Dagsetning
Skóli

Vogaskóli

Dagsetning áfangaskila
Fylgiskjöl
Umbótaþáttur sem tengist skólastarfi:

Sterk og jákvæð sjálfsmynd nemenda

Ábyrgir nemendur

Ánægðir foreldrar

Markmið

Að nemendum líði vel í skólanum, í þeirri trú að góð líðan
skapi góðan árangur.

Að nemendur nái hámarksárangri út frá námi
við hæfi.

Aðgerð(ir) til að ná markmiði

Vinna samkvæmt lífsleikni- og Olweusaráætlun skólans. Með
Vinna með markmiðssetningu hjá nemendum Virkt upplýsingastreymi og skólinn opnari fyrir
gildum skólans, virðingu, samvinnu og ábyrgð stuðlum við að
og efla áhugahvöt þeirra og virkni.
foreldra/forráðamenn.
vellíðan nemenda.

Mikilvægi

Í forgangi

Hvað þarf til?

Heimasíða efld og kynningarbæklingur afhentur
Kennsluáætlun í lífsleikni í öllum árgöngum. Fastir
Í nemendaviðtölum setja nemendur sér
foreldrum. Fundað reglulega með stjórn
bekkjarfundir 2x í mánuði. Allir nemendur fara í viðtal til
námsmarkmið. Námsumhverfi sé hvetjandi og foreldrafélagsins og bekkjarfulltrúum til að vinna
umsjónarkennara 2x á vetri. Umræðufundir með foreldrum um
námsleiðir fjölbreyttar.
sameiginlega að velferð nemenda. Reglulegur
bætta líðan nemenda innan og utan skóla.
tölvupóstur frá kennurum til foreldra.

Hver ber ábyrgð á aðgerðum?

Umsjónarkennarar

Kennarar

Stjórnendur

Upphafsdagsetning aðgerða

22.08 2011

22.8.2011

22.8.2011

Fyrra mat á framvindu fer fram (dagsetning)

21.11.2011

23.1 2012

Síðara mat á framvindu fer fram (dagsetning)

2.3.2012

Að góð samvinna sé milli heimila og skóla.

Í forgangi

Áætluð lok umbótaverkefnis

Mikilvægt

6.6.2012

2.6.2011

Markmiðið er að 93 % nemenda líði vel í skólanum.

Að 90% nemenda nái hámarksárangri miðað
við nám við hæfi.

Að 93% foreldra séu ánægðir með skólann.

Hvernig er árangur mældur að verkefnu loknu?

Olweusarkönnun, Skólapúlsinn, niðurstöður úr
nemendaviðtölum, tengslakannanir og foreldrakönnun.

Námsmat

Viðhorfskönnun foreldra.

Hvenær verður árangur mældur?

Olweus í nóvember 2011. Tengslakannanir í október og
janúar. Foreldrakönnun í október. Skólapúlsinn fjórum sinnum Niðurstöður námsmats í janúar og maí.
á ári. Nemendaviðtöl tvisvar á ári.

Viðmið um árangur að verkefni loknu
mælanlegt markmið

-

18. október 2011.

Framvinda umbótaverkefnis og árangur
Athugið að ekki á að fylla inn í gráu svæðin hér að neðan (dagsetningar birtast sjálfkrafa)
Fyrra mat á framvindu verkefnis fer fram dags
Staða verkefnis við fyrra mat á framvindu
Síðara mat á framvindu verkefnis fer fram dags
Staða verkefnis við síðara mat á framvindu
Verklok samkvæmt áætlun
Staðan á framvindu verkefnis á verklokadagsetningu
Árangur mældur (dagsetning)
Árangur
Frekari upplýsingar um þann árangur sem náðist

21.11.2011

23.1 2012

Í vinnslu: Á áætlun

Í vinnslu: Á áætlun

Í vinnslu: Á áætlun

6.6.2012

2.6.2011

Niðurstöður námsmats í janúar og maí.

18. október 2011.

2.3.2012

