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Starfsþróun 

Fagleg forysta og markviss leiðsögn er ein meginforsenda fyrir árangursríku þróunarstarfi. 

Stöðugt og markvisst er unnið að þróun skólastarfsins með hag barna að leiðarljósi. 

Stjórnendur hafa frumkvæði að og hvetja starfsfólk til að efla sig í starfi og auka við þekkingu 

sem nýtist. Starfsþróunaráætlun tengist þróunar- og umbótastarfi innan skólans og er í 

samræmi við áherslur skólans. Starfsþróun starfsmanna er með ýmsu móti, hún getur bæði 

verið einstaklingsmiðuð en einnig geta stjórnendur gert kröfu um ákveðna símenntun 

starfsmanna skólans. Kennarar skólans fara á ýmis starfstengd námskeið, afla sér þekkingar á 

ráðstefnum, fræðslufundum og með lestri faggreina og tímarita.   

Samkvæmt 12. grein grunnskólalaga frá 2008 á hver skóli að frumkvæði skólastjóra að 

móta áætlun til ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks skólans skuli hagað svo að 

hún sé í sem bestu samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrá. Starfsfólki 

ber að gera skólastjórnendum grein fyrir þeim þáttum í starfsþróun 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 samkvæmt símenntunaráætlun skóla, 

enda séu þau á vinnutíma/símenntunartíma og starfsfólki að kostnaðarlausu. 

Í kjarasamningi kennara segir m.a. um starfsþróun og starfsþróunaráætlun í kafla 13 að 

tími til starfsþróunar markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. á ári til símenntunar 

og undirbúnings kennara. Starfsþróun, sem hluti af 150 (126/102) klst., er almennt ætlaður 

tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á 

starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við kennara. 

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti, þættir sem eru nauðsynlegir fyrir 

skólann annars vegar og hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir 

sig til að halda sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Hverjum skóla er 

skylt að gera starfsþróunaráætlun sem nær að lágmarki til næsta skólaárs og skulu drög að 

henni kynnt kennurum í síðasta lagi 1. janúar ár hvert vegna næsta skólaárs. 

Kennarar nýta að lágmarki þrjá daga að meðtöldum námskeiðum á vegum skólans á 

endurmenntunardögum í ágúst t.d. sumarsmiðjur. Hver og einn velur sér námskeið sem nýtist 

honum sem best fyrir vetrarstarfið eða mætir í Vesturbæjarskóla í þróunarstarf þessa daga. 
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Starfsþróunaráætlun 2021-2022 

Starfshópur Verkefni Markmið Lýsing á verkefni 

Kennarar, 
stuðningsfulltrúar 
og stjórnendur 

Austur - Vestur 
Sköpunar- og 
tæknismiðja 
(makerspace) 

Að kennarar og nemendur hafi 
aðgang að margskonar efniviði og 
kennslugögnum sem auðveldar að 
koma til móts við fjölbreyttan 
nemendahóp með nýjum og 
skapandi leiðum. Í 
sköpunarsmiðju fá nemendur 
tækifæri til að uppgötva og nýta 
hæfileika sína betur í fjölbreyttum 
viðfangsefnum sem eykur færni 
þeirra og þjálfar í sjálfstæðri 
verkefnavinnu og lausnaleit.  

Áhersla er lögð á lykilhæfni sem er skapandi hugsun og frumkvæði, 
nýting þekkingu og leikni, hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í 
samvinnu við aðra og undir leiðsögn, hæfni nemenda til að nýta 
margvíslega miðla í þekkingarleit og hæfni nemenda til að bera 
ábyrgð á eigin námi. Lögð er áhersla á að nýta stafræna tækni og 
veita nemendum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar. 
Unnið er að verkefnum sem tengjast, hönnun og nýsköpun, 
forritun, stærðfræði, tungumálum, listsköpun og þemavinnu.  

Kennarar í 1. – 4. 
bekk 

Vinátta – 
vináttuverkefni 
Barnaheilla 

Vinátta felst í því að fyrirbyggja 
einelti með því að móta góðan 
skólabrag, eiga góð samskipti og 
hafa jákvæð viðhorf til allra í 
hópnum. Lögð er sérstök áhersla á 
að ná til þeirra barna og fullorðinna 
sem verða vitni að einelti og hvetja 
þau til að bregðast við því. 

