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Matsáætlun 2018-2019
Viðfangsefni

Markmið

Viðmið

Gagnaöflun

Vinnuáætlanir

Vinnuáætlun er gerð fyrir
hvern nemanda þar sem
fram koma markmið í
námi og hegðun.

Vinnuáætlun hefur verið
unnin fyrir alla nemendur
Markmið í vinnuáætlun
eru skýr og mælanleg

Vinnuáætlanir skoðaðar.
Úrtak: 1 úr hvorum
þáttökubekk
2 af unglingastig, 2 af
miðstigi

Lokið fyrir janúar 2019

Matsteymi og valdir
kennarar

Nemendur þekkja og
geta haft áhrif á markmið
sín í námi og hegðun.

Nemendur taka virkan
þátt í ákvarðanatöku um
eigið nám.
Markmið í námi og
hegðun eru sýnileg
nemendum og þau rædd
við nemendur.

Kennarar rýna starf sitt

Lokið fyrir 22. febrúar
2019 (annaskil)

Matsteymi og kennarar

Að starfsmenn séu
öruggari í að takast á við
truflandi hegðun
nemenda og árangur
náist í vinnu með
nemendur.

Könnun/spurningalisti
um stöðu á hegðun
nemenda fyrir og eftir
inngrip lögð fyrir
starfsfólk

Lokið í maí 2019

Ráðgjafarsvið

Að skapa gott samstarf
milli kennara og
stjórnenda.
Að hver kennari geti
fengið tækifæri á að
segja sínar skoðanir og
hugmyndir.

Deildarstjórar og
kennarar í reglulegu
sambandi. Efla faglega
hæfni starfsmanna og
styðja við góðar
hugmyndir.

Rýnt í fundaskráningar af
fagfundum.
Regluleg samtöl við
kennara

Lokið fyrir janúar 2019

Matsteymi

Samstarf við nærskóla og
BUGl sé náið, jákvætt og
reglubundið.

Að deildarstjórar
þátttökubekkja og
Dalbrautar séu í
reglulegu sambandi við
fulltrúa viðkomandi
skóla/stofnunar og
upplýsingaflæði sé virkt.

Samantekt gerð á
samstarfi vetrarins

Lokið í maí 2019

Deildastjórar í
þátttökubekkjum og á
Dalbraut

Lýðræðisleg
vinnubrögð, þátttaka
og ábyrgð nemenda

Ráðgjöf

Faglegt samstarf

Samstarf við nærskóla
og BUGL

Að starfsmenn fái
fræðslu og ráðgjöf til
þess að takast á við
truflandi hegðun
nemenda. Eftirfylgd
aukin.

Tímarammi

Ábyrgðaraðilar
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Velferð og líðan
nemenda

Að nemendur upplifi sig
örugga í skólanum, þeim
líði vel og geti náð
árangri.

Að öllum nemendum líði
vel í skólanum.

Könnun um líðan lögð
fyrir nemendur

Könnun lögð fyrir í maí
2019

Skólastjórnendur og
kennarar

Framkvæmd innra
mats

Að unnið sé samkvæmt
áætlun um innra mat.

Tímaáætlun um innra
mat sé fylgt.

Farið yfir áætlun og
framkvæmdir.

Janúar 2019 og júní 2019

Matsteymi

Umbótastarf í kjölfar
innra mats

Að unnið sé samkvæmt
umbótaáætlun.

Tímaáætlun um innra
mat sé fylgt.

Farið yfir áætlun og
framkvæmdir.

Janúar 2019 og júní 2019

Matsteymi

