starfsfólk ígrundar 
eigin þörf á símenntun. Starfsmaður 

skráir og skilar inn óskum til 
skólastjórnanda. Sameiginlegar 

þarfir ræddar á starfsmannafundi/-
um. Skólastjórnendur skilgreina þörf 

út frá þróunaráætlun skólans.

Starfsþróunarsamtal: 
Skólastjórnendur ræða hugmyndir 

símenntunar við starfsmann og óska 
eftir fleiri tillögum. Áætlun 

starfsmannsins skráð. Úrvinnsla: Skólastjórnendur taka 
saman niðurstöður og skilgreina 

áherslur fyrir símenntun. Hver og 
einn starfsmaður ber ábyrgð á að 

skrá eigin símenntun.

Fræðsla og eftirfylgni: Starfsmaður 
fylgir eftir áætlun og skráir eigin 

símenntun. Skólastjórnendur veita 
aðstoð og stuðning og tryggja að 
sameiginleg fræðsla eigi sér stað. 

Mat: Skólastjórnendur minna 
starfsfólk á skráningu símenntunar á 

miðju ári og meta árangur í lok 
skólaárs. Í starfsmannasamtölum 

taki starfsmenn með skriflegt yfirlit 
yfir símenntun ársins.

Umsjón: Skólastjóri  
og aðstoðarskólastjóri 

Starfsmannafundur: Skólastjórnendur 
taka saman niðurstöður og skilgreina í 
framhaldi af því áherslur og áætla þörf 
fyrir símenntun fyrir skólann / hópa / 
einstaklinga. Niðurstöður kynntar á 
starfsmannafundi. Almenn umræða. 
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Framkvæmd símenntunar 

• Ábyrgð skólans: Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu símenntunar-

áætlana. Aðstoðarskólastjóri og aðrir stjórnendur eru skólastjóra til aðstoðar. 

• Ábyrgð starfsmanna: Starfsfólk er ábyrgt fyrir eigin símenntun, þ.e. að koma auga á 

tækifæri til að bæta og viðhalda þekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Því ber að taka 

virkan þátt í gerð eigin símenntunaráætlunar og fylgja starfsþróunaráætlun sinni eftir. 

Það tekur einnig virkan þátt í gerð símenntunaráætlunar skólans.  

• Tímasetningar: Undirbúningur símenntunaráætlunar skólans er á vorönn. 

• Tími til símenntunar: Tími til símenntunar ræðst af þörfum og fjármagni hverju 

sinni. Kennarar hafa allt að 102-150 stundir til símenntunar (og undirbúnings) á ári og 

annað starfsfólk a.m.k. 16 stundir á ári. 

• Jafnræði til náms: Reynt verður að jafna tækifæri til símenntunar hverju sinni en 

einnig verður tekið tillit til þátttöku starfsmannsins á fyrri árum. 

• Endurskoðun: Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlun starfsfólks sé í stöðugri endur-

skoðun og geti breyst m.a. eftir aðstæðum, framboði og verkefnum hverju sinni. 

• Tilbúin símenntunaráætlun: Símenntunaráætlun skólans er hægt að nálgast á vefsíðu 

Foldaskóla. 

• Framhaldsnám: Framhaldsnám á sviði kennslufræða/stjórnunar (eða á sviði sem 

skólastjóri metur að tengist beint starfi viðkomandi) í fjarnámi er styrkt af skóla með 

þeim hætti að starfsmanni er gefið leyfi á launum til að sækja staðbundnar lotur að há-

marki í 2 daga. Framhaldsnám telst ekki hluti af 150 tímunum nema það tengist beint 

símenntunaráætlun skólans og eftir því verði sótt skriflega. Skrá skal framhaldsnám 

sem hluta af einstaklingsáætlun starfsmanns. Sækja þarf um til skólastjóra tímanlega  

ef starfsfólk óskar eftir leyfi vegna framhaldsnáms – skólastjóra er heimilt að synja um 

slíkt leyfi. 

• Sótt um námskeið: Starfsmenn sækja um námskeið til skólastjórnenda í starfsmanna-

samtölum en einnig á öðrum tíma ef þurfa þykir. Forgangsraðað verður í samræmi við 

áherslur skólans og fjármagn. 

Helstu áherslur og markmið 2021 – 2022 

ALLT STARFSFÓLK 

• Umhverfisstefna skólans og heilsueflandi skóli 

➢ Áhersla á umhverfismál og heilsueflingu, viðhalda og þróa áfram. 

• Þróunarverkefnið Vertu velkomin/-n í hverfið okkar - Viltu tala íslensku við mig?  

➢ Áframhaldandi vinna, þátttaka í verkefninu (mismikil eftir einstaklingum), 

íslenskunámskeið fyrir starfsfólk. 

