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Nýtt starfsfólk
Davor - íþróttakennari leysir af í barneignarleyfi

Aðalsteinn - stuðningsfulltrúi

Óttarr - stuðningsfulltrúi

Guðrún Dís - stuðningsfulltrúi



Starfsandi
Þórkatla “Gleði og samvinna á vinnustað”

Samvinnugildin - innleiðum og ræðum á stigum, gefum svo tíma til að vinna 
áfram og tengja við erindi Þórkötlu

Starfsmannasamtöl 

- stundatöfluafhending, vinnuskýrsla
- tvö snerpusamtöl (sept-okt), (feb-mars)



Faglegir samræmdir starfshættir
Ritun - ræðum og undirbúum að gera sameiginlega ritunarstefnu. Menntastefnustyrkur til 
að koma þessu á koppinn. Notum skólaheimsókn til Ardleigh Green sem kveikju. 

Sjálfsmat  - hverfið fékk styrk til að fara í að skoða sjálfsmat. 

Ferðin okkar til London  

Sameiginlegur starfsdagur með Ingunnarskóla og Dalskóla 25. nóv

https://www.challenginglearning.com/



Deilum hugmyndum 

Stærðfræðikvöld. Þurfum að nota sömu 
hugtök, opin stærðfræðiverkefni. 

Fjölbreyttir kennsluhættir og námsmat - 
skapandi skil. Instagramsíðan okkar, 
reynum áfram að setja inn 
kennsluhugmyndir 

Deila hugmyndum á föstudagsfundum, 
þegar fundur er á svæði þá kynnir 
viðkomandi teymi eitthvað að eigin ósk



Faglegir samræmdir starfshættir
Tenglar 

Halla, Heiða, Jói, Vilma 

Vinaliðaverkefnið verður undir umsjón tengla á yngsta og miðstigi

Inga verkefnastjóri yfir faglegri  leiðsögn

Sofia tekur umsjón með erlendum verkefnum



Skólabragur
PBS og ART - Covid hefur stoppað af, en við höldum 

áfram

Kenna og styrkja reglur 

Vinaliðar 

Gott samstarf við félagsmiðstöð



Tæknin 
Gróskuverkefni SFS  - frá 5. bekk verður tölva á nemanda

Ekki búið að loka á Google en komin allskonar flækjustig þ.a. núna 
þá bíðum við aðeins með næstu skref

Búum til tækniaðstöðuna Tæki&tól ( i-padar, þrívíddarprentari, 
sphero kúlur) Teymið 

Matta
Egill
Mariya
Valgerður



Land verkefnið - áhersla á landvernd
Klárum þetta á þessu skólaári, mögulega eitt pláss laust, 

12-15 september  - fáum gesti

3.-6. október - Spánn

20.-24. mars - Portúgal

25.-28. apríl - Litháen



IFF verkfnið Ísland, Færeyjar, Finnland
Verkefni með nemendum - útikennsla og áhrif hennar

Búin að hafa eina online frá Finnlandi

28. okt 4. nóv Færeyjar

Skólaárið 2023-2024 - nemendaferðir með núverandi 9. bekkinn.  



Fundahöld
Föstudagsfundir -  annar hvor kennarafundur

með öllum og hinn á stigum Ekki miðvikudagsfundir hjá 
unglingadeildinni. 

Stuðarafundir á föstudögum, þroskaþjálfar, sérkennarar 
og stýri skiptast á að stýra

Skólaliðar funda á mánudagsmorgnum , íslenskukennsla.


