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Umbótaþáttur Markmið Aðgerðir til úrbóta Viðmið um árangur Ábyrgðaraðili  Hvernig og 
hvenær verður 

árangur metinn? 

      

Félagsfærni 
Samfélagsleg 
ábyrgð og 
virkni. 

Efla árangursrík samskipti 
nemenda og vilja til að hafa 
jákvæð áhrif á umhverfi 
sitt og samfélag.  

Markviss kennsla í 
félagsfærni með áherslu á 
hópefli og bekkjarfundi þar 
sem nemendur eru þjálfaðir í 
samskiptum, samvinnu og 
samkennd. Stuðla að 
tilfinningalæsi, réttlætis-
kennd og leiðtogahæfni. 
 
Fjölbreytt samfélagsverkefni 
unnin, t.d. umhverfisverkefni 
og nærumhverfi eru hluti af 
námi. 
 
Utanaðkomandi fræðsla. 

Betri skólabragur og bætt 
samskipti nemenda. 
Virkni nemenda og 
lýðræðisleg þátttaka í 
skólastarfinu.  

Stjórnendur, kennarar, 
starfsfólk. 

Kemur fram í 
skólanámskrá 
hvernig unnið er 
með félagsfærni.  
Félagsfærni 
nemenda metinn í 
hóp- og 
paraverkefnum.  
Þátttaka nemenda 
í teymun innan 
skólans 
(umhverfis- og 
heilsuteymi, 
skólaráði, 
nemendaráði o.fl.). 

      

Sjálfsefling  
Sterk sjálfsmynd 
og trú á eigin 
getu. 

Nemendur læri að þekkja 
styrkleika/veikleika og 
setja sér markmið.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efla þrautseigju og seiglu. 

Efla leiðsagnarnám og 
vaxandi hugarfar. 
Vinna með styrkleika og 
veikleika nemenda. 
Hrósa, hvetja, leiðbeina.  
Nemendur setji sér markmið 
og læri að bera ábyrgð á 
eigin námi. 
Fjölbreytt verkefni og 
fjölbreyttari skil á 
verkefnum. 
Auka framsögn. 
Nemendaviðtöl. 
 
Þátttaka í Upright. 

Ánægðari nemendur og 
betri árangur. 
Meira sjálfstraust og 
aukin ábyrgð á eigin námi. 
Allir nemendur þora að 
koma fram. 
 
 

Stjórnendur, kennarar, 
starfsfólk, nemendur, 
foreldrar.  

Kemur fram í 
skólanámskrá 
hvernig unnið er 
með sjálfseflingu. 
Skólapúlsinn. 
Nemendaviðtöl. 
Sjálfsmat 
nemenda. 

      



Læsi  
Þekking og 
skilningur á 
samfélagi og 
umhverfi. 

Nemendur öðlist hæfni til 
að geta lesið, skilið, túlkað 
og unnið á gagnrýnan hátt 
með ritað mál, orð, tölur, 
myndir og tákn. Vera læs á 
ólíka miðla, umhverfi, 
hegðun og aðstæður. 

Markviss lestarkennsla á 
öllum stigum, í öllum 
námsgreinum. 
Allir nemendur fá viðeigandi 
stuðning í lestrarnáminu.  
Þróun Lestarvina. 
Unnið með læsi í víðri 
merkingi s.s. fjármála-, 
fjölmiðla-, menningar-, 
tækni- og miðlalæsi. 
Nemendur læra að afla 
upplýsinga, vega þær og 
meta og vinna með þær á 
gagnrýninn og ábyrgan hátt. 
Hugmyndavinna í höndum 
læssisteymis sem miðlar til 
annarra.  
Betra aðgengi og sýnileiki að 
bókum og öðru lestrarefni. 
Boðið upp á valgreinar í læsi 
og forritun.  
Utanaðkomandi kynningar 
fyrir nemendahópa. 
 

Læsisáætlun er til út frá 
aldri nemenda. 
Nemendur lesa meira og 
sýna frumkvæði til lesturs 
og skilji betur. 
Betri árangur til 
framtíðar. 
  

Stjórnendur, kennarar, 
starfsfólk, nemendur, 
foreldrar. 

Kemur fram í 
skólanámskrá 
hvernig unnið er 
með læsi. 
Læsisstefna kynnt 
fyrir öllum og 
sýnileg á 
heimasíðu. 
Árangur í lesfimi, 
Orðarún.  
 

      

Sköpun 
Skapandi hugur 
og hönd. 

Auka vægi tækni og 
sköpunar í öllu skólastarfi. 

Samþætting námsgreina. 
Opnari verkefni og 
fjölbreyttari og persónulegri 
skil á verkefnum. Fá 
nemendur til að hugsa út 
fyrir rammann.  
Bæta aðgengi að efni og 
aðstaða til sköpunar stækkuð 
og bætt. 
Námskeið fyrir kennara í 
notkun upplýsingatækni og 
fjarfundabúnaðar. 

Fjölbreyttari 
kennsluhættir og 
námsmat. Verkefni og 
verkefnaskil byggja á 
lausnarleit og nýsköpun. 
Upplýsingatækni nýtt á 
skapandi hátt.  
Auka sýnileika verkefna. 
 

Stjórnendur, kennarar.  Kemur fram í 
skólanámskrá 
hvernig unnið er 
að því að efla 
sköpun í menntun 
nemenda. 
Sjálfsmat 
nemenda.  
Leiðsagnarmat, 
símat, birtist í 
öllum 
námsgreinum. 
Sýningar á 
verkefnum 
nemenda. 

      



Heilbrigði 
Heilbrigður 
lífsstíll og 
vellíðan. 

Nemendur tileinki sér 
heilbrigðan lífstíl og öðlist 
hæfni til að standa vörð um 
eigið heilbrigði.  
 
 

Viðhalda vinnu umhverfis- 
og heilsuteymis. 
Unnið er að því að skapa 
umræður um lífs- og 
neysluvenjur, líkamlega 
færni, kynheilbrigði og 
andlega og félagslega 
vellíðan og margbreytileika. 
Auka hreyfingu í 
kennslu/námsgreinum. 
Fá utanaðkomandi sterkar 
fyrirmyndir inn með fræðslu. 
Samræmd vinnubrögð um 
skólareglur.  
Heilsusamlegur matur. 
 

Vellíðan nemenda, virk 
þátttaka, aukin færni og 
árangur.  
Nemendum líður betur og 
ástundun og virkni er 
betri.  
Betri aðgangur að köldu 
vatni. 
 

Stjórnendur, kennarar, 
starfsfólk, foreldrar, 
nemendur.  

Kemur fram í 
skólanámskrá 
hvernig unnið er 
að því að efla 
heilbrigði. 
Sjálfsmat 
nemenda/mat 
kennara. 
Skólapúlsinn. 
Aukin aðsókn og 
ánægja með mat. 

      

Annað Stuðla að námssamfélagi 
þar sem við deilum og 
lærum hvert af öðru. 
 

Efla starfsfólk. 
Virkja gleðina í öllu starfi. 
Núvitund, jákvæð samskipti. 

Fjölbreyttari 
kennsluaðferðir. 

Stjórnendur, kennarar, 
starfsfólk. 

Mat starfsmanna. 
 
 

 


