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Umbótaáætlun Brúarskóla 2022-2024
Umbótaþáttur

Markmið

Aðgerðir til umbóta
•

Velferð og líðan
nemenda

Að nemendum líði vel í
skólanum.

•

•

Hvatningakerfi

Hvatningakerfi eru notuð •
rétt og markvisst og allt
starfsfólk er samstíga í •
notkun þeirra.
•
Nemendur upplifa
hvatningakerfin á
jákvæðan hátt.

Hver nemandi fái óskipta athygli
starfsmanns á hverjum degi
Hver nemandi fái daglega hrós
og/eða jákvæða athygli fyrir
eitthvað sem hann gerir
Reglulegt samtal
umsjónarkernnara og nemanda
Fræðsla um hvatningakerfin á
upphafsdögum í ágúst
Nýtt starfsfólk fær kynningu á
hvatningakerfum
Stoðþjónusta fylgir eftir fræðslu
og kynningu og styður við
starfsfólk í notkun
hvatningakerfanna

Samstarf við
heimaskóla
nemenda

Að formgera samskipti
umsjónarkennara við
heimaskóla nemenda

Verkferlar skýrðir og
leiðbeiningar gerðar um samskipti
við heimaskóla

Ráðgjöf

Að bæta árangur af
ráðgjöf

Ráðgjafar leita leiða til þess að
aðlaga ráðgjöfina enn frekar
að þörf ráðþega.

Viðmið um árangur

Ábyrgðaraðili

Mat – hvenær og
hvernig

Að öllum nemendum líði
vel í skólanum

Stjórnendur og
kennarar

Nemendakönnun lögð
fyrir í október 2022
og maí 2023
Eftirfylgd
stoðþjónustu yfir
veturinn.
Starfsmannakönnun
í maí 2023
Nemendakönnun í
maí 2023

Allt starfsfólk skilur
hvatningakerfin og notar
þau markvisst og rétt.
Starfsfólk er samstíga í
notkun hvatningakerfanna.
Nemendur tala jákvætt um
hvatningakerfin.

Stjórnendur og
stoðþjónusta

Að kennarar eigi reglulega
fagleg samskipti við
heimaskóla nemenda sem
snúa að námi og framförum
nemenda

Stjórnendur og
kennarar

Athugun gerð á
samskiptum við
heimaskóla apríl 2023

Að þeir skólar sem fá
ráðgjöf meti að ráðgjöfin
beri góðan árangur

Deildarstjóri
ráðgjafar

Viðhorfskönnun lögð
fyrir almenna skóla í
maí 2024
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•

Nemendur sem
eru lengur en 1416 mánuði í
Brúarskóla

Að inntökureglur
skólans geri ráð fyrir
raunhæfri lengd á
skólavist.
Að formgera leiðir til
þess að koma til móts
við þarfir langtíma
nemenda í Brúarskóla.

•
•
•

Skoða nánar þróun
samsetningu nemendahóps
Brúarskóla
Taka upp samtal við SFS um
hlutverk skólans
Endurskoða inntökureglur
Skoða möguleika á auknu
atvinnutengdu námi og aðrar
leiðir til þess að koma til móts
við þarfir langtíma nemenda

• Að hlutverk og
inntökureglur skólans
hafi verið
endurskoðaðar með
tilliti til breytinga á
nemendahóp Brúarskóla
• Að langtíma nemendur
séu sáttir í
námsumhverfi sínu og
líði vel í skólanum.

Stjórnendur,
stoðþjónusta

Staðan á verkefnum
metin að vori 2023,
janúar 2024 og aftur
að vori 2024

