Oddeyrarskóli við Víðivelli

Umbótaáætlun
út frá innra mati við Oddeyrarskóla út frá vorskýrslu 2018.
Unnin af stjórnendum skólans í júní 2018 og gildir fyrir skólaárið 2018-2019.

Umbótaáætlun vegna vorskýrslu 2017-2018
Unnið eftir þessari umbótaáætlun skólaárið 2018-2019
Lýsing verkefnis: leiðir að
Mælikvarði á árangur /
Tímaáætlun
Ábyrgð
markmiði
matsaðferðir
Nám og kennsla: teymisvinna, sundkennsla, samræmd próf, læsi og lesmál á yngsta stigi, valgreinar, þróun í UT, raddir nemenda og foreldra
Virk skólaþróun
Viðhalda þróun á hæfnimiðuðu
Endurmenntunaráætlun skólans
námsmati.
Áframhaldandi
Starfsmannakönnun
Skólaárið
Stjórnendur og
Virk miðlun og fagleg umræða
uppbygging á
SVÓT greining
2018-2019
kennarar
kennara innan skólans.
lærdómssamfélagi
Skólaþing
Virk þátttaka kennara á
Námsmat nemenda
ráðstefnum og menntabúðum.
Verkefni

Markmið

Stjórnendur fylgist
reglulega með námi og
kennslu og veiti endurgjöf.
Lærdómssamfélag:
þróun og
símenntun
Ígrundun/starfenda rannsóknir stjórnenda og
kennara til að bæta starf
sitt nemendum til
hagsbóta.
Auka sameiginlega
ígrundun meðal
stjórnenda, kennarateyma
og jafningjastuðning.

Stjórnendur skólans heimsæki
kennara í kennslustundir og
eftir heimsóknir fari fram
samtal um kennslustundina og
nám nemenda.

Heimsóknir í
okt 2018 og
mars 2019

Starfendarannsóknir verði
æfðar og nýttar í því skyni að
bæta gæði náms. Mest
munnlega í litlum PLC hópum,
blönduðum milli stiga.

Skólaárið
2018-2019

Stjórnendur styðja við kennara
og hvetja áfram við
starfendarannsóknir með
viðtölum við kennara/teymi.

Stjórnendur
haust 2019

Fagleg umbótamiðuð
samræða milli kennara
(teymis-, stigs- og
kennarafundir).

Skólaárið
2018-2019

Starfsmannakönnun
Starfsmannaviðtöl

Starfsmannakönnun og
starfsmannasamtöl
Samræður milli stjórnenda og
kennara

Stjórnendur

Stjórnendur og
kennarar

Lokið

Að teymisfélagar fjalli á
gagnrýninn og
uppbyggjandi hátt um nám
og kennslu.
Teymiskennsla

Að stuðla að
samstarfsmenningu þar
sem traust og
uppbyggjandi hvatning
ríkir.

Starfsmannakönnun
Starfsmannaviðtöl
Mat teymis

Kennarar vinni sameiginlega
að því bæta árangur
nemenda.
Að litið sé á kennslu hvers og
eins sem opið ferli sem skiptir
alla í skólanum máli.
Formleg teymisverkefni í öllum
teymum, stýrt af stjórnendum.
Nota teymisverkefni úr
Lundarskóla.

Einstaklingssamtöl við kennara í
september um teymiskennslu.
Skólaárið
2018-2019

Stjórnendur og
kennarar

Birna Svanbjörns / Þórhildur Helga /
Alla Skúla (traust fundir) /
lausnateymi gagnvart
hegðunarmálum.

Fræðsla, ráðgjöf og
handleiðsla.

Meiri og markvissari eftirfylgni
með námi nemanda.
Útkoma nemenda á samræmdum
prófum.

Auka inngrip vegna
námsvanda.

Árangur
nemenda

Bæta árangur allra
nemenda.

Fylgja eftir
einstaklingsnámskrám og
vinna út frá þeim á
teymisfundum með foreldrum.
Hafa samráð innan greina milli
kennara til að leggja línur.
Kennarar hittist og samræmi
aðferðir og séu upplýstir um
kennslu á öðrum stigum.

Útkoma nemenda í verkefnum og
prófum.
Skólaárið
2018-2019

Útkoma nemenda í Lesskimun fyrir
1. bekk.
Útkoma nemenda í
stærðfræðiskimun í 1. - 3. bekk.
Útkoma allra nemenda í Lesferli.

Kennarar og
stjórnendur

Allir nemendur fái verkefni við
hæfi - bæta árangur allra
nemenda - jafnframt horft til
þarfa sterkra námsmanna.
Þróunarvinna í stærðfræði á
ynsta stigi - Zankov
stærðfræði.

Rýnisamtöl við Þóru Rósu a.m.k. 4
sinnum á vetri

Skýr og sýnileg
markmiðssetning.

Matslistar kennara
Matslistar nemenda

Nemendur verði læsir á
Mentorumhverfið og nýti sér
það til leiðsagnar.
Auka ábyrgð nemenda á
eigin námi.

Einstaklingssamtöl
umsjónarkennara og nemenda
um nám og framfarir.

