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Í rýnihópi vegna bókunar 1 í kjarasamningi grunnskólakennara dags. 1.12.2016 sátu sjö kennarar og skólastjóri: Halla Thorlacius, Hulda 

Sigurjónsdóttir, Ingimar Waage, Kristjana Fjóla Sigursteinsdóttir, Ragnheiður Stephensen, Rúna Björk Þorsteinsdóttir, Þorkell Jóhannsson, 

Brynhildur Sigurðardóttir. 

 

Kennarar í rýnihópnum skila auk þessarar aðgerðaráætlunar skýrslu um vinnu sína þar sem ítarlegri rökstuðningur fyrir einstökum liðum kemur 

fram. 

 

1. Vinnuumhverfi 

 

Úrbætur: Hvernig? Hvenær/verktími Framkv./ábyrgð  Verklok 
1. Stækka húsnæði, fjölga 
kennslustofum 

Klára upplýsingaver. 
Skoða þörf á fleiri kennslustofum með tilliti til 
nemendafjölda og þróun næstu ára. 

2017-2020 Garðabær: Fjárhagsáætlun, 
eignasvið 

2020 

2. Bæta salernisaðstöðu starfsmanna 
 

Endurhanna starfsmannaálmu, endurbyggja 
lokuð einstaklingssalerni. 

2018 Garðabær: Fjárhagsáætlun, 
eignasvið 

óljóst 

3. Bæta vinnuaðstöðu kennara. 
Skoða sérstaklega aðstöðu list- og 
verkgreinakennara. 

Þarfagreining. 
Fara yfir núverandi rými og gera tillögur að 
breytingum. 
Færa til notkun á rýmum og setja upp að vilja 
kennara. 

sumar/haust 2017 Skólastjóri desember 
2017 

4. Lagfæra smíðastofu og uppfæra 
búnað 
 
 

Sjá viðhalds- og endurnýjunaráætlun skólans 
sem liggur hjá eignasviði. 

2017-2019 Garðabær: Fjárhagsáætlun, 
eignasvið 

ágúst 2019 

5. Bæta vinnuaðstöðu í 
tónmenntastofu 

Kaupa nýjan skjávarpa. 
Hljóðeinangrun við dyraop stofanna. 

sumar 2017 Skólastjóri, eignasvið. ágúst 2017 

6. Hljóðeinangra tónmenntastofu 
 

Einangra betur veggi milli stofa. Aðgreina 
trommu/bassarými frá öðru skólastarfi. 

2017-2018 Skólastjóri, fjárhagsáætlun, 
eignasvið 

óljóst 

7. Fjölga tölvum og endurnýja þær 
sem fyrir eru. 

Kaupa fleiri ný tæki júní 2017 – júní 2018 Garðabær: tölvudeild júní 2018 

8. Bæta hraðann á þráðlausa netinu 
og finna út úr því hvernig hægt er að 
stytta tímann sem tekur að skrá sig 
inn á tölvurnar. 

Greiningarvinna tölvudeildar, úrræði skilgreind 
og innleidd. 

maí – ágúst 2017 Garðabær: tölvudeild ágúst 2017 
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2. Samskipti 

 

Úrbætur: Hvernig? Hvenær/verktími Framkv./ábyrgð  Verklok 
1. Tryggja kennurum öflugt netkerfi 
til að halda utan um námsmat og 
samskipti við heimilin.  

Hætta með Námfús og taka upp betra kerfi. 
Taka upp notkun á Innu. Nauðsynlegt að huga að 
vinnutíma og launum. 
Þrýsta áfram á Menntamálaráðuneyti að styðja 
skólana við innleiðingu nýs námsmats.  

janúar – desember 
2017 

Skólastjóri 
skóladeild 
Ráðuneyti og MMS 

1. desember 
2017 

2. Taka upp kerfi um rafrænar 
dagbókarfærslur í nemendamálum. 

Þrýsta á Samtök Íslenskra sveitarfélaga um lausn. 
Óhlýðnast yfirvöldum og lögfræðingum. 

janúar – desember 
2017 

Skólastjóri 
skóladeild 
Ráðuneyti og MMS 

1. desember 
2017 

3. Bæta skipulag á fundatímum, 
almennir fundir 60 mínútur á viku. 

Festa í vinnuramma fyrir ágúst 2017. 
Tryggja tíma í „önnur mál“ og tryggja að markmið 
funda sé skýrt og eigi erindi til fundarmanna. 

mars - júní 2017 Skólastjóri 15. júní 2017 

4. Lágmarka fundahöld í upphafi 
skólaárs. 

Auka samráð kennara og stjórnenda um ráðstöfun 
skipulagsdaga. 

mars – ágúst 2017 Skólastjóri, 
kennararáð 

1. ágúst 2017 

 

 

3. Starfið - álagsþættir 

 

Úrbætur: Hvernig? Hvenær/verktími Framkv./ábyrgð  Verklok 
1. Minnka meðalstærð hópa. 
 

