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Skólastefna Hvalfjarðarsveitar
Í skólastefnu Hvalfjarðarsveitar má finna framtíðarsýn um
skólamál í sveitarfélaginu.
Skólastefna Hvalfjarðarsveitar byggir á kjörorðunum samvinna,
árangur og fagmennska. Með samvinnu er átt við samvinnu
barna, starfsmanna, skólastiga og heimilis og skóla. Stefnt er á
að ná sem mestum árangri á öllum sviðum. Framfarir barna eru
metnar reglulega og bornar saman við fyrri árangur hvers og
eins.

Með

fagmennsku

er

átt

við

þróun

skólans

í

kennsluháttum, fjölbreyttu námsmati, sýnilegum áætlunum og
mati.
Í desember 2015 var skipaður stýrihópur til að vinna að
endurskoðun sveitarfélagsins. Í stýrihópnum sátu skólastjórnendur, fulltrúar úr fræðslu- og skólanefnd og fulltrúi foreldra.
Við undirbúningsvinnu var skólastefna Hvalfjarðarsveitar 20122015 SVÓT greind þar sem skoðaðir voru styrkleikar, veikleikar,
ógnanir og tækifæri á skólastarfi í Hvalfjarðarsveit. Var sú
greiningarvinna höfð til hliðsjónar við endurskoðunina. Þá var
stuðst við lög og reglugerðir er lúta að starfi leik- og grunnskóla,
auk aðalnámskrár leik- og grunnskóla sem og önnur stefnumótun sveitarfélagsins.
Það er von okkar að sú stefna sem hér lítur dagsins ljós verði
vegvísir að áframhaldandi uppbyggingu árangursríks skólastarfs
í Hvalfjarðarsveit.

Stýrihópur um endurskoðun skólastefnu.
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Skólaumhverfi Hvalfjarðarsveitar
Í Hvalfjarðarsveit er starfandi einn skóli með um 125 börnum frá aldrinum
18 mánaða til 16 ára. Við skólann starfa ríflega 30 starfsmenn. Leik- og
grunnskóli

Hvalfjarðarsveitar

varð

til

við

sameiningu

leikskólans

Skýjaborgar og grunnskólans Heiðarskóla haustið 2011. Skólinn er
starfræktur á tveimur starfsstöðvum, leikskólasvið í Melahverfi og
grunnskólasvið við Leirá.
Samkvæmt skipuriti eru tveir skólastjórar við skólann þ.e. skólastjóri
leikskólasviðs og skólastjóri grunnskólasviðs sem ásamt aðstoðarskólastjórum mynda skólastjórn. Skólastjórn sér um og stjórnar
sameiginlegum verkefnum, stefnumótun og mannaráðningum, því allir
starfsmenn eru ráðnir að sameiginlegum skóla. Starfmenn leikskólasviðs
heyra undir verkstjórn skólastjóra leikskólasviðs en starfsmenn grunnskóla
undir verkstjórn skólastjóra grunnskólasviðs. Hvor skólastjóri um sig sinnir
daglegri stjórn á hvoru sviði. Starfsmenn sem heyra undir stoðkerfi og
skólaþjónustu heyra undir skólastjórn.
Samkvæmt skipuriti sameinaðs skóla er gert ráð fyrir að hægt sé að hafa
verkefnastjóra sem starfa þvert á sviðin. Markmiðið með því er að ná
samfellu milli skólastiganna í málefnum sem einkenna gott skólastarf barna
á öllum aldri.
Skólinn er Grænfánaskóli og mikil áhersla er lögð á umhverfismennt og
útinám í skólanum á báðum sviðum. Á grunnskólasviði er unnið eftir
uppbyggingarstefnunni og á leikskólasviði er nám í gegnum leik í forgrunni
starfsins.
Sviðin vinna að margvíslegum verkefnum í sameiningu, með áherslu á að
sérstaða sviðanna fái að njóta sín og að samfella myndist milli skólastiga.
Samstarf sviðanna felst þannig einnig í aðlögun barna frá leikskólasviði yfir
á grunnskólasvið.
Leiðarljós:
Í skólanum starfa saman sjálfstæðir einstaklingar sem bera virðingu fyrir
sjálfum sér og umhverfi sínu. Skólaumhverfið einkennist af metnaði,
sveigjanleika og tilliti til sérstöðu hvers einstaklings með árangur og
vellíðan að leiðarljósi.
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Framtíðarsýn í skólamálum
Framtíðarmarkmið skólastarfs í Hvalfjarðarsveit er að skólinn verði í
fremstu röð með velferð barna og fagmennsku í fyrirrúmi. Skólastarfið
skal unnið í samvinnu allra sem að skólasamfélaginu koma og í góðum
tengslum við yfirvöld og grenndarsamfélagið. Börn njóti skólagöngu
sinnar og öðlist með menntun sinni styrk og hæfni til að nýta þau tækifæri
sem samfélag framtíðarinnar býður upp á.
Kjörorð: samvinna, árangur, fagmennska

