
1 
 

Árshjól SMT skólafærni í Oddeyrarskóla 

skipulag starfsins skólaárið 2015 – 2016 

Tímabil Áhersluþáttur Unnið af Lokið 

Allt 
skólaárið 

Kennarar 1. bekkjar kenna skólareglur og æfa þær skv.  
leiðbeiningum í SMT möppu. Reikna með reglukennslu í hverri 
viku fyrir áramót.  

Teymi 1. og 2. 
bekkjar 

 

Allt  
skólaárið 

Starfsfólk Frístundar kennir og rifjar upp reglur sem snúa að 
Frístund og starfinu þar, skv. leiðbeiningum í SMT möppu. 

Starfsfólk 
frístundar 

 

Allt  
skólaárið 

SMT uppfærsla – og fréttir á heimasíðu. 
Skólastjóri  

Allt  
skólaárið 

Nemendur í mið- og efsta lagi þríhyrnings fá einstaklingskennslu/-
upprifjun á ákveðnum reglum.  

Umsjónar-
kennarar 

 

Ágúst 2015 SMT fræðsla: nýir starfsmenn og kennaranemar 
SMT 
stýrihópur 

 

Ágúst 2015 

SMT kynning: 

 Árshjóli dreift og kynnt á starfsmannafundi 

 Möppur yfirfarnar 

 Fjallað um viðbragðsáætlun Oddeyrarskóla gegn einelti 

 Fjallað um fræðsluáætlun gegn einelti 

 Fjallað um skimunaráætlun gegn einelti 

SMT 
stýrihópur 
 
Forvarnar-
teymi gegn 
einelti  

 

24. – 28. 
ágúst 
 

Unnið með reglur í kennslustofum og frístund:  

 Bekkjarreglur/stofureglur samdar með nemendum hvers 
bekkjar. Bekkjarreglur sendar foreldrum. 

 Hjólareglur rifjaðar upp. 

 Athyglimerki rifjað upp. 

 Skráningarkerfið kynnt fyrir nemendum og upplýsingar um 
það sendar til foreldra. 

Kennarar  

31. ágúst – 
4. sept 
 

Unnið með reglur á skólalóð, forstofu og á göngum 

 Áhersla á þrumugjöf á skólalóð þegar nemendur fylgja 
reglum. 

Unnið með reglur í matsal í samvinnu við matráð 

 Umsjónarkennarar panta tíma hjá matráði fyrir 
reglukennsluna. U.þ.b. 15 nemendur í hópi. Einn kennari 
fylgir þeim hópi sem fer í reglukennslu hjá matráði.  

 Áhersla á þrumugjöf í matsal þegar nemendur fylgja 
reglum. 

 
Skólaliðar 
 
 
Umsjónar-
kennarar 
 
Matráður 
 

 

7. – 11. 
sept.  
 

„Hávaða – átak“: 

 Athyglimerkið æft 

 Kennsla/upprifjun á reglunni „notum inniröddina“ á öllum 
innisvæðum skólans skv. kennsluleiðbeiningum. 

 Rætt um mikilvægi þess að allir geti unnið í hávaðalausu 
umhverfi. 

 Einbeitingarleikurinn kenndur og æfður í kennslustofum. 

 
Umsjónar-
kennarar 

 

14. – 18. 
sept. 

Áhersla á skýr fyrirmæli og val:  

 Rifja upp með nemendum áhrif þeirra sjálfra á skráningar 
og að þeir bregðist við vali um rétta hegðun.  

Kennarafundir/starfsmannafundir:  

 Umræða um fyrirmæli og mikilvægi skráninga.  

 
Kennarar og 
eineltisteymi 
skólans. 
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21. – 25. 
sept. 
(samræmd próf) 

Íþróttakennsla færist inn: 

 Íþróttakennari og skólaliðar kenna / rifja upp reglur sem 
snúa að íþróttahúsi (íþróttakennsla færist inn). 

 Rifja upp/kenna reglur í búningsklefum. 

Íþróttakennari 
og baðverðir 

 

28. sept – 
2. okt. 

Stöndum saman:  

 kennsla (1. bekkur) 

 upprifjun (2.-10. bekkur) 

 Forvarnaráætlun skólans gegn einelti er kynnt nemendum 
og foreldrum. 

 Fréttabréf til foreldra um Stöndum saman og aðrar 
forvarnir gegn einelti.  

Fundur með nýju starsfólki um SMT 

 Hvernig gengur?  

 Hvað þarf að skoða betur? 

  

5. – 9. okt. Fjölgreindarleikar, vinapör, blöndun árganga – gaman saman  Allir  

12. – 16. 
okt. 