Greina tölfræði: í hvaða hópum/fögum er vandinn? 
Skoða meðalstærð hópa og fjármagn til kennslu í 
forsendum Skólavísis. 
Skólastjóri hafi fjárhagslegt bolmagns til að 
bregðast við álagi á kennara í erfiðum 
nemendahópum. 

2017-2018 Skólastjóri  
Skóladeild 
Fjárhagsáætlun 
 

júní 2018 

2. Auka stuðning við kennara inni í 
námshópum til að efla 
einstaklingsmiðað nám. 

Þarfagreining í skólanum. 
Skólastjóri hafi fjárhagslegt bolmagns til að 
bregðast við álagi á kennara í erfiðum 
nemendahópum. 
Skoða fjármagn til kennslu og annarra þátta í 
forsendum Skólavísis. 

2017-2018 Skólastjóri,  
skóladeild 
Garðabær: 
Fjárhagsáætlun,  

júní 2018 
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3. Starfið - álagsþættir 

 
3. Hafa tíma með hálfum hópum í 
náttúrufræði. 

Skoða forsendur Skólavísis. 
Auka fjármagn til kennslu eða skera af öðrum 
greinum.  
Fjölga kennurum. 

2017-2018 Garðabær: 
Fjárhagsáætlun,  
Skólastjóri 

ágúst 2018 

4. Tryggja list- og verkgreinakennurum 
tíma og laun fyrir innkaup og umsjón 
með stofu. 

Tryggja fjármagn til fagstjórnar og/eða umsjónar 
með stofu. 
Starfsmannasamtöl skólastjóra og kennara. 
Skólastjóri hafi fjárhagslegt svigrúm til að launa 
umsjón með stofu. 

maí – ágúst 2017 Skólastjóri 
Garðabær: 
Fjárhagsáætlun 

15. ágúst 2017 

5. Innleiðing Aðalnámskrár: 
endurskoðun í Menntamálaráðuneyti. 
Koma í veg fyrir sambærilega stöðu og 
verið hefur við innleiðingu 
Aðalnámskrár 2011: Umturnun á 

námsmati. Kerfin ekki tilbúin sem kennarar 
vinna í. Hæfniviðmið þannig að ekki er hægt að 
meta þau öll. Engin skýr leiðarbók með hvað á í 
raun að gera og allir að finna upp hjólið. Engir 
peningar settir í málið. 

Senda erindi til ráðuneytis sem lýsir helstu 
áhyggjum kennara í Garðaskóla. 
Afla upplýsinga um hvernig unnið sé að bókun 2 í 
kjarasamningi kennara. 
Kennarar eigi fulltrúa í endurskoðunarvinnu með 
ráðuneytinu. 
Fylgjast með vinnu við endurskoðun Aðalnámskrár. 

ágúst 2017 – júní 
2018 

Skólastjóri, 
Kennarasambandið og 
Samband Ísl. sveit. 
þrýsta á Mennta- og 
menningarmála-
ráðuneyti og 
Menntamálastofnun 

júní 2018 

6. Innleiðing Aðalnámskrár: stuðningur 
við kennara 

Kennsluráðgjafi í námsmati, í daglegu samstarfi við 
kennara. Þróunarverkefni um leiðsagnarmat 

ágúst 2017 – júní 
2018 

Skólastjóri, Skóladeild 
Garðabæjar 

júní 2018 

7. Innleiðing Aðalnámskrár: 
Kennsluefni rímar misvel við 
hæfniviðmiðin.  

Námsgagnaframleiðslu þarf að auka og vinna 
faglega í tengslum við skólasamfélagið. 

2017-2020 Menntamálastofnun Fljótandi 

8. Auka ábyrgð forráðamanna á námi 
nemenda sem fá leyfi frá skóla. 

Breyta löggjöf (Lögum um grunnskóla og 
Aðalnámskrá) 

júní 2017 – júní 2018 Menntamálaráðuneyti óljóst 

9. Auka ábyrgð forráðamanna á námi 
nemenda sem fá leyfi frá skóla. 

Samráð við foreldrafélag. 
Auka kynningar til foreldra á fundum að hausti og í 
fréttabréfi skólans. 
Breyta viðveruskráningu úr áherslu á fjarvistir í 
áherslu á viðveru (% talning á viðveru nemenda þar 
sem veikindi og leyfi gilda líka til lækkunar) 
Hafa skýrari afleiðingar fyrir nemendur sem fá leyfi 
– þeir fái ekki þjónustu fram yfir aðra nemendur. 

ágúst – desember 
2017 

Skólastjóri 
(aðstoðarskólastjóri), 
kennarar 

desember 
2017 
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3. Starfið – álagsþættir 

 
10. Skýrari verkaskipting í vinnu með 
nemendum sem glíma við veikindi eða 
félagslegan vanda og nemendum með 
miklar greiningar. 

