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Starfsþróunaráætlun Grunnskóla Húnaþings vestra




Samkvæmt gr. 2.1.6.1 skal verja 150klst. á ári af vinnuskyldu
kennara til endurmenntunar og undirbúnings. Skólastjóri ákveður
hvernig þessum tíma er skipt milli ofangreindra þátta. Sérstaklega
rætt við starfsmenn um þennan þátt í starfsmannasamtali.
Verkstjórn skólastjóra nær til þess hluta sem ætlaður er til
endurmenntunar og hefur hann eftirlit með að starfsmenn sinni
vinnuskyldu sinni.



Fræðsluyfirvöld geta kallað eftir upplýsingum hvernig þessum
tíma er varið(endurmenntun)



Annað starfsfólk er með 16 klst. á ári

Mismunandi orlofsréttur (kennarar)


30 dagar= 94-102 klst. á ári



27 dagar=118-126 klst. á ári



24 dagar =142-150 klst. á ári



Kennarar gera skólastjóra grein fyrir hvað þeir hafa áhuga á sem
nýtist í starfi nemendum og skólastarfi til hagsbóta.



Kennurum og starfsfólki er skylt að fara á námsskeið sem þeim er
ætlað að fara skv. starfsþróunaráætlun skóla, enda þeim að
kostnaðarlausu

Frumkvæði starfsfólks – aðrir möguleikar


Endurmenntun er veigamikill liður í skólastarfi og jákvæð reynsla
af endurmenntunarnámsskeiðum mikilvæg.



Aukin færni- grasrótaraðferð



Eitt námsskeið á ári sem hver kennari velur fyrir sig með samþykki
skólastjóra ?



Námshópar inn í skóla, fá fyrirlesara til sín í stað þess að fara
eitthvað á námskeið ?

Starfsþróunaráætlun útreikningur
Dæmi: Undirbúningur, leshópar, skólaheimsóknir, námsskeið, innleiðing...

Kynning á starfsþróunaráætlun


Skylt er að kynna starfsþróunaráætlun fyrir kennurum í upphafi
hvers skólaárs og eiga umræður um hana.



Námskeið 1/3, undirbúningur 1/3 og innleiðing 1/3 þ.e 6 tíma
námsskeið er 18 tímar í starfsþróun



Því til viðbótar lestur 1/3 og miðlun upplýsinga í leshóp 1/3 og
innleiðing 1/3
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Megin þungi í
starfsþróunaráætlun
Grunnskóla Húnaþings vestra
2018-2019
verður í eftirtöldum þáttum:


1. Innleiðing nýrrar aðalnámskrár og endurskoðun skólanámskrár.
-Aðlaga nýtt námsmat samkvæmt aðalnámskrá A,B,C,D
-Þróun og aðlögun skólanámskrár (nýja kynslóð mentor) og
innleiðing læsisstefnu og stærðfræðistefnu.



2. Leiðsagnarmat – þróunarverkefni. Undir stjór Ingvars
Sigurgeirssonar.




3. Endurmenntunaráætlun Húnaþings vestra
 Kvíði barna og unglinga
 Skyndihjálp
4. Önnur smærri námskeið.
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