Forvarnir gegn einelti/skimun: 

 Skoða líðan og samskipti nemenda í 1. – 3. bekk 

 Leggja fyrir tengslakannanir í 4. – 10. bekk 

Forvarnar-
teymi gegn 
einelti 

 

19. - 23. 
okt. 

Forvarnir gegn einelti/skimun: 

 Unnið úr könnunum og viðtölum og brugðist við með 
viðeigandi hætti. Haft verður samband við foreldra ef 
ástæða þykir til. 

Starfsmannafundur/kennarafundir:  

 Staðan tekin á árshjólinu og hvernig gangi að fylgja 
skipulaginu.  

 Yfirlit yfir skráningar í mentor.  

Forvarnar-
teymi gegn 
einelti 
 
Stjórnendur 

 

17. – 21. 
okt. 

Unnið með yfirreglur um vináttu:  

 Verum hjálpsöm og vingjarnleg.  

 Virðum ólíka einstaklinga. 
Kennarafundur/starfsmannafundur:  

 Vinavikan undirbúin og verkefni og skil ákveðin 5. des 
(hvað var gert). 

 
Allir / 
stjórnendur 

 

26. – 30. 
okt. 

Kennarafundur/stigsfundur:  

 Nemendum raðað inn í píramídann.  

 Skoða verkferla hjá nemendum sem raðast í efsta þrep, 
kalla eftir auknu samstarfi við foreldra ef það er ekki fyrir 
hendi. 

 Lausnateymi yfirfer á næsta fundi á eftir.  

Kennarar  

Nóvember SET listar lagðir fyrir í skólanum 
SMT 
stýrihópur 

 

2. – 6. nóv. Baráttuvikur gegn einelti í tilefni af alþjóðlegum 
baráttudegi gegn einelti sem haldinn er 8. 
nóvember ár hvert. 

 Nemendur vinna ýmis verkefni og fræðast um einelti skv. 
forvarnaráætlun skólans. 

 Rifja upp og minna á Stöndum saman.  

 
Eineltisnefnd 
 
Umsjónar-
kennarar 
 

 

9. – 13. 
nóv. 

16. – 20. 
nóv 

Foreldraviðtöl og námsferð 

 Upplýsa um niðurstöður tengslakannana í 
foreldraviðtölum. Ræða úrræði ef við á. 

 Heimsækja SMT skóla 
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23. – 27. 
nóv 

Vinavikur 

 Unnið út frá einu einkunnarorða skólans, vináttu. 

 Umræður um vináttu, hvað er er að vera vinur, hvað er að 
sýna vinsemd? 

 Áhersla á að nemendur sýni samstöðu og vinni verkefni 
tengda vináttu, s.s. gullkorn, vinabönd, ljóðakeppni, 
myndakeppni, lítið góðverkablað. 

  

30. nóv – 
4. des 

7. – 11. des 

Starfsmannafundur:  

 Kynna niðurstöður skráninga úr MENTOR, agaferli og 
skráningar. 

 Kynna niðurstöður SET lista 

  

14. – 18. 
des. 

Kennarar rifja upp með nemendum hvernig við komum fram í 
hátíðarsal (litlu jólum/árhsátíð). 

Umsjónar-
kennarar 

 

Jólafrí    

4. – 8. jan. Áhersla á hrós og þrumugjöf í tengslum við reglur Allir 
 

11. – 15. 
jan. 

Áhersla á lausnaleit með nemendum:  

 Í öllum bekkjum er farið yfir aðferðir lausnaleitar og 
nemendur þjálfaðir í þeim a.m.k. tvisvar (mappan: doppa 
15).  

 Kennarar temji nemendum vinnubrögð lausnaleitar við 
lausn vanda. 

 Skila til stýrihóps upplýsingum um hvað var gert og 
hvernig gekk. 

Allir 

 

18. – 22. 
jan 

25. – 29. 
jan. 

Umræður um lausnaleit á stigs-/teymisfundum þar sem rætt er 
hvað tókst vel og hvað þarf að gera betur. 

SMT 
stýrihópur 

 

1. – 5. feb.      

8. – 12. 
feb. 

Vetrarfrí, 3 dagar 
  

15. – 19. 
feb. 

Kennarafundur/stigsfundur:  

 Nemendum raðað inn í píramídann.  

 Færa nemendur í efsta laginu inn í skjalið „góða“. 

 Fá foreldra í lið með okkur ef nemendur raðast í efsta 
þrep.  

 Lausnateymi yfirfer á næsta fundi á eftir. 

 
Kennarar og 
lausnateymi 

 

22. – 26. 
feb. 