Endurskoða verkaskiptingu og skilgreina betur 
hlutverk kennara gagnvart þessum nemendum. 
Skilgreina verkferla til að koma í veg fyrir flótta 
nemenda frá verkefnum og úr kennslustofum. 
Samráð kennara og nemendaverndarráðs 
Garðaskóla. 
Samráð kennara, skóladeildar og fjölskyldusviðs. 

2017-2018 Skóladeild, skólastjóri, 
kennararáð og 
námsráðgjafar 

júní 2018 

11. Styðja kennara betur við 
einstaklingsmiðun náms. 

Efla samráð um einstaklingsmiðun innan fagdeilda. 
Efla samráð fagkennara og starfsmanna í námsveri 
um einstaklingsmiðun.  
Skilgreindur betur tími til einstaklingsmiðunar. 

2017-2019 Skólastjóri, 
deildarstjóri námsvers 

Skýrari staða 
júní 2019 

12. Stýra betur utanaðkomandi 
fyrirlestrum sem koma inn í skólann 

Skrá fjölda gestaverkefna. 
Þarfagreina – hvað þarf til viðbótar við kennsluna 
innan skólans. 
Endurskoða skólanámskrá. 

júní – ágúst 2017 Skólastjóri 15. september 
2017 

13. Skólar byrji fyrr að vinna með 
snjalltækja- og netnotkun barna. 

Samráð við aðra skóla í Garðabæ. 
Samráð kennsluráðgjafa í Garðabæ. 
Setja heildstæða stefnu. 

2017-2018 Skólastjóri 
(kennsluráðgjafi), 
Skóladeild 

júní 2018 

14. Tryggja nemendum aðstöðu til að 
geyma síma í kennslustundum 

Halda nýsköpunarkeppni meðal nemenda um 
framkvæmanlegar og hentugar lausnir á 
vandanum: kennarar geti vísað nemendum á hirslu 
þannig að fljótlegt og öruggt sé að geyma tæki. 
Framleiða/kaupa skilgreindar lausnir  

2017-2018 Skólastjóri 
Garðabær: 
Fjárhagsáætlun 

júní 2018 

15. Endurskoða uppeldishlutverk skóla. Könnun meðal nemenda og forráðamanna. 
Samvinna við foreldrafélag skólans. 
Endurskoða stefnu í skólanámskrá. 

2017-2018 Skólastjóri maí 2018 
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4. Stjórnun 

 

Úrbætur: Hvernig? Hvenær/verktími Framkv./ábyrgð  Verklok 
1. Bæta kjarasamninga 
kennara. 

Hækka launin. 
Hækka launin.  
Hækka launin. 
Einfalda samninga, ekki reikna þá í mínútum, skólastjórinn sér 
síðan um að kennarar séu að sinna því sem þeir þurfa að sinna. 
Fá kennsluafsláttinn aftur inn, skoða samninga í Svíþjóð, 
Frakklandi og Þýskalandi. 
Færa samninga grunnskólakennara nær samningum 
framhaldsskólakennara, t.d. fá framhaldsskólakennarar 
ákveðinn grunn og svo fá þeir hærri laun fyrir allt aukaálag eins 
og umsjón með bekk. 
Tryggja möguleika á launahækkun á 5 ára fresti alla 
starfsævina. 

1. júní 2016 – 
nóvember 2017 

Félag grunnskólak. 
 
Saminganefnd Sambands 
Íslenskra sveitarfélaga. 
 

1. des 2017 

2. Launa- og 
starfsmannasamtöl í 
stað vinnumats. 

Skólastjóri bjóði kennurum launa- og starfsmannasamtal a.m.k. 
einu sinni á ári og hafi svigrúm til launahækkana þegar rök 
liggja fyrir því, t.d. vegna álags í verkefnum kennara eða vegna 
vel unninna starfa. 

Undirbúningur: júní - 
desember 2017. 
Samtöl: jan-apríl 2018 

Garðabær: 
Fjárhagsáætlun 
Skólastjóri. 
Kennararáð. 

1. júní 2018 

3. Tryggja sveigjanlega 
viðveru kennara til að 
koma til móts við skort á 
vinnuaðstöðu. 

Þarfagreining. 
Samráð kennara og skólastjóra um tímasetningar kennslu, 
funda og viðveru. 
 

janúar – ágúst 2017 Skólastjóri 15. ágúst 
2017 
(langt komið 
apríl 2017) 

4. Bæta 
símenntunartilboð til 
kennara. 

Skipuleggja sumarnámskeið. 
Auka framboð námskeiða, sérstaklega fagtengdra námskeiða 
sem kennarar geta sótt utan eigin skóla. 

2017-2019 Samband Íslenskra 
sveitarfélaga. 
Skólastjóri 
(símenntunaráætlun) 

júní 2019 

 


