Grunnskóli

Innleiðing nýrrar aðalnámskrár
Þáttur aðalnámskrár
Námsmat

Grunnskóli

Hvernig ?

Hvenær

a Fyrsta kynning með fyrirlestri frá
Bryndísi Böðvarsdóttur
b Vinnudagur með Bryndísi
Böðvarsdóttur

Júní 2012

c Skólaheimsókn á Akranes

Október 2012

d Leiðsagnarmat

Haust 2012

Ágúst 2012

e Greining á vinnu við námsmat veturinn Júní 2013
2012 – 2013.

Jákvæður skólabragur

Afrakstur

Starfsdagur í júní. Aðkeyptur ráðgjafi.

Hugmyndir um hvernig aðrir skólar standa að
námsmati.
Mat á námi og fleiri þáttum sem er notað til
leigsagnar í námi hvers nemanda.
Sameiginleg þekking og reynsla af breyttu mati.
Þétting vinnubragða og tilurð gátlista fyrir nemenda
og foreldraviðtöl.

Starfsdagur í október.

Sameiginlegir fundir við stefnumótun,
framkvæmd og mat.
Mentor

f Leiðarljós - námsmatsstefna

Ágúst 2013

Heildstæð stefna á heimasíðu skólans.

g Gefið í bókstöfum

Júní 2013

h Innleiðin viðmiða í námsvísum
greinasviða

Júní 2015

Einkunnir að vori 2013 með bókstöfum. Tíundi
bekkur með bæði tölur og stafi.
Gátlistar með viðmiðum um mat á öllum
greinasviðum.

a Aukið samstarf innan stiga bæði
meðal kennara og nemenda.
b Vinaliðar

Haust 2013
Haust 2013

Mannauður virkjaður betur. Umburðarlyndi og
hjálpsemi eykst. Kynni aukast.
Meiri hreyfing og skemmtlegri frímínútur.

c Uppfæra áætlun um skólabrag

Haust 2014

Stefna fyrir alla aðila skólasamfélagsins.

d Lykilhæfni, skilgreining og prufukeyrsla Haust 2013

Bjargir

Fyrstu kynni starfsfólks af áherslum námskrár í
námsmati og leiðsagnarmati.
Breytt námsmatsfyrirkomulag. Upptaka nemendaviðtala og breyting gerð á foreldraviðtölum.

Lykilhæfni í Auðarskóla ákveðin og skilgreind og
gerð opinber.
?

Starfsdagur í ágúst. Aðkeyptur
ráðgjafi.

Byggt m.a. á fyrirlestrum og aðstoð frá
Bryndísi Böðvarsdóttur.
Hluti starfsdags í júní 2013

Fundir, starfsdagar og yfirvinna.

Breytt stundatafla og bekkjarkerfi
brotið upp með hópaskiptinum.
Fjármagn til að kaupa sig inn í
verkefnið og námskeið.
Margir fundir og samtal við alla aðila
skólasamfélagsins.
Sameiginlegir fundir við stefnumótun
og framkvæmd. ATH.
?

e Lykilhæfni fullbúinn

?

f Ræktun við nærsamfélag. Samningur
við Silfurtún

Haust 2013

Reglulegt samstarf milli dvalarheimilis aldraðra og
skólans. Tengsl við umhverfi aukin.

Tími frá gildandi skipulagi.

a Breytt fyrirkomulag foreldraviðtala

Haust 2012

Nemendur og foreldrar eiga samræðu um
leiðseigjandi niðurstöður úr mati. Sveigjanleg
viðtöl, sem byggja á nemendaviðtölum.

Sveigjanleiki kennara. Meiri tími.
Hugsanleg yfirvinnu. Pláss

b Nemendaviðtöl innleidd

Haust 2012

Skannað með leiðsagnarmati staða nemenda í
námi og þeir ræða hana. Einnig skönnuð líðan
nemenda.

Sveigjanleiki kennara. Pláss.

Lýðræðisleg vinnubrögð
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Merkingarbært nám

Grunnþættirnir

c Áhugasviðsval

Haust 2013

Nemendur velja viðfangsefni með beinni tilvísun í
áhuga þeirra og bakgrunn.

Hugsanlega aukinn kostnaður.

a Aukin breidd og breytt skipulag sem
gefur kennurum meira svigrúm til að
raða saman stundatöflu.

Haust 2013

Merkingarbærara nám og aukin samþætting milli
námsgreina

Breyting á stundartöflu með uppbroti á
hefðbundinni bekkjarskiptingu. Rými
og húsgögn.

a Grunnkynning á fundi

Vor 2013

b Fyrirlestrar um grunnþætti ásamt
greiningarvinnu um stöðu hvers og
eins í skólastarfinu.

Skólaárið 2014 2015

Allir þekkja grunnþættina en ekki með miklli dýpt.
Hluti starfsdags.
Vita tilgang grunnþátta í skólastarfinu.
Meiri dýpt á efninu og aukin færni starfsfólks við að Minnsta kosti hluti starfsdaga og sex
innleiða grunnþætti í allt skólastarf.
fundir.

c Grunnþættir í skólastarfinu

Haust 2015

Bæklingur/skýrsla sem skýrir hvernig grunnþættir
fléttast inn í allt skólastarfið

a Hæfniviðmið sett inn í námskrá

Skólaárið 2013-14

Skólanámskrá með hæfnimarkmiðum í 4., 7. og 10. Vefsvæði, mikill tími.
bekk.
Námsvísar í skólanámskrá aðlöguð
Starfsdagar og fundir. Gríðarleg
hæfnimarkmiðum.
vinna. Kostnaður.

Greinasvið
b

Námskrá aðlöguðu hæfnimarkmiðum

Skólaárið 2014-15
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Hluti starfsdags. Vinna
þróunarstjórnar.
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