Starfsþróunaráætlun Rimaskóla
Skólaárið 2021-2022
Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu starfsþróunaráætlana. Aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri eru skólastjóra til aðstoðar og starfsfólk tekur þátt í að móta hana.
Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun. Tími til símenntunar markast af
samningsbundnum 102-150 klst. á ári til endurmenntunar og undirbúnings kennara. Skipting
þessa tíma getur verið mismunandi milli kennara, skóla og einnig milli ára. Almennt er ætlaður
tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en einnig er heimilt að koma henni við á
starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við kennara.
Símenntun má skipta upp í tvo þætti, það sem er nauðsynlegt fyrir skólann annars vegar og
hins vegar það sem starfsfólk metur æskilegt eða nauðsynlegt fyrir sig. Skólastjóri ákvarðar
almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu skólans, áhersluatriðum næsta
vetrar og þeirra áhersluatriða sem eru í innra starfi skólans. Starfsfólki ber að gera skólastjóra
grein fyrir þeim þáttum í sí- og endurmenntun sem þeir hafa áhuga á að sinna til að halda sér
við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi. Starfsfólki er skylt að fara á námskeið
sem þeim er ætlað að fara á skv. símenntunaráætlun skóla, enda séu þau á vinnutíma og
starfsfólki að kostnaðarlausu (Úr Handbók með kjarasamningi).
Skólaárið 2021-2022 verður lagt upp með þrennt á vegum skólans:
a. innleiðing grænna skrefa
b. Innleiðing tölvutækni
c. Leiðsagnarnám
Stofnaðir hafa verið verkefnahópar og eru kennarar og margir af öðrum starfsmönnum í einum
af þessum hópum. Hópur kennara keypti bók Nönnu Christiansen um Leiðsagnarnám en sú
aðferð er verið að vinna að í Rimaskóla.
Gerð símenntunaráætlunar er unnið í sameiningu með starfsfólki.

Starfsfólk íhugar eigin
þörf á símenntun,
kemur á framfæri við
skólastjórnendur sem
skilgreina þörf á
símenntun fyrir
starfsfólk út frá
þróunaráætlun
skólans.

Skólastjórnendur taka
saman niðurstöður og
skilgreina áherslur
fyrir símenntun fyrir
skólann/
hópinn/einstaklingia.
Niðurstöður kynntar.
Almenn umræða

Starfsmaður tekur þátt í
námskeiðum á vegum skólans og
óskar eftir leyfi til að sinna annarri
símenntun.Skólastjórnendur
tryggja að sameiginleg fræðsla
eigi sér stað.

Sótt var um styrki í endurmenntunarsjóð Sveitarfélagana og fékkst styrkur að upphæð 80 þús.
Í starfshópnum kom ósk um að fá fræðslu um sálræna skyndihjálp. Þetta skólaár mun því
starfshópurinn fá þá fræðslu.
Einnig var sótt um styrki til Reykjavíkurborgar vegna Menntastefnu. Skólinn fékk styrki bæði
úr A og B sjóð.
Verkefnin sem skólinn fékk úr A sjóði v/Menntastefnu eru:
 Ritun og sköpun
Markmið verkefnisins er að samræma og efla skriftar- og ritunarferli nemenda á yngsta stigi.
Hugað að því hvernig ritun og sköpun getur eflt lestrarfærni. Hvernig efla megi áhuga og færni
nemenda til að skapa ritverk og nýta ímyndunarafl sitt til fullnustu.. Koma á hópi teymi kennara
til að setja niður markmið og fylgja eftir í lærdómssamfélagi Rimaskóla.

 Efling sviðslista á miðstigi Rimaskóla
Verkefnið snýr að því að efla geðrækt og samskipti á milli nemenda. Færni nemenda til að takast
á við ólíkar aðstæður er oft ábótavant og því mikil þörf á því að efla tilfinningalæsi og skilning á
margbreytileika samfélagsins. Samskiptafærni nemenda hefur minnkað því flest samskipti þeirra
á milli fara í gegnum snjalltæki þar sem auðvelt er að láta allt flakka. Skólinn horfir til eflingar á
hegðunar- félags- og tilfinningafærni nemenda.

 Seigla, sjálfstæði og sjálfstjórnun
Markmið verkefnisins er að efla nemendur til að vera virkir þátttakendur í sköpun og njóti
barnalistar og barnamenningar. Nemendur vinni með styrkleika sína, setji upp leiksýningu og taka
þátt í ferli frá hugmyndavinnu að sýningu.
Úr B sjóði v/Menntastefnu:




Vertu velkomin í hverfið okkar – viltu tala íslensku við mig. Markmið þessa verkefnis er að
efla kennslu og þverfaglega umgjörð í kringum nemendur með íslensku sem annað mál, ekki
eingöngu með íslenskukennslu heldur með því að styrkja félagsfærni, sjálfsmynd og sjálfstraust
þeirra í skólasamfélaginu. Helsta áskorunin er að taka upp nýjar kennsluaðferðir sem efla til
muna tjáningarfærni, námsorðaforða og orðaforða í skólasamfélaginu hjá nemendum með
íslensku sem annað mál. Verkefnið er samstarfsverkefni Húsaskóla, Foldaskóla, Engjaskóla,
Hamraskóla, Rimaskóla, Klébergsskóla, Borgaskóla, Víkurskóla og Menntavísindasviðs Háskóla
Íslands.
Hinsegyn-Hinseginvænni Grafarvogur og Kjalarnes. Markmið verkefnisins er að efla fræðslu
og vitund um hinsegin málefni meðal starfsfólks grunnskóla og félagsmiðstöðva í Grafarvogi.
Einnig að efla fræðslu og vitund um hinsegin málefni meðal nemenda á unglingastigi og að
vinna markvisst með hinsegin unglingum í hverfinu til að bæta geðheilsu þeirra, auka
félagsfærni og styðja. Í þessu samverkefni taka þátt Gufunesbær, Rimaskóli, Foldaskóli,
Víkurskóli, Klébergsskóli, Húsaskóli, Engjaskóli, Hamraskóli, Borgarskóli, félagsmiðstöðvarnar
Sigyn, Fjörgyn, Víggyn , Höllin og Háskóli Íslands.

Í lok skólaárs skila kennarar inn útfylltu eyðublaði þar sem þeir tilgreina hvernig starfsþróun
þeir sinntu yfir skólaárið.
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