Sérstaða Hvalfjarðarsveitar
Unnið skal með sérstöðu skóla Hvalfjarðarsveitar, tengsl hans við náttúru,
umhverfi og samfélag. Skólinn verði
jafnframt leiðandi afl í upplýsingatækni meðal íslenskra skóla.
Það gerum við með því að:
-

Nýta umhverfi skólans til
umhverfismenntar, útikennslu og
heilsu-eflingar (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar,
kennarar).

-

Vera í samvinnu og samskiptum
við grenndarsamfélagið (fræðsluog skólanefnd, skólastjórar og
kennarar).

-

Nýta nýjustu tækni í upplýsinga-tæknimennt á skapandi hátt (fræðsluog skólanefnd, skólastjórar og kennarar).
Kjörorð: umhverfismennt, upplýsingatækni, heilsuefling
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Uppeldi, nám og kennsla
Tryggð skal markviss þróun uppeldis- og kennsluhátta skóla og að
fjölbreyttum aðferðum sé beitt við uppeldi og kennslu.
Það gerum við með því að:
-

Vinna eftir aðalnámskrá leik- og grunnskóla (fræðslu- og skólanefnd,
skólastjórar, kennarar, starfsmenn og börn).

-

Endurskoða skólanámskrá árlega og meta leiðir að markmiðum sem
fram koma í skólanámskrá (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar).

-

Beita fjölbreyttum aðferðum / matstækjum við að meta árangur og
framfarir í skólastarfi (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar, kennarar og
sérfræðingar).

-

Hafa stefnu skólans skýra og aðgengilega (fræðslu- og skólanefnd og
skólastjórar).

-

Hvetja og styrkja skólann í þróunar- og nýbreytnistarfi (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar).

-

Vinna eftir heildstæðri lífsleikni- og eineltisáætlun (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar og kennarar).

-

Bjóða góða menntun við hæfi sérhvers barns (fræðslu- og skólanefnd,
skólastjórar og kennarar).
Kjörorð: fjölbreytni, metnaður, árangur
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Aðbúnaður
Stefnt skal að því að skólabyggingar og skólaumhverfi uppfylli þær
nútímakröfur sem gerðar eru til að mæta þörfum til náms og uppeldis.
Það gerum við með því að:
-

Viðhalda og bæta kennslu til útináms t.d. með ræktun og skógrækt
(sveitarstjórn, fræðslu- og skólanefnd).

-

Tryggja að aðbúnaður skóla s.s. húsgögn, tækjabúnaður og efniviður sé
eins og best verður á kosið (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar).

-

Tryggja að ítrustu kröfur um öryggismál og aðgengi sé fylgt með
reglubundnu eftirliti (umsjónarmaður fasteigna, skipulags- og byggingarfulltrúi, öryggisnefnd, fræðslu- og skólanefnd).

