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Símenntun kennara
• Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun.  

Tími til símenntunar markast af samningsbundnum 150 
klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara.  
Skipting þessa tíma getur verið mismunandi milli 
kennara, skóla og einnig milli ára. 

• Almennt ætlaður tími utan við skipulagðan 
starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma 
henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi 
við kennara. 

• Símenntunaráætlun skal kynnt kennurum



Vinnuskylda kennara
(úr kjarasamningi kennara)

Í fullu starfi er 1800 stundir á ári og vikuleg 40 klst. á viku til jafnaðar 
yfir árið. Á 37 vikna starfstíma skóla er vikuleg vinnuskylda hans 42,86
klst. þ.e. 8.572 klst á dag eða 8- 16:45…Skólastjóri og kennari geta gert 
með sér samkomulag um að kennari inni af hendi hluta sinnar vinnu 
utan vinnustaðar. 

Í Sæmundarskóla er vinnutíminn 8:00-16:00. Reiknað með að kennarar 
séu í húsi frá kl. 8:00 á föstudögum og til 16:00 þegar fundir sem 
viðkomandi kennari þarf að sitja. Annars er viðveran frjáls. 

Starfsmenn í hlutastarfi komi og geri samkomulag um viðveru miðað 
við hlutfall. 



Símenntun má skipta í tvo meginþætti
Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og hins vegar þættir 
sem starfsfólk metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig

Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu 
skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og þeirra áhersluatriða sem eru í innra 
starfi skólans

Starfsfólki ber að gera skólastjóra grein fyrir þeim þáttum í sí- og 
endurmenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér við í starfi eða 
bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. 

Starfsfólki er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. 
símenntunaráætlun skóla, enda séu þau á vinnutíma og starfsfólki að 
kostnaðarlausu

(Úr Handbók með kjarasamningi)



Um framhaldsnám
Framhaldsnám í fjarnámi er styrkt af Sæmundarskóla með 

þeim hætti að starfsmanni er gefið leyfi á launum til að 
sækja staðbundnar lotur að hámarki í 7 daga á skólaárinu.

Ef framhaldsnám styrkir viðkomandi í kennslu má það vera 
hluti af 102-105 tímunum í samráði við skólastjóra.



Gerð símenntunaráætlana – samábyrgð
Starfsfólk íhugar eigin þörf á 
símenntun, kemur á framfæri við 
skólastjórnendur t.d. í 
starfsþróunarsamtali

Skólastjórnendur taka saman 
niðurstöður og skilgreina 
áherslur fyrir símenntun fyrir 
skólann /hópa/ einstaklinga. 
Niðurstöður kynntar.  Almenn 
umræða.

Starfsmaður tekur þátt í 
námskeiðum á vegum skólans 
og óskar eftir leyfi til að sinna 
annarri símenntun. 
Skólastjórnendur tryggja að 
sameiginleg fræðsla eigi sér 
stað.



Sem símenntun flokkast
Námskeið á vegum skólans eða annarra viðurkenndra aðila (þ.e. sem 
skólastjórar samþykkja)

Skipulagðir leshringir með skilum á neti skólans og/eða fundum 

Örnámskeið og kynningar á fundatíma kennara (telst ekki hluti af 102-150 
tímunum)

Framhaldsnám ef það tengist kennslu



Áherslur 2021-2023
Ráðstefnur og námskeið
Sumarsmiðjur, valfrjálst. James Nottingham á sameiginlegum starfsdagi með 
Ingunnar- og Dalskóla. 

Ritun
Samræmum ritunarkennslu í skólanum 

Pollar
Jafnt og þétt á skólaárinu verða námspollar þar sem starfsfólk hjálpast að við að 
auka þekkingu sína.  Efni ræðst af mannauðnum. Hugmyndir t.d. gerð 
heimasíðna, opin stærðfræðiverkefni


