
 

Umbótaáætlun 2021-2022 Skóli: Borgaskóli  

Umbótaþáttur Markmið Aðgerðir til umbóta Viðmið um árangur Ábyrgðaraðili  Hvernig og 
hvenær verður 

árangur 
metinn? 

Lestur  

 
Bæta árangur í lestri í 
1.2.3.4.5. og 7. bekk.  

 
Nota fjölbreyttar og 
gagnreyndar aðferðir til 
lestrarkennslu.  
 
Kynningar á lesefni fyrir börn.  
 
 
 
 

Lesfimiviðmið MMS.  Skólastjórnendur og 
kennarar.  

Lesfimipróf MMS, 
sept, jan og maí. 
Lesmál í 2. bekk 
Samræmd 
könnunarpróf í 4. 
og 7. bekk. 

 
Líðan nemenda  

 

Árangursrík 
bekkjarstjórnun  
og góð líðan nemenda. 
Kenna nemendum að sýna 
sjálfum sér og öðrum 
virðingu. Læra að hlusta og 
setja sig í spor annarra t.d. 
með umræðum, 
klípusögum og úrvinnslu á 
bekkjarfundum. 
Kenna nemendum að 
koma skoðunum sínum á 
framfæri og skapa 
vettvang til þess. 

Kennarar nýti viðmið um góða 
kennslustund í Borgaskóla. 
Bekkjarsáttmáli í öllum bekkjum 
Bekkjarfundir 2x í mánuði.  
 
Þátttaka í umhverfisráði, 
nemendaráði og nemendþingi.  

Nemendum líði vel í 
skólanum  og finnist þeir 
geti haft áhrif á 
skólastarfið, með því að fá 
tækifæri til að tjá skoðanir 
sínar.   

Skólastjórnendur, kennarar 
og starfsfólk Borgsakóla. 

Skólapúlsinn 2 x á 
skólaárinu.  
Viðhorfakönnun 
foreldra.  



 

 
     

Leiðsagnar 
nám og 
námsmat 

Námsmarkmið og 
námsmat tengt 
hæfniviðmiðum.  
Leiðsagnarnám í öllum 
árgöngum með markvissri 
endurgjöf.  

Námsfélagavinna  
Hæfniviðmið sýnileg í 
kennslustofum og markmið 
tengd þeim.  
Sjálfsmat og jafningjamat. 
 
 

Viðmið um góða 
kennslustund í Borgaskóla. 
Gátlistar tengdir 
leiðsagnarnámi.  
 

Þróunarteymi   Mat á 
þróunarverkefninu 
Stöðumat í janúar 
og lokamat í júní. 

Grænfáni og 
heilsueflandi 
skóli   

Þátttaka í verkefninu 
Heilsueflandi skóli og 
viðhalda 
Grænfánaverkefninu. 

Allir kennarar setja inn eitt til 
tvö verkefni í kennsluáætlanir 
tengdum markmiðum 
Grænfánaverkefnis og 
Heilsueflandi skóla.  
Fastsetja útikennslu í 
kennsluáætlunum allra árganga. 

Rafrænir gátlistar frá 
Landvernd.  
Gátlistar sem tengjast nýju 
menntastefnunni, 
Heilbrigður lífstíll og 
vellíðan. 

Umhverfisteymi og 
umhverfisráð. 

Mat á 
verkefnunum með 
gátlistum í júní. 
 

Fordómar  
og 
einelti 

 Vinna gegn fordómum hjá 
starfsfólki og nemendum. 

Fræðslufundir fyrir starfsfólk frá 
Mannréttindastofu RVK.  
Í öllum aldurhópum verði unnið 
með viðfangefni tengdum 
Heimsmarkmiðum sameinuðu 
þjóðanna. 

Aukið umburðarlyndi og 
samkennd. 

 Skólastjórnendur,  starfsfólk 
skólans og nemendur. 

Niðurstöður úr 
skólapúlsi og 
viðhorfakönnun. 

      

      

      

 