-

Hafa hreyfirými fyrir börn og íþróttaaðstöðu við hæfi (sveitarstjórn,
fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar).
Kjörorð: útinám, aðstaða, öryggi
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Börn
Allir eiga jöfn tækifæri til náms óháð getu, stöðu og þroska. Skólastarfið
stuðlar að vellíðan barna og metnað þeirra í námi. Í skólanum berum við
virðingu hvert fyrir öðru, vinnum saman og líðum ekki einelti.
Það gerum við með því að:
-

Námið sé skipulagt á þann hátt að það sé merkingar bært fyrir barnið,
byggi upp jákvæða sjálfsmynd, auki sjálfstæði, ábyrgð, sköpunargleði og
siðgæðisvitund þess (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar og kennarar).

-

Taka tillit til einstaklingsþarfa við skipulag námsumhverfis, námsmats og
vali á kennsluefni (skólastjórar og kennarar).

-

Beita fjölbreyttum aðferðum við nám, uppeldi og kennslu, sem og við að
meta árangur og framfarir barna (skólastjórar og kennarar).

-

Tryggja sérfræðiaðstoð og aðstöðu við hæfi hverju sinni fyrir börn
(fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar).

-

Vinna eftir heildstæðri forvarnarstefnu, lífsleikni- og eineltisáætlun
(fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar og kennarar).

-

Leggja áherslu á heilsueflandi lífshætti í skólanum (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar, kennarar og starfsmenn).

-

Tryggja hollt og næringarríkt fæði í skólanum (skólastjórar og matráðar).

-

Hafa virkt samstarf milli heimilis og skóla (skólastjórar, skólaráð,
foreldrafélag, kennarar og foreldrar).

-

Efla félagsfærni barna (skólastjórar, starfsfólk skóla).
Kjörorð: Félagsfærni, virðing, vellíðan

7

Skólastefna
2016 - 2019

Foreldrar
Foreldrar eru virkir þátttakendur í námi barna sinna og hafa metnað fyrir
þeirra hönd, þeir efla skólastarfið og gera það fjölbreyttara. Samvinna
skóla og foreldra byggir á gagnkvæmri virðingu og trausti, jákvæðum
samskiptum og hlýhug. Góð samvinna starfsmanna skólans og foreldra
stuðlar að alhliða þroska, bættri líðan barna og hefur hvetjandi áhrif á
námsárangur þeirra.
Það gerum við með því að:
-

Hafa kynningar og fræðslu fyrir foreldra (skólastjórar og kennarar).

-

Hafa skólanámskrá, skýrslur og áætlanir sýnilegar (skólastjórar og
kennarar).

-

Nýta upplýsingakerfi markvisst til að upplýsa foreldra um nám,
skólastarf, áætlanir og breytingar er varða skólastarfið (skólastjórar og
kennarar).

-

Foreldrar / forráðamenn finni sig ávallt velkomna í skólann, hvenær sem
er (skólastjórar, kennarar og foreldrar).
Kjörorð: Samstarf, upplýsingar, þátttaka
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Starfsfólk
Í skólanum starfar metnaðarfullt, vel menntað og hæft starfsfólk sem
leggur áherslu á vellíðan og námsárangur barna. Starfsfólk skólans starfar
sem ein heild þar sem allir gegna mikilvægu hlutverki og starfið einkennist
af gagnkvæmri virðingu og trausti. Í skólanum er jákvætt andrúmsloft og
gott starfsumhverfi. Allt starfsfólk tekur virkan þátt í stefnumótun skólans
og mótun starfsumhverfis hans.
Það gerum við með því að:
-

Tryggja að skólinn hafi virka símenntunaráætlun sem er endurskoðuð
reglulega í samstarfi við starfsfólk (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).

-

Hvetja og styðja starfsfólk til náms (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).

-

Skólinn hafi skýra mannauðsstefnu (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar
og starfsmenn).