100 miða leikurinn kynntur og undirbúinn með starfsfólki og 
nemendum. 

Skólastjóri  

29. feb – 4. 
mars 

100 miða leikurinn 

 100 hrósmiðum dreift á 10 dögum 

 Allir nemendur sem fylgja skólareglum eru í pottinum 

 Nemendur skila hrósmiða til ritara og draga númer. 

Skólastjóri og 
ritari 

 
8. – 12. 
mars 

15. – 19. 
mars 

Umbun í 100 miða leik með SMT stýrihópi. 
Starfsmannafundur / kennarafundur: 

 Umræða um reglur vetarins, tilgang þeirra og virkni. 

 aðferðir lausnaleitar með nemendum rifjaðar upp. 

 Kynning á skráningum í Mentor.  

SMT 
stýrihópur 

 

21. – 28. 
mars 

Páskafrí 
  

29. mars– 
1. apríl 

Forvarnir gegn einelti/skimun: 
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4. – 8. apríl 
 Skoða líðan og samskipti nemenda í 1. – 3. bekk 

 Leggja fyrir tengslakannanir í 4. – 10. bekk 

 Úrvinnsla úr tengslakönnunum 

Forvarnar-
teymi gegn 
einelti 

11. – 15. 
apríl 

Skýr fyrirmæli og val, tilfinningastjórn 

 Starfsfólk ræðir og skiptist á góðum ráðum. 

 Áhersla á val í skólastarfinu. 

Stjórnendur  

18. – 22. 
apríl 

Smiðjudagar, sumardagurinn fyrsti og skipulagsdagur 
  

 

25. – 29. 
apríl 

Umhverfið í okkar höndum – þemavikur: 

 Fræðsla um umhverfisvernd 

 Fræðsla um flokkun sorps 

 Ofl. 

Stjórnendur 
Kennarar 
SMT 
stýrihópur 

 

2. – 6. maí 
 

9. – 13. 
maí 

Reglur sem eiga við í vettvangsferðum eru kenndar/rifjaðar upp: 

 
Umsjónar-
kennarar og 
stuðnings-
fulltrúar 

 
 

17. – 20. 
maí 

Kennarafundur/starfsmannafundur:  

 Undirbúningur fyrir SMT lokahátíð í maí.  

 
Allir 

 

23. – 27. 
maí 

Starfsmannafundur:  

 Kynna niðurstöður skráninga úr MENTOR, agaferli og 
skráningar. 

 Vinna vetrarins með SMT skoðuð, metin og rædd. Tillögur 
fyrir úrbótaáætlun. 

Allir  

30. maí – 
3. júní 

SMT stýrihópur:  

 SMT teymið skoðar niðurstöður starfsmannafundar og 
undirbýr skólaárið 2014-2015. 

Umsjónarbekkir: 

 Undirbúningur fyrir SMT hátið, vinabekkjum velkomið að 
eiga samstarf um atriði. 

  

Júní 

SMT hátíð föstudaginn 5. júní.  

 Hver og einn bekkur undirbýr atriði sem á einhvern hátt 
tengist SMT eða einkunnarorðum skólans til að sýna á sal. 

 Haldið upp á 5000 þrumur 

 
SMT teymi 

 
 

 

Allur veturinn 

Einstaklingskennsla á reglum 

Einstaklingskennsla á reglum fyrir nemendur sem ná ekki að tileinka sér reglur. 

Allt starfsfólk bregst strax við ef mögulegt er en lætur annars viðkomandi umsjónarkennara eða 

námsráðgjafa vita og viðkomandi er gripinn í einstaklingskennslu. 

Þrumutalning vetrarins 

Kennarar þurfa að byrja strax á því að telja þrumur bekkjarins og færa fjölda gefinna þruma á 

blað í kaffistofu þegar kemur að þrumugleði, sem er þegar 6faldri bekkjarstærð er náð (setja 

dagsetningu með). Sigrún færir tölur yfir á stóru þrumuna einu sinni til tvisvar í mánuði, svo það er 

nauðsynlegt að kennarar muni eftir að færa tölurnar inn. Markmiðið er að ná 5000 þrumum yfir 

veturinn. 
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Stýrihópur SMT 

Í hópnum eru Guðný, Kristín og Sigrún Finns. Stýrihópurinn fundar annan hvern fimmtudag. 

Lausnateymi SMT 

Áhersla á tíða og stutta fundi. Þangað leita kennarar með ýmis mál tengd nemendum og lausna er 

leitað sameiginlega. Lausnateymið fer yfir skráningu í píramída. Lausnateymi fundar annan hvern 

fimmtudag. 

 

Ágúst 2015 

SMT stýrihópur 


