
Símenntunaráætlun Varmahlíðarskóla 2022-2023
Nafn á starfsþróun Markmið Leiðir Ábyrgðaraðilar fræðslu Tímasetning Þátttakendur Mat

Með gleðina að
leiðarljósi. Kennarar sem
leiðtogar og
brautryðjendur í
skapandi starfi.

Styrkja og efla
fagmennsku kennara í
skapandi skólastarfi.

Ráðstefna Samtök áhugafólks um
skólaþróun.

12. ágúst í Rvk. Kennarar sem hafa
áhuga. Ath. kennarar
þurfa að skrá sig
tímanlega til að tryggja
sér pláss.

Samantekt og samtal
þeirra sem fóru á
ráðstefnuna. Sagt frá því
helsta á
starfsmannafundi.

Fræðsludagur skólanna í
Skagafirði.

Fræðsludagur/ráðstefna. Fræðsluþjónusta í
samvinnu við skólana í
Skagafirði.

16. ágúst í Miðgarði,
Varmahlíð.

Allir starfsmenn

Skyndihjálp Tryggja að starfsmenn
séu betur undirbúnir fyrir
að veita fyrstu hjálp ef
slys verður.

Skyndihjálparnámskeið
RKÍ.

Skólastjóri fær RKÍ til að
vera með námskeið.

ágúst 2022
eða
seinnipart/kvöldnámsk. í
Farskólanum

Allir starfsmenn þurfa að
taka grunnnámskeið í
skyndihjálp og viðhalda
þekkingu í skyndihjálp.

Haustþing KSNV Farið á haustþing KSNV Stjórn KSNV og
trúnaðarmenn.

19. ágúst??? Allir kennarar

Fræðsludagur starfsfólks
(á degi haustþings)

Erindi eða námskeið frá
Farskóla.

Fræðsluþjónusta í
samvinnu við skólana í
Skagafirði.

19. ágúst??? Allir starfsmenn

Námsstefna SÍ Öflugir stjórnendur -
Betra skólastarf (yfirskrift
námstefnu 2021).

Ráðstefna Stjórn SÍ 7.-8. október 2022 Skólastjórnendur

Vinnuverndarnámskeið,
s.s. eldvarnir /
líkamsbeiting / ???

Stuðla að starfsöryggi og
andlegri sem líkamlegri
heilsu og vellíðan
starfsmanna og
nemenda skólans.

Fræðsluerindi /
námskeið / æfingar

Öryggisráð Veturinn 2022-2023 Allir starfsmenn

Innleiðing á teymisvinnu
og vinnubrögðum
lærdómssamfélagsins

Að efla færni starfsfólks í
teymisvinnu og
teymiskennslu.

Erindi teymisvinnu í
október ´21 (Gunnar G.).

Vikulegir fundir MSHA
með leiðtogum teyma.

Vikulegir fundir teyma í
skólanum.

Leiðtogateymi með
liðsinni frá Miðstöð
skólaþróunar við
Háskólann á Akureyri.

2021-2022
2022-2023
2023-2024

Allir starfsmenn



Jafningjafræðsla og
stuðningur

Að efla og styðja við
hvers kyns færni hvers
annars sem stutt getur
við nám og námsárangur
nemenda.

Samvinna og samtal.

Á fundartíma uþb. 1x í
mánuði lagt upp með
kveikjur og kynningar á
viðfangsefnum.

Á ábyrgð allra en líka
hvers og eins að miðla
og sækja.
Stjórnendur styðja við
jafningjafræðslu.

Veturinn 2022-2023 Allir starfsmenn /
Kennarar og
stoðþjónusta.

UT-Ís online Efla skólaþróun í
nýsköpun, læsi og tækni
ásamt því að styðja við
áframhaldandi
tæknivæðingu skólans.

Ráðstefna á netinu. Ingvi Hrannar Ómarsson 23.-24. sept. Allir kennarar sem þess
óska.

Fræðsla um
kynferðislegt og
kynbundið ofbeldi og
áreitni.

Að efla forvarnir og
viðbrögð gegn
kynferðislegu og
kynbundnu ofbeldi og
áreitni.

Netnámskeið Barna- og
fjölskyldustofu.

Ábyrgðaraðili
forvarnarteymis.

2022-2023 Allir starfsmenn Metið á fundi
forvarnarteymis.
Markmið
aðgerðaráætlunar að
90% allra starfsmanna
skólans hafi lokið þessu
námskeiði í árslok 2025.

Að láta drauma sína
rætast í starfi

Að beina sjónum að
hamingju og því sem
gerir venjulegt líf
innihaldsríkara.

Fræðsluerindi MSHA janúar 2023 Allir starfsmenn. Metið á
starfsmannafundi.

Fagnámskeið Að hver og einn
starfsmaður geti sótt
námskeið á sínu sviði.

Endurmenntunar-
námskeið háskóla eða
menntastofnana.

Starfsmaðurinn sjálfur. 2022-2023 Þeir sem óska. Yfirfarið í
starfsmannasamtölum.

Ýmis námskeið á vegum
Sveitarfélagsins Skagafj.
skv. fræðsluáætlun í
samvinnu við Farskóla.

Að efla starfsmenn bæði
í starfi og einkalífi.

Námskeið í Farskóla. Fjölskyldusvið
Mannauðsstjóri

2022-2023 Þeir sem óska. Yfirfarið í
starfsmannasamtölum.

Starfsþróunarsamtöl Að efla skilvirkni og
vellíðan fólks í starfi.
Fara yfir helstu verkefni
starfs og gefa
starfsmanni kost á að
ræða starfið og
hugmyndir til að þróa sig
í starfi.

Samtöl við starfsmenn
1-2x á ári.

Skólastjóri. /
skólastjórnendur.

mars 2023 Allir starfsmenn Innra mat /
starfsmannakönnun.

Frammistöðusamtöl Að efla kennara í starfi. Stjórnendur fylgist Skólastjórnendur 2022-2023 Allir kennarar. Innra mat /



reglulega með námi og
kennslu allra kennara og
veiti kennurum
endurgjöf. Áherslur og
matsblað undirbúið
fyrirfram og tímasett
skipulag sett á innlit
stjórnenda í
kennslustundir.

starfsmannakönnun.

Skólaheimsókn erlendis Að auka víðsýni og efla
skilning allra
starfsmanna á mikilvægi
þess að mæta öllum
nemendum á þeirra
forsendum. Efla
starfsandann og læra
nýja hluti.

Ferð til s-Evrópu Skólastjórnendur og
ferðanefnd eða
ferðaskrifstofa

Vor 2023 - eftir skólaslit! Allt starfsfólk sem þess
óskar.

Samantekt og samtal
þeirra sem fóru í
skólaheimsóknirnar,
niðurstöður settar saman
í ferðaskýrslu.


