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STARFSÞRÓUNARÁÆTLUN 2016-2017 - BÍLDUDALSSKÓLI 

Starfsmaður heldur utan um sína eigin símenntun/starfsþróun og skráir. Í upphafi skólaárs fara kennarar og skólastjóri yfir skráningu og áform um starfsþróun. Í 

starfsmannaviðtali vorannar afhendir starfsmaður skólastjóra blaðið og heldur eftir afriti. Skólastjóri staðfestir hvern þátt fyrir sig. Heildartími skv. kjarasamningi 

kennara Kennarar  >30 ára skrá 150 klst., 30-37 ára skrá 126 klst. og þeir sem eru 38 ára og eldri skrá 102 klst. 

Starfsmaður Kennitala Starfsheiti 

   

 

Dags./tími Tegund símenntunar / starfsþróunar Útreikningur 
sbr. að neðan 

Skil (staðfesting eða kynning) Staðfesting yfirmanns 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 

Útreikningur á tímum í endur- og símenntun: 
1) Á starfstíma skóla innan vinnuramma  Stuðul 1 
2) Á starfstíma skóla utan vinnuramma   Stuðull 1,33 
3) Á starfstíma skóla utan vinnuramma (helgar) Stuðull 1,45 
4) Utan starfstíma skóla    Stuðull 1 
5) Kynning eða kennsla sem starfsm. sér um Stuðull 4 

 

Til starfsþróunar telst m.a. þróunarverkefni, námskeið, ráðstefnur, fræðslufundir, 

kynningar, skólaheimsóknir, faglegur lestur, örfundir o.fl. 
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Inngangur 
Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra sérþekkingu sem nauðsynleg 

er í starfi. Símenntun kennara skal vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem 

eru á hverjum tíma í umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir kennarar eða kennarahópar 

sæki skilgreinda fræðslu. Með sveigjanlegu upphafi og lokum skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar 

geti sótt símenntun í auknu mæli á starfstíma skóla. Símenntun/undirbúningur utan starfstíma skóla skal 

vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skóla og undir verkstjórn skólastjóra. Tími til starfsþróunar 

markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. á ári til símenntunar og undirbúnings kennara. 

Starfsþróun, sem hluti af 150 (126/102)  klst., er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan starfsramma 

skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við kennara. 

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti: Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann annars vegar og 

hins vegar þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að halda sér við í starfi eða bæta 

við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi.  Hverjum skóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun og skal hún kynnt 

kennurum. Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, 

áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu næsta vetur á grundvelli sjálfsmats skóla. Kennurum er 

skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. starfsþróunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. 

ákvæðum kjarasamnings og kennurum að kostnaðarlausu.  Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra. 

 

Áherslur 2016-2017 
Áherslur í starfsþróun kennara í Bíldudalsskóla skólaárið 2016-2017: 

• Innleiðing aðalnámskrár 

• Námsumsjónarkerfið Mentor, nýtt námsmat 

• Námsumsjónarkerfið Google Education, innleiðing 

• Heilsueflandi skóli 

• Nám og kennsluhluti skólanámskrár 

• Forritun 

 
 