Vinátta byggist á nýjustu rannsóknum á einelti og á ákveðinni 
hugmyndafræði og gildum sem mikilvægt er að séu samofin öðru 
starfi þeirra skóla sem vinna með efnið. Auk þess byggir Vinátta á 
raunhæfum verkefnum fyrir nemendur, starfsfólk og foreldra. 
Þátttaka allra í þessu forvarnarverkefni er grundvöllur þess að vel 
takist til. Gert er ráð fyrir að þátttakendur tileinki sér þessi grunngildi 
við vinnu og í samskiptum innan skólasamfélagsins. 
Hugmyndafræðin endurspeglast í eftirtöldum fjórum gildum, 
umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. 

Allir starfsmenn Umhverfisvænn 
skóli – Græn 
skref 

Markmið er að auka 
umhverfismennt og menntun til 
sjálfbærni. 

Skólinn vinnur að því að móta sér umhverfisstefnu út frá grænum 
skrefum og viðmiðum frá Grænfánaverkefninu. Verkefnið verður 
unnið út frá hugmyndum Réttindaskóla og í samstarfi við 
Réttindaráð skólans en mun vera samþætt við allar námsgreinar.  



 

Kennarateymi Stærðfræði Stærðfræðileiðtoginn leiðir hóp 
kennara í sínum skóla og leggur 
grunninn að faglegu 
námssamfélagi með samræðum 
um stærðfræðinám og -kennslu.  

Tveir kennarar á yngra stigi og tveir kennarar á miðstigi leiða hóp 
kennara og leggja grunn að faglegu námssamfélagi með samræðum 
um stærðfræðinám og kennslu. Hópurinn kynnir sér afmarkaða 
þætti stærðfræðinnar og vinnur saman að gerð kennsluáætlana. Að 
kennslu lokinni eru kennsluáætlanir og kennsla tekin til ígrundunar 
og umræðu. Kennarar frá MVS veita leiðtogunum stuðning á 
vettvangi. 

Stuðningsfulltrúar Örnámskeið Efla fagvitund og styrkja þá í starfi 
með börnum. 

Stuðningsfulltrúar taka þátt í námskeiðum með hinum ýmsu 
fagaðilum sem nýtast þeim í starfi með nemendum. 

Kennarar Garðurinn Að þróa kennslu í tengslum við 
útikennslu í þakgarði skólans. 

Þakgarðurinn bíður upp á marga möguleika í kennslu tengdum 
flestum námsgreinum. Í þakgarðinum má finna stjörnukíki sem á að 
nýtast einnig til umhverfis- og hvalaskoðunar, tæki og tól til 
ræktunar og vaska og vinnuborð. Kennarar munu ræða, prófa og 
þróa kennslu í þakgarðinum í vetur. 

Kennarar Leiðsagnarnám Að lögð verði áhersla á 
leiðsagnarnámþar sem nemendur 
velta reglulega fyrir sér námi sínu 
með kennurum sínum til að 
nálgast eigin markmið í náminu og 
ákveða hvert skuli stefna.  

Kennarar lesa bókina Leiðsagnarnám eftir Nönnu Kristínu 
Christiansen. Lögð verður áhersla á námsmenningu og að byggja 
upp árangursríkt leiðsagnarnám í Vesturbæjarskóla.  

Kennarar Rafræn 
námsumhverfi 

Að nemendur og kennarar læri að 
nota rafrænu námsumhverfin 
Seesaw (1. – 4. bekkur) og Google 
Classroom (5. – 7. bekkur). 

Seesaw er námsumhverfi í formi rafrænnar námsferilsmöppu þar 

sem kennari getur lagt fyrir verkefni. Í gegnum Google Classroom 
námsumsjónarkerfið er hægt að leggja fyrir verkefni, fylgjast með 
framvindu á meðan á vinnu stendur og taka við verkefnum frá 
nemendum. 



 

 

Starfsþróun starfsmanna í Vesturbæjarskóla 

Skólaárið 2021-2022 

 

Starfsmenn eiga að skrá reglulega niður starfsþróun sína og afhenda í starfsþróunarsamtali að 

vori. Starfsfólk er einnig hvatt til að skrá niður óformlega fræðslu. 

 

Nafn starfsmanns Kennitala Starfsheiti 

   

 

Námskeið Dagsetning Tímafjöldi 
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