-

Leggja áherslu á heilseflandi lífshætti í skólanum (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar og starfsmenn).

-

Hver og einn leggi sitt af mörkum til að skapa gott andrúmsloft í
skólanum (skólastjórar, starfsmenn og börn).

-

Tryggja öflugt upplýsingaflæði (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar og
starfsfólk skóla).

-

Kanna reglulega viðhorf og líðan starfsfólks með formlegum hætti
(fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
Kjörorð: Virðing, samvinna, metnaður, vellíðan
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Samfélagið
Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar er í góðum tengslum við samfélagið.
Það gerum við með því að:
-

Hafa aðgengilegar upplýsingar m.a. á heimasíðu skólans og samfélagsmiðlum (skólastjórar).

-

Hafa virka áheyrnarfulltrúa foreldra og kennara á fundum fræðslu- og
skólanefndar (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).

-

Birta fundargerðir fræðslu- og skólanefndar á heimasíðu sveitarfélagsins
(fræðslu- og skólanefnd).

-

Styðja og hvetja skólaráð og foreldrafélag til virkrar þátttöku í
skólastarfi (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar og kennarar).

-

Auka sýnileika skólans með fjölbreyttum hætti (fræðslu- og skólanefnd
og skólastjórar).

-

Senda reglulega upplýsingar um skólastarf til foreldra og fræðsluyfirvalda (skólastjórar).

-

Stuðla að auknu samstarfi milli atvinnurekenda, íbúa og skólans
(skólastjórar og kennarar).

-

Eiga samstarf um skógrækt (fræðslu- og skólanefnd, skólastjórar og aðrir
starfsmenn skóla).
Kjörorð: Upplýsingar, samstarf, sýnileiki
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Félagsmál / forvarnir
Unnið er markvisst að forvarnarmálum í skólanum og félagsmálum er gert
hátt undir höfði.
Það gerum við með því að:
-

Efla félagsfærni barna (skólastjórar og starfsfólk skóla).

-

Hvetja og styðja börn til íþrótta- og tómstundaiðkunar (fræðslu- og
skólanefnd, skólastjórar og starfsfólk skóla).

-

Hlúa að tómstundaaðstöðu barna og frekari þróun á starfi félagsmiðstöðvar (fræðslu- og skólanefnd og íþrótta- og æskulýðsfulltrúi).

-

Skólinn vinni eftir forvarnarstefnu sveitarfélagsins (fræðslu- og skólanefnd, fjölskyldunefnd, skólastjórar, starfsfólk skóla og skólaráð).

-

Hafa skýrar skólareglur og leggja áherslu á að eftir þeim sé farið
(skólastjórar, starfsfólk skóla og foreldrar).

-

Hafa umræðu og fræðslu um eineltismál og afleiðingar þeirra (fræðsluog skólanefnd, skólastjórar, starfsfólk skóla og foreldrar).

-

Viðhalda og bæta útisvæði til íþróttaiðkunar og almennrar hreyfingar
(sveitarstjórn, fræðslu- og skólanefnd).
Kjörorð: Tómstundir, forvarnir, samskipti
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Eftirfylgni og endurskoðun
Skólastefnan metin reglulega.
Það gerum við með því að:
- Hlutaðeigandi aðilar vinni framkvæmdaáætlun og setji markmið til að
uppfylla skólastefnu Hvalfjarðarsveitar (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
- Endurskoða skólastefnuna með formlegum hætti á þriggja ára fresti
(fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
- Skólastefnan er tekin til umræðu árlega hjá fræðslu- og skólanefnd og
Leik- og grunnskóla Hvalfjarðarsveitar (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
- Leggja reglulega fyrir viðhorfskannanir meðal starfsfólks, barna og
foreldra (fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
- Skólinn geri umbótaáætlun byggða á niðurstöðum innra og ytra mats
(fræðslu- og skólanefnd og skólastjórar).
Kjörorð: Áætlanir, kannanir, umbætur
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