
 

 

 

 

 

 

Umbótaáætlun samkvæmt bókun 1 

samkvæmt kjarasamningi frá 2016 

Bláskógaskóli Laugarvatni 



Vinnuumhverfi 
a. Undirbúningsaðstæður kennara 

- Það væri gott ef allir kennarar fengju sína starfstöð með viðunandi tækjakosti þannig að hver 

og einn kennari eigi sína tölvu. List- og verkgreinastofur eru ekki til staðar og ekki heldur 

náttúrufræðistofa. Það myndi henta vel að hafa undirbúningsherbergi með öllum græjum 

nálægt vinnuherbergi og geymslupláss þyrfti að vera meira. 

b. Vinnuaðstæður í kennslu 

Við erum með 3 mjög góðar kennslustofur en það er bara ekki nóg. Við þurfum fleiri. Við 

höfum þurft að ganga inná hvort annað við kennslu á göngum skólans vegna plássleysis. Það 

vantar meiri og betri tölvukost til kennslu og skjávarpa í hvert kennslurými. 

c. Almenn aðstaða starfsfólks 

Kaffistofan okkar er frekar lítil, væri gaman ef allir starfmenn gætu verið saman þar inni. 

Fatahengi er líka of lítið því við eigum svo feitar úlpur. 

Hvernig er umsjón og eftirlit með kennslurými, tækjum og áhöldum háttað? 

 Umsjón með slíku er unnin í samvinnu starfmanna.  

Þessar myndir sýna aðstöðuna sem nemendum er boðið upp á í handmenntasmiðju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Þessar myndir sýna aðstöðuna sem nemendum er boðið upp á í smíðakennslu. 

 

 



Samskipti 
Hvernig eru samskipti starfsfólks í skólanum? 

 Afar góð. Það ríkir virðing, traust og húmor á milli starfsmanna. 

Hvernig eru samskipti við nemendur utan kennslustunda? 

Afar góð. 

Hvernig er samskiptum kennara við forráðamenn háttað? 

 Þau eru í flestum tilfellum góð. 

Hvernig er skipulagi á viðtalstímum kennara háttað? 

 Ekki er sérstakt skipulag viðhaft en kennarar eru til viðtals á vinnutíma. 

Hversu mikið er um fundi innan og utan skólans og hvers konar fundir eru það? 

Kennarafundir og teymisfundir eru vikulega. Sameiginlegir starfsmannafundir allra í skólanum 

eru einu sinni í mánuði. Aðrir fundir svo sem foreldrafundir, skólaráðsfundir og fundir með 

sérfræðingum eftir þörfum. 

Hvernig er faglegu samstarfi kennara háttað? 

 Teymisfundir á öllum stigum og faggreinafundir þvert á skólastig eftir þörfum. 

Hvert er umfangið á upplýsingaskráningu og upplýsingagjöf? 

 Umfangið hefur aukist og er á tíðum nokkuð mikið. 

Starfið 
Hvað er jákvætt við starfið? 

Það er skemmtilegt, fjölbreytt og gefandi. Skemmtilegir nemendur og starfsfólk og endalaus 

lærdómur. 

Af hverju er þetta eftirsóknarvert starf? 

 Sjá svar að ofan. 

Hverjir eru álagsþættir í kennarastarfinu? 

Fyrst og fremst aðstöðuleysi.  

Menntamálastofnun/námsmat.  

Greiningum nemenda hefur fjölgað.  

Mikil samkennsla. 

Hvar og hvernig má létta álagi af kennurum? 

 Með bættri vinnuaðstöðu og með ráðningu sérkennara. 

Hvernig er vinnu í þróunarteymum/fagteymum háttað? 

 Grænfáni- 2 starfmenn og umhverfisnefnd (starfsfólk, nemendur, foreldrar) 



 Unglingastigsteymi- 2 kennarar 

 Miðstigsteymi- 2 kennarar 

 Yngstastigsteymi- 2 kennarar 

 Útikennsluteymi- 6 starfsmenn 

 Smiðjuteymi- 4 starfsmenn 

 Teymi um einstaka nemendur með sérfræðingum 

Er einhverjum verkefnum ofaukið? 

Einu verkefnin sem okkur finnst við stundum þurfa að leysa en ekki vera í okkar verkahring er 

eitthvað sem gerist utan skólans og er stundum ætlast til þess að við vinnum úr því. Það er þá 

ekki krafa frá stjórnendum heldur frekar frá foreldrum og samfélaginu.  

Er verkskipting milli kennara réttlát? 

  Já við teljum svo vera. 

Hversu mikla ábyrgð bera kennarar á nemendum? 

Við reynum eftir fremsta megni að láta nemendum okkar líða vel og leiðbeinum þeim eins vel 

og við getum. Almennar reglur um hreinlæti, borðsiði og félagsleg samskipti eru þeir þættir 

sem okkur finnst við bera þó nokkra ábyrgð á. 

Stjórnun 
Hvernig er skipulag vinnutíma, viðveru og framkvæmd vinnumats háttað? 

Það er allt í föstum skorðum samkvæmt kjarasamningum og við erum sátt við það 

fyrirkomulag. 

Hvernig er skipulag starfsþróunar? 

Við höfum frjálsar heldur til að sækja þau námskeið sem við viljum og erum hvött til þess af 

stjórnendum. Hver og einn starfsmaður heldur utan um sitt og stundum eru sameiginleg 

stærri verkefni. 

Hvernig er stuðningi stjórnenda við kennara háttað? 

Stjórnendur veita stuðning og hvatningu í starfi og alltaf er hægt að leita til þeirra. Flott 

samstarf milli stjórnenda og kennara. 

Hver er fjöldi millistjórnenda og verkefni þeirra? 

 Einn aðstoðarskólastjóri sem sinnir sínum verkefnum. 

Framtíðarsýn 
 -Við bíðum spennt eftir stærra húsnæði til að geta sinnt nemendum okkar betur. 

 -Við viljum vera skóli sem er leiðandi í útikennslu á Íslandi. 

 -Okkar von er sú að þegar nemendur hugsa til baka eru þau þakklát fyrir að hafa verið hér. 

Unnið af kennurum í Bláskógaskóla Laugarvatni. 


