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Umbótaþáttur Markmið Leið Viðmið/árangur Tímabil 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 Skólastjórnendur og allt 
starfsfólk 

Skólabragur Að efla og festa í 
sessi góðan 
skólabrag 

Mánaðarkaffi á kaffistofu. 
Sjálfboðaliðar sem sjá um 
að gera huggulegt á 
kaffistofu 

Góður skólabragur Alltaf Skólastjórnendur 

Bætt aðstaða nemenda Að búa betur að 
rýmum nemenda í 
,,frjálsum“ tíma 

Kaupa meira af 
húsgögnum og 
afþreyingarefni  

Ánægðari nemendur 
og starfsfólk 

2020-2021 Skólastjórnendur/félagsmiðstöð 

Starfsmannasamtöl Að auka skilvirkni 
starfsmannasamtala 

Hafa snerpusamtöl oftar 
yfir skólaárið. Aukinn 
undirbúningur stjórnenda 
og starfsmanna 

Árangursríkari samtöl 2020-2023 Skólastjóri 

Viðverusamtöl 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 

2020-2023 Skólastjóri 

Fagmennska kennara Að auka fagvitund 
sérhvers kennara og  

Meiri símenntun. Festa í 
sessi teymiskennslu, 
leiðsagnarnám og 
fjölbreyttar 
kennsluaðferðir 

Metnaðarfyllri og 
ánægðari kennarar 

Alltaf Skólastjórnendur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagmennska alm. 
starfsmanna 

Að auka fagvitund 
sérhvers 
starfsmanns 

Meiri símenntun sem 
hæfir daglegum 
verkefnum, s.s. betri 
skilningur á ýmsum 
greiningum o.fl. 
Íslenskukennsla fyrir 
starfsmenn 

Metnaðarfyllri og 
ánægðari starfsmenn 

Alltaf Skólastjórnendur 

Uppbrot/gaman saman Að nemendur og 
fullorðnir geri sér 
glaðan dag og leiki 
sér saman 

Uppbrot í dagsparta. 
Íþróttir, spil … 

Betri skólabragur Alltaf Skólastjórnendur  

Skólastarf      

Nemendalýðræði Auka vægi nemenda 
á eingin námi og 
félagslífi 

Samvinna við Vígyn. Efla 
miðstigsráð/nemendaráð. 
Skólaþing hjá 6. bekk og 
skólaþing í Engjaskóla  

Viðmið um lýðræðis-
þátttöku nemenda í 
eigin skólagöngu 

2020-2023 Skólastjórnendur 

Læsi Að festa 
læsisfimmuna í sessi 

Samvinna við kennara á 
yngsta stigi  

Auka lesfimi og 
lesskilning barna 

2020-2023 Skólastjórnendur 

Skólabragur  Að skapa jákvætt og 
uppbyggjandi 
andrúmsloft í 
skólanum þar sem 
nemendum líður 
vel.   

Vinna saman að 
stefnumótun skólans. 
Vera í samstarfi við 
félagsmiðstöðina Vigyn  

Að skólabragurinn 
verði jákvæður og 
nemendum líði vel 
samkvæmt 
könnunum sem 
gerðar eru árlega í 
skólanum 

Alltaf Skólastjórnendur og allt 
starfsfólk skólans 

Verklag      



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innra mat Að meta einstaka 
þætti í skólastarfinu 
með umbætur í 
huga 

Starfsmannakönnun 
Reykjavíkurborgar, 
viðhorfakönnun send á 
foreldra, Skólapúlsinn, 
tengslakannanir, 
námsmat o.fl. 

Jákvætt viðhorf til 
skólastarfsins. Bættur 
námsárangur 
nemenda 

Vor 2021 og 
2023 

Skólastjóri 

Skilvirkni funda Að auka skilvirkni 
funda og 
þátttöku/ábyrgð 
allra fundarmeðlima 

Vel skipulagðir/auglýstir 
fundir.  

Sameiginleg ábyrgð 
starfsmanna á 
samvinnu 

2020-2023 Skólastjórnendur 

Tengsl við 
foreldrafélag/bekkjarfulltrúa 

Að virkja 
samstarfsáætlun 
skóla og 
skólaforeldra 

Festa í sessi 
samvinnuverkefni  

Meiri samábyrgð og 
traust milli skóla og 
heimila 

2020-2023 Skólastjórnendur og stjórn 
foreldrafélagsins 

Fjármál      

Nýting fjármagns/aukin 
gæði skólastarfs 

Áframhaldandi góð 
nýting fjármagns 
skólans til betra 
skólastarfs 

Greinagóð fjárhagsáætlun 
og viðmið 

Að rekstur sé innan 
fjárheimilda 

2020-2023 skólastjóri 

 


