Símenntunaráætlun
Samkvæmt 12. grein grunnskólalaga frá 2008 á hver skóli að frumkvæði skólastjóra að móta
áætlun til ákveðins tíma um hvernig símenntun starfsfólks skólans skuli hagað svo að hún sé í
sem bestu samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Kennarar og
skólastjórar grunnskóla eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína
en símenntun starfsmanna telst öll formleg fræðsla eins og nám, námskeið, fræðsluerindi og
fræðslufundir. Einnig telst óformleg fræðsla eins og vettvangsferðir, handleiðsla, kynningar á
kennarafundum, heimsóknir í kennslustundir hjá samkennurum og skipulagðir leshringir til
símenntunar.
Ákvörðun um námskeið eða fræðslufundi Nesskóla byggir á stefnu skólans og áherslum hans.
Starfsmenn gera skólastjóra grein fyrir þeim símenntunarþáttum sem þeir hafa áhuga á að sinna
til að halda sér við í starfi og bæta þekkingu sína. Skólastjóri greinir starfsmanni frá þeim
markmiðum sem hann vill að starfsmaðurinn nái.
Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlunin sé ávallt í endurskoðun og geti breyst eftir aðstæðum,
tækifærum og verkefnum hverju sinni. Starfsmenn eru hvattir til þátttöku í fræðslu og
námskeiðum. Starfsmenn skrá sjálfir menntun sína á þar til gert eyðublað og skila til skólastjóra
að vori. Farið er yfir símenntunaráætlunina með starfsfólki að vori eins og hægt er en aftur á
starfsdögum að hausti.
Samkvæmt símenntunaráætlun skóla ber starfsmönnum að sækja þau námskeið sem þeim er
ætlað að fara á enda sé hún gerð samkvæmt ákvæðum kjarasamnings. Endanleg ákvörðun
símenntunar er í höndum skólastjóra.
Símenntun kennara og starfsfólks fer fram með ýmsu móti jafnt og þétt yfir skólaárið. Nesskóli
setur fram áætlun og fræðslu sem kennarar og/eða allir starfsmenn sækja. Sú fræðsla
einkennist oft af þeim áherslum skólastarfsins og þeim markmiðum sem sett eru fram til að
bæta annað hvort námsárangur skólans, líðan nemenda, líðan starfsfólk o.s.frv.
Símenntun fer fram á misjafnan hátt; annars vegar formlega þar sem námskeið, framhaldsnám
og/eða endurmenntunarnámskeið eru sótt. Hins vegar óformlega þar sem starfsfólk fer á
ráðstefnur, málþing, fræðslu og kennarafundi, leshringi, lestur fræðirita, notkun fjölmiðla og
netmiðla o.s.frv.
Skólaskrifstofa skipuleggur einnig formlega og óformlega endurmenntun að hausti og svo
einstaka námskeið yfir vetrarmánuðina, bæði fyrir kennara og almenna starfsmenn. Ýmist er
fyrirkomulagið að kennarar skrá sig á námskeið/fræðslu sem þeir hafa áhuga á og svo eru
samráðsfundir þar sem kennarar af sama stigi, sömu námsgrein o.s.frv. hittast og fara yfir málin.
Mikilvægt er að hver starfsmaður skrái hjá sér þá endurmenntun sem hann stundar á þar til
gert eyðublað.
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Hugarfrelsi
TEAMS / One drive /
One note
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Allir starfsmenn

Skyndihjálp

13. – 20. ágúst

Nesskóli/Sigurfinnur

Skólaliðar

Námsdagur AFLs

September

AFL

Umsjónarkennarar í 1. Byrjendalæsisráðstefna
– 4. bekk
Umsjónarkennarar í 1. Byrjendalæsi
– 4. bekk
Deildarstjóri sérkennslu Nýliðafræðsla

11. september

HA

Haust – og vorönn

HA

Allir starfsmenn

Þú hefur áhrif,
líkamstjáning í
samskiptum
Uppeldi til ábyrgðar,
upprifjunarnámskeið
Stjórnendaþjálfun á
vegum Fjarðabyggðar

4. janúar

KVAN/ Anna Steinsen

4. janúar

Guðlaug Erla Gunnarsdóttir

Haust – og vorönn

Guðrún Snorradóttir

Byrjendalæsi - smiðjur

5 skipti yfir skólaárið Nesskóli/Leiðtogi/Björg Þorvaldsd.
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Allir starfsmenn
Stjórnendur

Kennarar á yngsta stigi
Allir starfsmenn

Fræðsla og fyrirlestrar
um ýmislegt
Autism in the Teaching
Starfsfólk í
stuðningsteymi, kennarar Environment
og stuðningsfulltrúar
Inclusive education and
Starfsfólk í
stuðningsteymi, kennarar special needs, the Italian
experience of overcoming
og stuðningsfulltrúar
students’ segregation

September og mars SÍ

Allt skólaárið
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því óvíst v/Covid19
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