• Skyndihjálparnámskeið 

• Hinsegynvænni Grafarvogur og Kjalarnes  

➢Fræðsla fyrir allt starfsfólk  

KENNARAR: 

• Kennarar sæki námskeið á símenntunardögum í ágúst t.d. hjá Reykjavíkurborg. 

Hver og einn velur sér námskeið sem nýtist honum sem best fyrir vetrarstarfið. 
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• Leiðsagnarnám 

➢ Áframhaldandi þróun með áherslu á vaxandi hugarfar og árangursríkar leiðir með 

það að markmiði að festa aðferðir í sessi. 

• Tækni og sköpun 

➢ Áhersla á þróun upplýsingatækni á öllum stigum. Námskeið í skólanum – notkun 

upplýsingatækni s.s. chromebook, ipada, Google Classroom o.fl. 

• Læsi  

➢ Kynna sér og innleiða leiðir til að koma til móts við nemendur sem ekki hafa náð 

lestrarfærni skv. lesfimi. 

➢ Lestrarvinir, eldri nemendur aðstoða yngri nemendur. 

• Félagsfærni, sjálfsefling og skólabragur 

Jafningjafræðsla, önnur fræðsla og þróun verkefna: 

➢ Leikjavinir   

➢ Lestrarvinir 

➢ Heildstæð kynfræðsla 

➢ Leiklist innleidd í kennslu 4.- 8. bekkja  

➢ Upright – verkefni í einum árgangi sem miðar að því að stuðla að aukinni vellíðan 

og seiglu nemenda. 

• Virk vinna í teymum skólans 

 

ANNAÐ STARFSFÓLK 

• Námskeið skipulögð af aðilum utan skóla  

➢Námskeið í íslensku, á vegum Reykjavíkurborgar og/eða Íslenskuþorpsins, fyrir 

erlent starfsfólk. 

➢Fræðsla fyrir stuðningsfulltrúa frá kennslu- og hegðunarráðgjafa Miðgarðs. 

➢Námskeið/kynningar fyrir skrifstofustjóra/ritara/umsjónarmann/matráð o.fl. 

➢Heimsóknir á aðrar starfsstöðvar. 
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Starfsmaður skal skrá símenntun sína  

 

 

Hvað er símenntun? 

Símenntun getur bæði verið formleg og óformleg. Formlegar aðferðir eru t.d. hefðbundin 

námskeið innan og utan skóla, náms- og ráðstefnur, þjálfun í starfi, fjarkennsla og leshringir. 

Óformlegar aðferðir eru t.d. að leiðsegja, gera upp verkefni, starfsskipti, heimsóknir, víxl-

þjálfun, fundahald, gerð upplýsingarita, verkefna- og hópvinna og sjálfsnám. 

Fjármögnun símenntunar 

Fjármunir til símenntunar eru ýmist hluti af fjárframlagi borgarinnar til skólans eða eru sóttir 

sem styrkir. Einnig veitir Skóla- og frístundasvið fjármunum til þróunarverkefna, eitt sér eða í 

samvinnu við aðra. Starfsmaður getur sótt styrki í símenntunarsjóði stéttarfélaga skv. þeirra 

reglum. 

 
Skóli greiðir að fullu Greitt að hluta – skóli og starfs-

maður skipta kostnaði milli sín 

Ekki greitt af skóla – starfsmaður 

fjármagnar símenntun sjálfur 

Starfstengd, ósk stjórn-

andans og þátttaka er 

innan/utan vinnutíma. 

Stundum starfstengd en ekki 

forgangsmál - þátttaka í 

vinnutíma.  

Hugsanlega starfstengd, 

ósk starfsmannsins og utan 

vinnutíma. Samkomulag 

stjórnanda og starfsmanns. 

Óljós eða engin tengsl við 

núverandi eða framtíðarstarf 

hjá vinnuveitanda. 

Að meta og staðfesta árangur 

• Staðfesting og skráning: Við formlega fræðslu (t.d. námskeiðahald) er tímafjöldi 

kennslu í viðurvist leiðbeinanda eða kennara skráður. Undirbúningur á milli nám-

skeiðsdaga er skráður hafi slíkt verið ákveðið fyrirfram. 

• Við óformlega fræðslu eins og þátttöku í t.d. skipulögðum leshringjum og þróunar-

verkefnum er skráður ákveðinn heildartímafjöldi. 

• Skólastjórnendur veita aðstoð við útreikninga ef starfsfólk er í vafa. 
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• Staðfesting og skráning: Það er á ábyrgð starfsmanns að skrá símenntun og sýna 

fram á að henni sé lokið en skólastjórnenda að staðfesta hana. Starfsmaður skráir sí-

menntun á þar til gert eyðublað. 

• Matshæfni: Matshæfni símenntunar er símenntun sem var samþykkt af starfsmanni og 

stjórnanda. 

• Mat og eftirfylgd: Skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og aðrir stjórnendur munu meta 

hversu vel starfsfólki hefur tekist að uppfylla kröfur í áætlunum þeirra. 

 

 

 


