Grunnskólinn í Stykkishólmi
Umbótaáætlun
Vegvísir

Samkvæmt bókun 1 í kjarasamningum Félags grunnskólakennara frá 1. desember 2016 var
samþykkt að hvert kennarafélag ásamt sveitarfélagi skipi vinnuhóp til þess að vinna
umbótaáætlun. Stykkishólmsbær skipaði í vinnuhópinn formann Skólanefndar Hrafnhildi
Hallvarðsdóttur og launafulltrúa Stykkishólmsbæjar Ríkharð Hrafnkelsson. Kennarar
grunnskólans tilnefndu þrjá fulltrúa, Örnu Sædal Andrésdóttur, Steinunni Ingibjörgu
Magnúsdóttur og Steinunni Maríu Þórsdóttur og einnig var Berglind Axelsdóttir skólastjóri í
hópnum. Hrafnhildur Hallvarðsdóttir var jafnframt skipaður formaður vinnuhópsins.
Vinnuhópurinn hittist á sex fundum alls á tímabilinu 24. febrúar til 24. apríl. Þá var lögð
rafræn spurningakönnun fyrir kennara skólans. Með könnuninni fengust gögn sem hægt var
að nýta í umbótaáætlunina. Talið var þörf á að fá enn betri upplýsingar um vissa þætti. Var
því ákveðið að vera með tvo rýnihópa með fjórum kennurum í hvorum hóp.
Hér fyrir neðan má sjá afrakstur vinnunnar ásamt tímasettri áætlun um úrbætur.

1. Stjórnun og skipulag
Könnun
Skipulag
starfsþróunar
Fundir – of margir

Verkaskipting
Endurmenntun
Hópaskiptingar:
Verkgreinar bóklegar greinar íþróttagreinar

Leið til úrbóta
Kynna og ræða
núverandi
Starfsþróunaráætlun
Fundum fækkað.
Kennarar senda
uppl. til
Verkefnastjóri
sérkennslu sem
deildir þeim til
foreldra
Starfslýsingar
sýnilegar.
Ný áætlun kynnt
Endurskoða
hópaskiptingar.
Endurskoða
viðmiðunarstundatöflu.

Tímasetning
Maí 2017

Ábyrgðaraðili
Skólastjóri

Nýtt skipulag komið
á fyrir veturinn
2017-2018

Skólastjóri
Aðstoðarskólastjóri
Deildarstjóri
sérkennslu

Ágúst 2017

Skólastjórnendur.

17. maí kennarafundur
Maí-júní 2017

Stjórnendur.
Stjórnendur

Fjölgun
umsjónarkennara
Hópastærðir

Haust 2017

Stjórnendur

Haust 2017

Stjórnendur

2. Vinnuumhverfi
Könnun
Kennslurými

Leið til úrbóta
Kennslueldhúsástandsskoðun

Tímasetning
Maí-júní 2017

Ábyrgðaraðili
Skólastjórnendur

Stofur inn af
bókasafniloftlausar
Tæki

Viftur

Maí-júní 2017

Skólastjórnendur

Kennarar fái styrk til
tölvukaupa
Gera áætlun um
endurnýjun
Rífa niður millivegg?
Nýta kaffistofu
starfsfólks öðruvísi?
Úttekt á þörf fyrir
senda í byggingu -

2018
Maí-júní 2017

Skólastjórnendurbæjaryfirvöld
Skólastjórnendur

Sumar 2017

Skólastjórnendur

Sumar 2017

Skólastjórnendur

Áhöld
Vinnuherbergi

Netsamband slæmt

3. Samskipti
Könnun
Rígur á milli
starfsfólks

Leið til úrbóta
Sælkerakvöld :-)

Tímasetning
Reglulega

Ábyrgðaraðili
Skólastjórnendur og
allt starfsfólk.

Fá fyrirlesara - t.d.
Eddu Björgvins. eða
Ingu sálfræðing.

4. Álagsþættir
Könnun
Vinnuálag
Skóli án
aðgreiningar
Undirbúningur

Leið til úrbóta
Afleysingakennari í
forföll
Þroskaþjálfi
Sérkennari
Með því að ráða

Tímasetning
Vetur 2017-2018

Ábyrgðaraðili
Skólastjórnendur

Vetur 2017-2018

Skólastjórnendur

Vetur 2017-2018

Skólastjórnendur

kennslu

Office 365
Undirbúningur
kennslu

þroskaþjálfa og
sérkennara, léttir á
kennurum
Meiri þjálfun og
Vor 2017
leiðbeiningar
Kennarar safna í
Vetur 2017-18
gagnagrunn og deila
verkefnum sameiginlegt svæði
á Office 365

Skólastjórnendur
Skólastjórnendur

Við sem skipuðum hópinn teljum að þessi vinna hafi gengið mjög vel og kennarar voru sáttir
við framkvæmdina. Samkvæmt könnun sem lögð var fyrir kennara tókst framkvæmd
vinnumats vel og það er sátt um vinnumatið að mestu leyti. Það kom fram í rýniviðtölum við
kennara að þeim finnst fullmikið af fundum og þeir valda álagi sem auðveldlega mætti
komast hjá. Skóla án aðgreiningar virðist fylgja mikið álag og höfðu kennarar ýmsar
hugmyndir um hvernig mætti minnka þetta álag. Þessar hugmyndir koma skýrt fram í
umbótaáætluninni. Innleiðing Office 365 virtist líka valda álagi og til að draga úr því munu
kennarar fá meiri þjálfun og leiðbeiningar.
Varðandi starfsumhverfi og vinnuumhverfi kom helst fram að vinnuaðstaða kennara mætti
vera betri og rýmri og tölvur hraðvirkari og betri.
Það kom sérstaklega vel út að taka rýnihópaviðtöl við kennara. Kennarar voru ánægðir með
þetta fyrirkomulag og fannst gott að geta komið sínum skoðunum og óskum um umbætur
við fulltrúa sveitarfélagsins.

Stykkishólmi 23.05.2017
Hrafnhildur Hallvarðsdóttir
Ríkharður Hrafnkelsson
Berglind Axelsdóttir
Arna Sædal Andrésdóttir
Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir
Steinunn María Þórsdóttir

