
Umbótaáætlun 2021
Menntaskólinn við Sund

Ytri úttekt fór fram október 2019

Matsþáttur: Tækifæri til umbóta skv. Skýrslu Tillögur skóla að umbótum
Ábyrgðar-

aðili

Hvenær hefst 

Hvenær lokið
Hvernig metið

Skerpa á samráði og upplýsingaflæði til 

nemenda, foreldra, annarra starfs-

manna og við hagaðila utan skóla um

nýja stefnu hans  

Kynningarefni á heimasíðu og reglulegir 

upplýsingapóstar til forráðamanna.

Rektor/

konrektor
Hófst 2020

Póstar taldir og 

skráðir

Meiri einstaklings úrvinnsla úr kennslu-

könnun s.s. starfsmannasamtöl  

Sett verður upp markvisst skipulag á 

starfsmannasamtölum og komið á fót 

árlegum starfsþróunarsamtölum

Rektor/

konrektor

Hefst vor 2021 og 

heldur áfram 

haust 2022

Starfsmanna-

könnun 2022

Endurskoðun á kennarafundum  

Ekki hefur komið fram hvað þurfi að bæta 

en síðan mat fór fram hafa fundir verið 

mjög markvissir vegna Covid. Tillaga um að 

hafa opna upplýsingarfundi á netinu.

Konrektor Hefst haust 2021
Starfsmanna-

könnun 2022

Reglulegir fundir með öðrum starfs-

mönnum en kennurum  

Setja fast 2 fundi á önn með starfsmönnum 

þjónustusviðs
Konrektor Vor 2021 Talning funda

Aukin svörun í kennslukönnunum

Aukin kynning og meiri sýnileiki niðurstaðna 

til þess að nemendur verði meira 

meðvitaðir um könnunina og mikilvægi 

hennar.

Konrektor/

Sjálfsmats-

stjóri

Vor 2021
Þátttaka í 

kennslukönnun
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Ábyrgðar-

aðili

Hvenær hefst 

Hvenær lokið
Hvernig metið

Tryggja að allir kennarar nýti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir 

Hvetja fleiri til þátttöku í námskeiðum og 

starfendarannsóknum sem þegar eru í boði 

í skólanum. Spyrja ýtarlegar út í 

kennsluhætti í nemendakönnun. 

Konrektor Vor 2021
Niðurstöður 

kennslu-könnunar

Námskeið fyrir kennara um notkun á 

námsnetinu 

Hvetja starfsmenn til þess að nýta sér 

námskeið sem eru í boði í skólanum með 

jöfnu millibili - Skólinn stefnir á að skipta um 

námskerfi á næstunni.

Tölvuums.

/konrektor

/Rektor

Við upphaf 

hverrar annar

Haldið utan um 

fjölda þátttak-enda

Unnið verði að útfærslu á forfallakennslu 

Skólinn hefur gert tilraunir með útfærslu á 

forfallakennslu við góða raun, en 

fjárveitingar til skólans gera ekki ráð fyrir 

fjármagni fyrir slíkt.

Rektor

Setja stefnu um þróun og framtíð 

bókasafns 

Setja í gang umræður þar sem kannað 

verður hverskonar gögn bókasafnið á að 

safna og veita aðgang að.

Rektor/

forstöðu-

maður 

bókasafns

Haust 2021 Fylgst með þróun

Taka í notkun landskerfi bókasafna Gegni  Skráning hafin

Forstöðu-

maður 

bókasafns

Frá janúar 2020
Áætlað að verði 

lokið í lok árs 2021
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Ábyrgðar-

aðili

Hvenær hefst 

Hvenær lokið
Hvernig metið

Ákveða hvernig upplýsingatækni er notuð 

í kennslu 

Nákvæmar línur voru dregnar á 

fjarkennslutíma. Námsnet, Teams og Inna 

og allir kennarar fengu fartölvur til umráða. 

Ferli í gangi og mun taka breytingum á 

næstu árum.

Rektor/

Konrektor/

tölvuumsj.

Frá mars 2020 

Lokið 2023
2023

Virkja kennara til meiri notkunar á námsne

ti  

Þegar farið fram á tímum fjarkennslu með 

góðum árangri. Kennarar hvattir til þess að 

nýta sér þá fræðslu sem er í boði við upphaf 

haust- og vetrarannar.

Rektor/

Konrektor/

tölvuumsj.