Skólaþing - umræðumat nemenda
Skólaárið
2018-2019

Bæta lestrarfærni
nemenda

Kennarar og
stjórnendur

SVOT greiningar

Áhersla á val nemenda um
útfærslu verkefna.
Aukin áhersla á
leiðsagnarmat.
Meiri og markvissari eftirfylgni
með lestrarnámi nemenda.
● Skráning á lesfimi í
sameiginlegan gagnagrunn
og fylgja vel eftir þeim
einstaklingum sem sýna
litlar framfarir.
● Markviss íhlutun út frá
niðurstöðum skimana.
● Upplýsa foreldra um ólíkar
aðferðir við lestrarnám.

Skráning á nemendasamtölum í
byrjun október.

Sóknarkvarðar
Jafningja- , hópa- og
einstaklingsmat.

Skólaárið
2018-2019

Útkoma nemenda á skimunarprófum
Útkoma nemenda á samræmdum
könnunarprófum
Útkoma á PISA prófum
Framfarir einstakra nemenda

Kennarar

Upplýsingatækni í
skólastarfi

Þróa leiðir til að auka þátt
upplýsingatækni í
skólastarfi.
Viðhalda og auka
þekkingu kennara á
möguleikum í UT.

Viðhalda þróun á námi í
forritun á öllum stigum
grunnskólans.

● Vinna að auknum
lestraráhuga með góðu
framboði um umræðum um
bækur.
● Skoða möguleika á
hraðlestrarátökum frá 6. 10. bekkjar.
Þróa enn frekar notkun á G
Suite.
Mánaðarleg innlegg frá UT
teymi á kennarafundi.

Skólaárið
2018-2019

UT teymið
Stjórnendur

Skólaþing nemenda

Virk þátttaka í #Eymennt.
Sterkari starfsmaður.
Skapa svigrúm til að setja
forritun inn í kennslu hjá öllum
bekkjum.

Spurningakannanir ætlaðar öllu
starfsfólki.

Skólaárið
2018-2019

Spyrja nemendur um gagnsemi og
áhuga á forritun á skólaþingi 1.
nóvember 2019.

UT teymið

Byggja upp námskrá í forritun.

Samfella í námi
nemenda,
markvissara
skólastarf

Tryggja áframhaldandi
gott aðgengi að tölvum.

Kaupa áfram nauðsynlegan
tækjabúnað fyrir nemendur.

Skólaárið
2018-2019

Spyrja nemendur um aðgengi að
tölvukosti á skólaþingi vorið 2018..

Stjórnendur og
umsjónarmaður
tölvumála

Endurskoða
bekkjarnámskrár.

Endurskoðun / samræming.
Hæfnikort í Mentor leiðrétt í
samræmi við
bekkjarnámskrár.

Febrúar
2019

Endurskoðun á bekkjarnámskrám
vorið 2019.

Stjórnendur og
kennarar

Vettvangsathuganir skólastjórnenda
Námsmat nemenda
Spurningalistar

Stjórnendur og
kennarar

Leita leiða til að auka,
kortleggja og samræma
hæfnimiðað nám og
námsmat í skólastarfi
Oddeyrarskóla.

Kennarar leiti leiða til að auka
hæfnimiðað nám og námsmat
í öllu skólastarfi.
Samráð innan greina milli
stiga, kennarar leggi línurnar
saman. Árlegur fundur um
íslensku og stærðfræði.

Umræða um
þemu í
samfélags
og
náttúrufræði
í september
2018.

Átak í samfélagsfræði og
náttúrufræði. Setja á
fundartíma.

Ísl/stæ í
mars.

Líðan og velferð
Bæta gæði samskipta milli
nemenda

Nota SMT með markvissum
hætti. Fræðsla.
Vikulegir bekkjarfundir

Vinna markvisst gegn
einelti
Samskipti

Viðhalda góðum aga
Auka samskipti nemenda
skólans við nemendur
annarra grunnskóla á
Akureyri
(vinabekkjasamstarf).

Að nemendur séu færir
um að taka virkan þátt í
samfélaginu.
Félagsfærni

Efla sjálfsmynd nemenda
Auka skilning nemenda á
sjálfum sér og öðrum

Forvarnarvinna gegn einelti
Samstarfi vinabekkja viðhaldið
og jafnvel aukið. Áætlun.
Markviss inngrip ef eitthvað
ber út af.
Nemendur miðstigs fari í
vinabekkjasamstarf við aðra skóla.
Bekkjarfundir séu reglulegir og
markvissir.
Markviss bekkjarvinna í
félagsfærni.
Sérhæfð félagsfærnivinna,
m.a. ART og DAM.
Vinna markvisst með
samræður.
Viðtöl við námsráðgjafa.
Einstaklingsvinna (ART / SMT)

Skólaárið
2018-2019
Áætlun
unnin í
ágúst.
Miðstig
eignist
vinabekki í
öðrum
skólum.

