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150 Reykjavík 
 
Efni: Umbótaáætlun vegna úttektar á Sunnulækjarskóla 
 
Í bréfi ráðuneytisins frá 20. maí s.l. var óskað eftir tímasettri umbótaáætlun vegna 
neðangreindra atriða sem tiltekin eru í tillögum úttektaraðila.   
Um leið og við þökkum ráðuneyti og úttektaraðilum gagnlegar ábendingar og 
uppbyggjandi ummæli sendum við ráðuneytinu yfirlit yfir hvernig við hyggjumst nýta 
okkur umræddar ábendingar. 
 

1. Vinna þarf markvissar að innleiðingu Uppeldis til ábyrgðar og 

endurmenntun starfsfólks 

 
Á næsta skólaári mun verða starfandi stýrihópur sem fær það hlutverka að 
leiða áframhaldandi innleiðingu hugmynda uppeldis til ábyrgðar.  
Stýrihópurinn mun sækja námskeið, (Restitution II) í ágúst auk þess sem hann 
mun byggja á því starfi sem þegar hefur farið fram og lýst er í skýrslu 
úttektaraðila. 
 

2. Skýra þarf og auka stjórnunarábyrgð deildarstjóra 

 
Eins og fram kemur í skýrslu úttektaraðila liggja starfslýsingar fyrir og staða 
deildarstjóra kemur fram í skipuriti.  Því virðist sem ábendingin vísi til 
daglegrar verkaskiptingar innan stjórnendateymis og daglegrar framgöngu 
stjórnenda.  Stjórnendur skólans munu því halda áfram að styrkja deildarstjóra 
í starfi og festa þá frekar í sessi sem millistjórnendur.  Þá verður einnig horft 
til þess að millistjórnendur sæki námskeið sem haldin verða og eru til þess 
fallin að styrkja þá í starfi.   

 
3. Tryggja að almennir starfsmenn fái nægilegar upplýsingar úr 

skólastarfinu 

 
Þess verður gætt að reglulegir fundir sem skipulagðir eru til að upplýsa 
almenna starfsmenn um það sem á döfinni er, falli ekki niður eins og brögð 
hafa verið að á líðandi skólaári.  Þá verða kennarar hvattir enn frekar til að 
hafa þetta í huga við skipulag daglegs skólastarfs.  Fundargerðir verða sendar 
starfsmönnum í tölvupósti til að vekja frekari athygli á því sem tekið er fyrir á 
formlegum fundum. 
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4. Skoða hvernig koma megi til móts við þrengsli á yngsta stigi 
 
Þegar hefur verið fundað með öllum umsjónarkennurum á yngra stigi og 
nýting húsnæðis verið endurskipulögð að nokkru leyti þannig að þeir bekkir 
sem fjölmennastir eru hafa svæði sem nýtist betur.  Þá hefur umsjónarhópum 
verið fækkað í skólanum sem einnig auðveldar skipulag umsjónarhópa í 
skólahúsinu. 
 

5. Móta aðgerðir til að taka skýrar á agamálum og auka vinnufrið 

 
Stýrihópur um innleiðingu uppeldis til ábyrgðar mun yfirfara og endurskoða 
þá vinnuferla sem gilda fyrir viðbrögð við agabrotum.  Þá mun verða gert ráð 
fyrir tíðari bekkjarfundum umsjónarkennara á elsta stigi með umsjónarhópum 
og tímar til þess settir á stundatöflu. Gera má ráð fyrir að það styrki hópinn og 
auki samheldni hans um að leysa þau mál sem upp kunna að koma. 
 

6. Halda áfram að leita leiða vegna niðurstaðan síðustu ára úr Skólapúlsi, 

um sjálfsálit nemenda, þrátt fyrir hækkun á árinu 

 
Á næsta skólaári verðu lögð meiri áhersla á að kynna niðurstöður skólapúlsins 
fyrir starfsfólki skólans og auka þannig meðvitund um einstaka þætti sem þar 
eru mældir.  Þannig verður betri grunnur lagður fyrir starfsfólk að taka þátt í 
reglubundnum styrkleika- og veikleikagreiningum og finna leiðir til úrbóta. 
 

7. Skoða frekar óánægju með skipulag sérgreinakennslu á yngsta stigi og 

finna leiðir til úrbóta 

 
Hér er átt við verk- og listgreinakennslu á yngsta stigi sem hefur verið í 
höndum umsjónarkennara þar sem sérmenntaðir list- og verkgreinakennara 
hafa ekki komist yfir alla slíka kennslu í skólanum.  Með fækkandi 
umsjónarhópum milli skólaára hefur tekist að koma til móts við þetta 
sjónarmið að nokkru leyti og munu nemendur í 3. og 4. bekk nú njóta 
starfskrafta sérmenntaðra list- og verkgreinakennara.  Í 1. og 2. bekk mun 
kennslan vera á höndum umsjónarkennara en leitað verður leiða til þess að 
tryggja þeim rými í list- og verkgreinastofum.  Þá verður einnig leitað leiða til 
þess að kennarar í teymum á yngsta stigi skipti með sér verkum þannig að 
sérþekking hvers og eins nýtist sem best.  Haft verður samráð við viðkomandi 
kennara um þessa tilhögun. 
 

8. Rýna betur í ástæður lakrar frammistöðu nemenda á samræmdum 

prófum 

 
Í framhaldi af árlegum kynningum á útkomu skólans í samræmdum prófum 
fyrir alla kennara skólans mun á næsta ári verða settur saman rýnihópur 
kennara í samliggjandi árgöngum próftaka og þeirra sem næstir koma.  
Verkefni rýnihópsins verður að yfirfara hvar styrk- og veikleikar liggja og 
hvernig haga ætti kennslu til að styrkja stöðu nemendanna. 
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9. Meiri samfella þarf að vera í innra mati skólans 

 
Við lestur úttektarskýrslunnar er helst að skilja að vanti á samræmi milli ára í 
framsetningu matsskýrslu og að ekki komi nægilega vel fram hvernig hafi 
verið unnið með niðurstöður fyrra árs.  Úr þessu hefur nú verið bætt með því 
að miða við sömu grunnþætti í styrk- og veikleikagreiningu milli ára og einnig 
verður umbótaáætlun fyrra árs nú hluti af árlegri skýrslu. 
 

10. Einfalda sjálfsmatsskýrslu og kynna matið betur fyrir öllum aðilum 

skólasamfélagsins 

 
Tekið er tillit til þessarar ábendingar við gerð sjálfsmatsskýrslu núverandi 
skólaárs.  Undanfarin ár hefur sjálfsmatsskýrsla verið kynnt fyrir skólaráði og 
birt á vef skólans.  Ráðgert er að vekja frekari athygli á skýrslunni í 
fræðslunefnd og með bréfi til foreldra þegar næsta skýrsla verður birt. 

 
 
Fyrir hönd Sunnulækjarskóla þakka ég gott samstarf við framkvæmd úttektarinnar. 
 
 

Sunnulækjarskóla, 16. júní 2011 
 
__________________________ 
Birgir Edwald,  
skólastjóri 