Frá mars 2020 Nemenda-kannanir

Leita leiða til að virkja foreldra í foreld-

rastarfi  

Þegar farið fram. Verkefni sem er alltaf í 

gangi en markvisst átak um að rjúfa 

einangrunn nemenda hófst í janúar 2020.

Rektor/

kennslustj.
Frá janúar 2020

Fleiri fundir, meira 

samráð

Auka upplýsingaflæði og samstarf við 

foreldrafélag  
Þegar farið fram. Verkefni sem er alltaf í 

gangi en markvisst átak hófst í janúar 2020.

Rektor/

kennslustj./

konrektor

Frá janúar 2020
Fleiri fundir, meira 

samráð

Uppfæra aðgerðaráætlun í jafnréttis-

málum  

Jafnréttisáætlun uppfærð og endurunnin 

mars 2020, jafnréttisnefnd endurskipuð 

árlega - næst haust 2021.

Konrektor/j

afnréttis

fulltrúi

Lokið mars 2020 sjá á vef skólans
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Ábyrgðar-

aðili

Hvenær hefst 

Hvenær lokið
Hvernig metið

Vinna að jafnari kynjaskiptingu í forystuho

́pi nemendafélags  

Vorönn 2021 ráðinn tómstundafræðingur, 

haldið nemendaþing í samráði við Hitt húsið 

og búið til nýtt kosningakerfi

Rektor/

kennslustj.
Hófst mars 2021

Greining á 

kynjasam

setningu í 

nefndum og ráðum

Skoða samvinnu og tengsl stjórnenda 

við forystu nemendafélags  

Félagsmál nemenda í allsherjar endurnýjun 

vor 2021 og skólaárið 2021-2022. 

Kennslustjóri hefur alfarið tekið yfir 

málaflokkinn.

Rektor/

kennslustj.

Hófst desember  

2020

Uppgjör á félagslífi 

vor 2022

Skoða hvernig nemendum vegnar að loknu

 námi í MS  

Koma á betra sambandi milli háskóla á 

Íslandi og MS. Gera stikkprufur á því hvar 

nemendur eru eftir 1  ár og  5 ár. 

Konrektor Hefst maí 2021 Tölfræði

Aukin tengsl við atvinnulíf og sam-

félagið utan skólans með t.d. Vettvangs-

ferðum og fyrirlestrum í samræmi við 

stefnu skólans  

Vettvangsheimsóknir á forræði einstaka 

kennara og fara þegar fram í fjölmörgum 

greinum. Stjórnendur munu hvetja til 

frekari samvinnu.

Kennarar Alltaf í  gangi
Samantekt frá 

fagstjórum

Gera þarf úttekt á fyrirkomulagi og 

mötuneytisaðstöðu starfsmanna  
Verkefni næsta rektors Rektor Hefst í júní 2021

Starfsmanna-

könnun 2022
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Ábyrgðar-

aðili

Hvenær hefst 

Hvenær lokið
Hvernig metið

Huga að endurbótum á þráðlausu net-

kerfi vegna aukinnar notkunar  
Öllum þráðlausum sendum var skipt út árið 

2020. Þéttleiki og hraði nets verið aukinn.

Tölvuumsjó

n/rektor
Hófst í maí 2020

Loftgæði í Þrísteini verði skoðuð  

Loftgæði í skólanum mæld reglulega og 

loftræstikerfi hreinsað. Í Þrísteini er 

rafdrifinn búnaður til þess að opna 

opnanleg fög og sérstök gler í rúðum sem 

draga úr hita í rýmum.

Umsjónarm

aður 

fasteigna

Alltaf
Niðurstöður 

mælinga

Ljúka þarf frágangi á nýrri byggingu 

skólans  
Í vinnslu á vegum framkvæmdasýslu ríkisins. 

Skólinn hefur lagt áherslu á að þessu verði 

lokið sem fyrst. 

Rektor í  gangi
Þegar skólinn fær 

byggingu afhenta

Fylgja má nemendum betur eftir þegar 

námi lýkur  
Ekki talið vera hlutverk skólans nema til 

þess að bæta kennslu í skólanum. Tekið á 

móti útskriftarárgöngum á tímamótum.

Konrektor/R

ektor
Alltaf

Hækka útskriftarhlutfall eftir 3ja ára 

nám  
Útskriftarhlutfall fer hækkandi í skólanum, 

en ekki stefna skólans að fleiri klári á 

þremur árum en ráða við það.

Stjórn-endur Alltaf

Vinna frekar að því að festa nýtt 

námsanna skipulag í sessi  
Skólinn og kerfi hans eru í stöðugri þróun Allir Alltaf Aldrei
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