Umbótaþættir
Mark mið

Aðgerðir til að ná
markmiðum

Mikilvægi

Líðan
Að bæta líðan nemenda
a. Auka upplýsingastreymi um nemendur til
starfsmanna.
b. Greina rætur vanlíðunar.
c. Styrkja og nota bekkjafundi.
d. Bæta eftirlit í búningsherbergjum.
e. Auka ábyrgð nemenda á námi.
f. Taka upp nemendaviðtöl.
g. Nám við hæfi.
h. Vinna að umbótum í lotum.

Hrós
Að auka hrós
a. Kenna nemendum að hrósa og hvernig
eigi að taka hrósi.
b. Auka meðvitund starfsmanna um að
hrósa hverjum öðrum og nemendum.

Agi
Að bæta aga og auka sjálfsábyrgð
a. Að auka sjálfsábyrgð í námi – fellur með
áætlun um bætta líðan.
b. Að auka frelsi nemenda.
c. Að auka ábyrgð nemenda á hegðun
d. Að styrkja foreldrasamstarf.
e. Að umhverfi nemenda sé skýrt – skýrar
reglur, skyldur og kröfur.

Forgangsverkefni
Forgangsverkefni
Unnið verður í tveimur lotum:
Verkefnið fellur með lotum í líðan.
Fyrri lota verður frá 23. jan – 1. maí
1. Nota má lífsleiknitíma, bekkjarfundi og
Seinni lota verður frá 10.sept. - 12. nóv.
nemendaviðtöl til að koma markvist fram hrósi
1. Grunnupplýsingar um greiningar settar með og til að ræða um hrós og kenna það.
nemendum í Mentor. Haldinn upplýsingafundur 2. Skólinn stendur fyrir námskeiði fyrir
um nemendur með greiningar.
starfsmenn um hrós.
2. Með auknum nemendviðtölum ætti greining
á orsök vanlíðunar að batna.
3. Umsjónarkennarar setja upp dagsetta
áætlun um bekkjarfundi til vors 2012 og senda
skólastjóra og foreldrum.
4. Auka áætlunargerð nemenda og val í sínu
námi. Slíkt er t.d. hægt að ræða í
nemendaviðtölum.
5. Umsjónarkennarar setji niður dagsett viðtöl
á nemendur og skili foreldrum og skólastjóra.
6. Nám við hæfi á að verða auðveldara með
aukinni ábyrgð nemenda á eigin námi.

Forgangsverkefni
Gengið er útfrá því að bætt líðan og aukið hrós
leiði m.a. til betri aga.
1. Kennarar leita leiða í skipulagi náms til að
auka val nemenda að námsmarkmiðum.
2. Að tryggja hlutdeild nemenda í settningu
reglna, t.d. með bekkjarreglum.
3. Að styrkja foreldrasamstarfið með t.d. notkun
samskiptatorgs á Mentor.
4. Að halda vel utan um skráningar agabrota.

Hver ábyrgist áætlunina ?

Skólastjórnendur og umsjónarkennarar

Allir starfsmenn skólans.

Allir starfsmenn skólans.

Upphaf aðgerða(dags.)

23.01.12

23.01.12

23.01.12

Dagsett lok umbóta

12.11.12

12.11.12

12.11.12

Viðmið um árangur

Að fleiri nemendum líði vel en 2010

Að hrós komi betur út í könnun en áður.

Að agabrotum fækki, t.d. í skrán. Í Mentor.

Hvenær árangursmælt ?

Um annaskipti í nóvember 2012

Um annaskipti í nóvember 2012

Um annaskipti í nóvember 2012

Það sem gert verður