Niðurstöður Skólapúlsins
Viðtöl hjá námsráðgjafa
Viðtöl hjá hjúkrunarfræðingi
Niðurstöður tengsla- og
líðankannana

Umsjónarkennarar
Námsráðgjafi
Eineltisteymi
SMT teymi
Lausnateymi

Umsjónarkennarar
Skólaárið
2018-2019

Niðurstöður Skólapúlsins
Viðtöl hjá námsráðgjafa
Viðtöl hjá hjúkrunarfræðingi
Tengslakannanir
Mætingar nemenda

Námsráðgjafi
Veðferðarteymi
SMT teymi
Lausnateymi

Allir nýir starfsmenn fá
leiðbeinanda við ráðningu sem
er þeim innan handar í nýju
starfi.
Uppbyggjandi
starfsmannasamtöl.
Gleði í skólastarfinu .

Starfsandi

Tryggja vellíðan
starfsmanna í skólanum.

Viðburðir – ferðir og fagnaður,
kökur og klúbbar.
Endurgjöf – jákvæð hvatning

Allir starfsmenn
Skólapúlsinn
Skólaárið
2018-2019

Starfsmannaviðtöl
Starfsmannakönnun Akureyrarbæjar

Hlustun

Stjórnendur
Óvænta nefndin
Heilsueflingarnefnd

Kynna fólki aðgangi að
ráðgjöf, handleiðslu og
sálfræðiþjónustu.
Regluleg samtöl deildarstjóra
og kennara um líðan og fleira.

Auka almenna ánægju
nemenda og lífsgæði
Heilsa og
velferð

Stuðla að heilbrigðum
lífsháttum nemenda og
starfsfólks.

Halda áfram að vinna eftir
hugmyndafræði
heilsueflandi grunnskóla skv.
áætlun. Hefjumst handa með
geðrækt í haust.
Heilsueflingarvika
Viðhalda aukinni hreyfingu
Auka almenna umræðu um
mikilvægi góðrar heilsu og
lífsstíls.

Skólapúlsinn
Skólaárið
2018-2019

Skólaþing
Matslistar á vef landlækis fyrir
heilsueflandi skóla

Heilsueflingarnefnd
Allir starfsmenn

Forvarnir gegn
vímuefnum

Fræða nemendur um
skaðsemi áfengis og
fíkniefna.

Markviss fræðsla og umræður
á vegum kennara og
starfsmanna Rósenborgar.

Skólaárið
2018-2019

Viðtöl hjá námsráðgjafa
Viðtöl hjá hjúkrunarfræðingi
Opinberar kannanir

Þátttaka í verkefni gegn
tóbaksnotkun /rafrettum.

Námsráðgjafi
Forvarnarfulltrúar
Akureyrar í
Rósenborg
Kennarar

Halda áfram heimsóknum í 1.
og 8. bekk
Virk heimasíða og fb síða með
upplýsingum til foreldra.

Foreldrasamstarf

Viðhalda góðu samstarfi
við foreldra byggðu á
trausti og virðingu.

Vikulegir póstar frá kennurum
með upplýsingum og
mætingum.

Stjórnendur
Skólaárið
2018-2019

Skólapúlsinn

Kaffispjall með stjórnendum
hjá 1., 4., 7. og 10. bekk.

Kennarar
Námsráðgjafi

Kennarar bjóði foreldrum í
óformlegar heimsóknir til að
skoða skólastarfið / kaffi og
spjall fyrir utan hefðbundnar
kynningar.
Ýmsir viðburðir á skólaárinu
Viðburðir og
upplýsingaflæði
Almennt
Mótttaka nýrra nemenda,
erlendra nemenda.

Skipuleggja viðburði
skólaársins með góðum
fyrirvara og tryggja
upplýsingaflæði.
Unnið eftir nýjum
mótttökuáætlunum vegna
erlendra nemenda og allra
nýrra nemenda.

Skólaárið
2018-2019

Starfsmannakannanir
SVOT greiningar
Starfsmannasamtöl

Stjórnendur og
ábyrgðarmenn
viðburða

Skólaárið
2018-2019

Matslistar, netkönnun til foreldra í
nóvember

Stjórnendur,
kennarar

Mótttaka nýrra
starfsmanna

Unnið eftir nýrri
móttökuáætlun vegna nýrra
starfsmanna.

Skólaárið
2018-2019

Netkönnun til nýrra starfsmanna í
nóvember.

Stjórnendur, allir
starfsmenn

Skólaþingið

Framkvæma skólaþing
með formlegum og
skipulögðum hætti.

Auka þátttöku nemendaráðs
og skólaráðs við framkvæmd
skólaþings. Sýnileiki
stjórnenda í framkvæmd.

Skólaþing 5.
- 10. bekkjar
haldið 1. nóv
2018.
Kaffihúsafyrirkomulag.

Niðurstöður skólaþings
SVOT greiningar

Stjórnendur og
kennarar

Vinna að
langtímaáætlun
vegna innra
mats

Gera langtímaáætlun
vegna innra mats

Setja upp langtímaáætlun og
birta á heimasíðu
útbúa matslista

okt - nóv
2018

Birting langtímaáætlunar á
heimasíðu

Innra mats teymi

