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Umbótaáætlun Flensborgarskólans 2018-2019 

 

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 samstarf 

við sálfræðing skólans 

 

 

Framhald á samstarfi 

umsjónarkennara og 

mætingarteymis 

 

Auka gæði náms 

 

Gera nemendaþjónustu 

sýnilegri 

  

Skólaárin 

2018-2019 

Skóla-

stjórnendur 

 

Nemenda-

þjónustan  

 

Hámarks-

kennarar 

 

Kennarar 

 

 

Í sjálfsmats-

skýrslu 2018-

2019 

Mæting batni um 3% á milli 

ára 

 

Færri nemendur hverfi úr 

námi 

 

Fleiri nemendum líði vel í 

námi við 

Flensborgarskólann 

Nýta tækni í 

skólastarfi 

Auka virkni 

nemenda í 

tímum 

 

Efla fjölbreytta 

kennsluhætti 

 

Auka og styrkja 

notkun á Innu í 

kennslu 

Umsjónarmaður tölvu á 

staðnum 3 svar í viku 

 

Taka upp Turnitin í 

skólastarfinu 

 

Örnámskeið fyrir 

starfsmenn 

 

Jafningjastuðningur fyrir 

kennara 

Skólaárið 

2018-2019 

Skólastjórn

endur 

 

Tölvustoð – 

Örn 

Þórsson 

 

Kennarar 

Í sjálfsmats-

skýrslu 2018-

2019 

Að kennsluhættir verði 

fjölbreyttari 

 

Að nemendur verði virkari í 

kennslustundum 

 

Að fleiri starfsmenn tileinki 

sér í æ ríkara mæli rafrænt 

umhverfi í kennslu 

 

Að notkun Innu verði 

alhliða og samræmd í öllum 

kenndum áföngum hverju 

sinni 
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Fylgjast með 

námsárangri.  

Að fylgst verði 

vel með 

kynbundnum 

námsárangri í 

skólanum 

 

Að 

námsárangur 

við skólann 

batni 

Safna gögnum og greina 

 

Leita ráðgjafara 

 

 

Setja upp rýnihóp til að 

leita leiða til að bæta 

námsárangur við skólann 

 

Skólaárið 

2018-2020 

Skólastjórn-

endur 

 

Nemenda-

þjónustan 

 

Kennarar 

Í sjálfsmats-

skýrslu 2018-

2019 

Að bæta námsárangur við 

skólann 

 

 

Að koma í veg fyrir 

kynbundinn mun í 

námsárangri 

Endurskoða 

námskrá 

Samræma 

reglur um 

framvindu náms 

 

Stuðla að 

eðlilegri 

framþróun náms 

 

 

Efla fjölbreytta 

kennsluhætti 

 

 

 

 

Lesa skólanámskrána og 

rýna til gagns 

 

 

Efla tengsl við nemendur 

og aðra hagsmunaaðila 

námsins 

 

 

Setja upp námskeið fyrir 

kennara 

Skólaárið 

2018-2020 

Skóla-

stjórnendur 

 

 

Nemenda-

þjónusta 

 

Kennarar 

Í sjálfsmats-

skýrslu 2018-

2019 

Að Flensborgarskólinn 

verði samkeppnishæfur 

 

Að Flensborgarskólinn 

gangi í takt við þá stefnu 

sína að hér sé fjölbreytt og 

sveigjanlegt skólastarf þar 

sem komið er til móts við 

nemendur 

 

Að styrkja ímynd 

Flensborgarskólans sem 

metnaðarfullan og öflugan 

framhaldsskóla á 21. öld 

 

 

Betrumbæta 

aðstöðu til 

skólastarfs  

Gera aðstöðu til 

náms 

fjölbreyttari og 

betri 

 

 

Endurnýja húsbúnað í 

kennslurými 

 

Útbúa tækni- og 

hópavinnurými til kennslu 

og samráðs 

 

Skólaárið 

2018-2020 

Skóla-

stjórnendur 

 

 

Í sjálfsmats-

skýrslu 2018-

2019 

Að efla skólastarfið  

 

 

Að Flensborgarskólinn og 

ímynd hans eflist. 

 



3 
 

Að styrkja 

bókasafnið og 

gera að hjarta 

hússins 

 

 

Að efla og 

styrkja 

mötuneytið í 

heilsueflandi 

framhaldsskóla 

 

 

Hefja endurskipulagningu 

á starfsemi bókasafnsins 

og húsnæði þess 

 

 

Auka gæði mötuneytis; 

vöruframboð fjölbreyttara 

og auka þjónustustigið 

Forstöðu-

maður 

bókasafns 

 

Forstöðu-

maður 

mötuneytis 

og starfsfólk 

þess 

 

 

Að nemendum líði vel í 

skólanum og geti notið sem 

bestu aðstæðna til náms 

eins og kostur er  

 

Styrkja enn 

frekar 

starfsanda 

stofnunarinnar 

Að auka ánægju 

starfsfólks 

 

 

Að auka öryggi 

og vellíðan 

starfsfólks í 

starfi  

Ljúka við gerð 

stofnanasamnings KÍ 

félaga 

 

Jafnlaunavottun 

 

Styrkja mötuneyti; fjölga 

starfsfólki, auka 

vinnuvernd 

Skólaárið 

2018-2019 

Stjórnendur 

 

Samstarfs-

nefnd KÍ 

 

Forstöðu-

maður 

mötuneytis 

Sjálfsmats-

skýrsla 2018-

2019 

Að starfsfólk sé ánægðara í 

starfi 

 

 


