
1 
 

Umbótaáætlun Flensborgarskólans 2017-2018 

 

Umbótaþættir Markmið með 

umbótum 

Aðgerðir til umbóta Tíma-

áætlun 

Ábyrgðar-

aðilar 

Endurmat, 

hvenær og 

hvernig 

Viðmið um árangur 

Efla 

skuldbindingu 

nemenda í 

námi 

Minnka brotthvarf 

 

 

Bæta mætingu 

nemenda 

Áframhald með þjónustu  

skólasálfræðings 

 

 

Framhald á samstarfi 

umsjónarkennara og 

mætingarteymis 

 

Auka gæði náms enn 

frekar 

  

Skólaárin 

2017-2019 

Skóla-

stjórnendur 

 

Hámarks-

kennarar 

Í 

sjálfsmats-

skýrslu 

2017-2018 

Mæting batni um 3% á milli ára 

 

Færri nemendur hverfi frá námi 

Nýta tækni í 

skólastarfi 

Auka virkni 

nemenda í tímum 

 

 

Efla fjölbreytta 

kennsluhætti 

Umsjónarmaður tölvu á 

staðnum 3 svar í viku 

 

Taka upp og kynna Office 

365 kerfið 

 

Örnámskeið fyrir 

starfsmenn 

 

Fræðsla fyrir kennara 

Skólaárið 

2017-2018 

Skóla-

stjórnendur 

 

Tölvustoð - 

Örn 

 

Kennarar 

Í 

sjálfsmats-

skýrslu 

2017-2018 

Að kennsluhættir verði enn 

fjölbreyttari 

 

Að nemendur verði virkari í 

kennslustundum 

 

Að fleiri starfsmenn tileinki sér 

One Drive (Office 365) 
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Minnka 

kynbundinn 

mun í 

námsárangri 

Að fylgst verði 

betur með 

námsárangri 

beggja kynja 

 

Að námsárangur 

beggja kynja 

batni 

Safna gögnum 

 

Leita ráðgjafar 

 

Setja upp námskeið fyrir 

kennara 

Skólaárið 

2017-2019 

Skóla-

stjórnendur 

 

Nemenda-

þjónusta 

 

Kennarar 

Í 

sjálfsmats-

skýrslu 

2018-2019 

Að jafna stöðu kynjanna í námi 

Efla félagslíf 

nemenda 

Að félagslíf 

nemenda mælist 

á styrkleikabili í 

innra mati 

 

Að félagslífið sé 

hluti af náminu 

 

Að sporna gegn 

klíkumyndun 

 

Að gera lýðræði 

öflugt í skólanum 

Gefa nemendum aukinn 

sveigjanleika til að sinna 

félagslífinu 

 

Hvetja til breytinga á 

föstum viðburðum 

skólaársins, sbr 

Vakningardagar 

 

Efla nemendalýðræðið og 

þátttöku nemenda í 

ákvarðanatöku s.s. í 

Skólaráði 

 

 

Skólaárið 

2017-2018 

Skóla-

stjórnendur 

 

Kennari 

leiðtoga-

þjálfunar 

 

NFF og 

nemendur 

Í 

sjálfsmats-

skýrslu 

2017-2018 

Að nemendum líði betur í 

skólanum og um leið auka 

skuldbindinu 

 

Að vinna gegn því að 

nemendur einangrist. 

 

Að nemendur verði virkari 

þátttakendur í ákvarðanatöku 

 

Að það sé gaman í Flensborg 
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Bæta 

upplýsinga-

streymi til 

starfsfólks 

Að allir 

starfsmenn séu 

vel upplýstir í 

fjölbreyttu og 

síbreytilegu 

skólasamfélagi 

Skrifa regluleg vikubréf 

 

Fara vel yfir dagskrá og 

skóladagatal á 

skólafundum 

 

Nýta t.d. betur Facebook-

síðu starfsmanna. Einnig 

skoða vel hvernig Office 

365 nýtist í þessu 

samhengi 

Skólaárið 

2017-2018 

Skóla-

stjórnendur 

 

‚ 

 

 

Skrifstofa 

Í 

sjálfsmats-

skýrslu 

2017-2018 

Að starfsfólk sé meðvitað um 

hvernig upplýsingar berast og 

hvaðan 

 

Að starfsfólk sé ávallt meðvitað 

um helstu þætti skólastarfsins 

 

 


