
Símenntunaráætlun Glerárskóla 2022 – 2023 

Áætlunin er unnin út frá stefnu og sýn Glerárskóla sem speglar Aðalnámskrá grunnskóla og Menntastefnu 
Akureyrarbæjar í samráði við starfsfólk. 

Viðfang Hópur Markmið Tími Ábyrgð/umsjón Dagsetning 
Læsi – Skapa samfellu milli 
stiga í skólanum. Efla lestur 
og áhuga, taka saman 
niðurstöður og gera 
verkferla um eftirfylgni.    

Kennarar   Efling læsis, ritunar, tjáningar og 
lesskilnings í skólanum. Vekja og virkja 
áhuga nemenda á læsi. Aðstoða kennara 
við að nýta sér niðurstöður lesfimiprófa 
og annarra prófa er kanna stöðu 
nemenda til að efla framhaldið. Ýta undir 
bóklestur. 

Allt skólaárið.  Stýrihópur um læsi 
Stjórnendur  

2022– 2023  

Jákvæður agi Allir Áframhaldandi vinna við agastefnuna 
Jákvæður agi.  
Nýliðanámskeið fyrir starfsmenn auk 
innleggs fyrir alla starfsmenn til að efla 
nýtingu og skilvirkni Jákvæðs aga í 
skólastarfi. 

Allt skólaárið  
Nýliðanámskeið  haust 
2021 og haust 2022 
Innlegg í febrúar/mars 
2022 
Stefnt að námsferð vor 
2023 

Stýrihópur um 
jákvæðan aga, 
skólastjórnendur og 
ferðanefnd v. 
námsferðar 

Nýliðanámskeið 
nóv 2021 og 2022 
Innlegg 
febrúar/mars 
2022 
Stefnt að 
námsferð 
starfsmanna vor 
2023 

Áhugasviðsverkefni í læsi - 
Strákar, lesum saman 

Kennarar Verkefni tengt eflingu læsis fyrir drengi 
og tengsl við tækninotkun. Styrkur frá 
Sprotasjóði. Verkefni í samvinnu við 
MSHA 

Hluti skólaársins Skólastjórnendur – 
MSHA og kennarar 

Lokið 2022 

Skyndihjálp Allir Starfsmenn verði undirbúnir til að takast 
á við skyndihjálp í krefjandi aðstæðum 
skólaumhverfisins. 

Janúar 2022   Skólastjórnendur 3. janúar 2022  

Zankow- stærðfræði Kennarar í 1., 2. og 
3. bekk 

Efla stærðfræðikennslu og árangur 
nemenda í yngri stigum skólans 
Efling stærðfræði í gegnum samræðu, 
sögur og hugtakakennslu. 

Allt skólaárið Kennarar 1., 2. og 3. 
bekkjar / deildarstjóri 
Starfsmenn MSHA 

2022-2023 

Viðfang Hóður Markmið Tími Ábyrgð/umsjón Dagsetning 



Fræðsla fyrir starfsfólk frá 
Símey 

Skólaliðar, 
stuðningsfulltrúar, 
ritari og húsvörður 

Ýmiskonar námskeið  Allt skólaárið 2022 – 
2023 

Símey / 
skólastjórnendur 

2022-2023 

Upplýsingatækni til eflingar 
fjölbreyttari kennsluhátta 

Kennarar  Að kennarar verði enn öflugri í notkun á 
tækni í kennslu sem stuðli að 
fjölbreyttum kennsluháttum svo og að 
nemendur fái tækifæri til að nýta sér og 
kynnast nýjustu tækni hverju sinni. 
Stuðningur við fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. Örnámskeið ásamt 
eftirfylgni. 

Allt skólaárið   MSHA / kennarar / 
skólastjórnendur 
Eymennt 
Aðrir skólar 
Ýmsir fyrirlesarar 

2022-2023  

Umhverfismál 
,,Be a Shield Around the 
World”  

Kennarar Efla þekkingu og vitund um umhverfismál 
og hve mikil áhrif þau hafa á allt líf á 
jörðinni. 

Erasmus+ verkefni 
Ýmis verkefni með 
nemendum 

Stjórnendur / 
stýrihópur um 
umhverfismál 
Stýrihópu Erasmus+ 

2021- 2023 

Börn með hegðunarvanda, 
misþroska, ADHD, einhverfu 
eða annað 

Starfsfólk - allir Námskeið, 1 - 2 á skólaárinu þar sem 
farið er yfir hvernig bregðast má við 
mismunandi einstaklingum. 

2022-2023 - 
1-2 stutt námskeið 

Stjórnendur 2022-2023 

Menntafléttan Kennarar og 
stjórnendur 

Nám sem kennarar og stjórnendur geta 
skráð sig í og nýtist vel í kennslu og til að 
efla starf margra innan skólans. Þeir sem 
fara á slík námskeið miðla til annarra 
kennara innan skólans sem leiðtogar. 

2022-2023 Kennarar og 
stjórnendur 

2022-2023 

Heilsuefling - hreyfing Kennarar Heilsuefling hvers og eins, til ræktar huga 
og líkama, sem samsvarar 25-30 tímum 
af endurmenntunartímum yfir sumarið. 
Skráð sem endurmenntun í Vinnustund 
þar sem fram kemur í hvað fólk nýtir 
tímann. 

2022-2023 Kennarar 2022-2023 

 


