
Umbótaáætlun Víkurskóla 2020-2022 

Umbóta-

þáttur 

Markmið Leið Viðmið/ 

árangur 

Tíma-

bil 

Ábyrgð 

Mannauður           

Starfsandi/ 

vellíðan 

Að auka ábyrgð hvers 

og eins á eigin líðan í 

starfi 

Meiri tími til 

samveru á 

ýmsan máta, 

faglegan og 

félagslega 

styrkjandi 

Góð líðan 

allra og 

góður 

starfsandi 

sem byggir á 

virðingu og 

trausti 

manna á 

milli 

Alltaf Skóla-

stjórnendur 

og allt 

starfsfólk 

Skólabragur Að efla og festa í 

sessi góðan 

skólabrag 

  Góður skóla-

bragur 

Alltaf Skóla-

stjórnendur 

Bætt aðstaða 

nemenda 

Að búa vel að rýmum 

nemenda í 

,,frjálsum“ tíma 

Kaupa meira af 

húsgögnum og 

afþreyingarefni 

Ánægðari 

nemendur 

og starfsfólk 

2020-

2022 

Skólastjórn-

endur/ 

Félags-

miðstöð 

Starfsmanna-

samtöl 

Að auka skilvirkni 

starfsmanna-samtala 

  

Aukinn undir-

búningur 

stjórnenda og 

starfsmanna 

Árangurs-

ríkari samtöl 

2020-

2022 

Skólastjóri 

Viðveru-

samtöl 

Að auka líkur á betri 

líðan í starfi og þar 

með betri viðveru 

Kalla fólk til 

samtals þegar 

viðmiðum um 

fjarveru er náð 

Betri viðvera 

og betri líðan 

í starfi og á 

starfstað 

2020-

2022 

Skólastjóri 



Fagmennska 

kennara 

Að auka fagvitund 

sérhvers kennara 

Meiri 

símenntun, 

námskeið í 

teymisvinnu, 

samþættingu 

námsgreina, 

upplýsinga- og 

tækni-mennt. 

Reglulegar 

menntabúðir, 

jafningafræðsla 

Metnaðar-

fyllri og 

ánægðari 

kennarar 

2020-

2022 

Skólastjórn-

endur 

Fagmennska 

alm. 

starfsmanna 

Að auka fagvitund 

sérhvers starfsmanns 

Meiri 

símenntun sem 

hæfir daglegum 

verkefnum, s.s. 

betri skilningur 

á ýmsum 

greiningum o.fl. 

Gefa starfsfólki 

kost á að sækja 

íslensku-

námskeið á 

vinnutíma  

Metnaðar-

fyllri og 

ánægðari 

starfsmenn 

Alltaf Skólastjórn-

endur 

Uppbrot/ 

gaman saman 

Að nemendur og 

fullorðnir geri sér 

glaðan dag og leiki 

sér saman 

Uppbrot í 

dagsparta. 

Íþróttir, spil … 

  

Betri skóla-

bragur 

Alltaf Skólastjórn-

endur 

Skólastarf           

Nemenda-

lýðræði 

Að auka vægi 

nemenda í eigin námi 

og félagslífi 

Samvinna við 

Vígyn 

Skólaþing 

unglinga í 

nóvember á 

mannréttindad

egi barna. 

Viðmið um 

lýðræðis-

þátttöku 

nemenda í 

eigin skóla-

göngu 

2020-

2022 

Skólastjórn-

endur, 

námsráð-

gjafar, 

forstöðu-

maður 

Vígynar 



  

Læsi Að bæta læsi 

nemenda. 

Gera svigrúm 

fyrir læsistíma í 

stundatöflu og 

nýta 

Læsisstefnu 

Grafarvogs sem 

leiðarljós 

Auka lesfimi 

og lesskilning 

barna 

2020-

2022 

Stjórnendur 

og kennarar 

Skólabragur Að skapa jákvætt og 

uppbyggjandi 

andrúmsloft í 

skólanum þar sem 

nemendum líður vel.  

Með því að nýta 

samvinnuleiki 

og verkfræi frá 

Verkfærakistu 

KVAN. Halda 

bekkjarfundi og 

ræða við 

nemendur 

Að 

skólabraguri

nn verði 

jákvæður og 

nemendum 

líði vel 

samkvæmt 

könnunum 

sem gerðar 

eru árlega í 

skólanum 

Alltaf Skólastjórne

ndur og allt 

starfsfólk 

skólans 

Verklag           

Innra mat Að meta einstaka 

þætti í skólastarfinu 

með umbætur í huga 

Viðhorfs-

könnun foreldra 

og nemenda – 

skólapúlsinn og 

innanhúss-

kannanir 

Jákvætt 

viðhorf til 

skóla-

starfsins 

Árlega 

2020-

2022 

Skólastjóri 



Skilvirkni 

funda 

Að auka skilvirkni 

funda og 

þátttöku/ábyrgð allra 

fundarmeðlima 

Vel skipulagðir/ 

auglýstir fundir 

Sameiginleg 

ábyrgð 

starfsmanna 

á samvinnu  

2020-

2022 

Skólastjórn-

endur 

Tengsl við 

foreldrafélag/

bekkjar-

fulltrúa 

Að virkja 

samstarfsáætlun 

skóla og 

skólaforeldra 

Festa í sessi 

samvinnu-

verkefni 

Meiri 

samábyrgð 

og traust 

milli skóla og 

heimila  

2020-

2022 

Skólastjórn-

endur og 

stjórn 

foreldra-

félagsins 

Fjármál           

Nýting 

fjármagns/ 

aukin gæði 

skólastarfs 

Áframhaldandi góð 

nýting fjármagns 

skólans til betra 

skólastarfs 

  

Greinargóð 

fjárhagsáætlun 

og viðmið með 

aðstoða 

fjármálaráðgjaf

a skólans 

Að rekstur sé 

innan 

fjárheimilda 

2020-

2022 

Skólastjóri 

 


