Endurmenntunaráætlun
Barnaskóla Hjallastefnunnar, Hafnarfirði
skólaárið 2017-2018
Megináherslur endurmenntunaráætlunar Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði
skólaárið 2018-2019 eru innleiðing á Mentor og Singapor stærðfræði (samvinna við
sænskan skóla)
Singapor stærðfræði
Aðaláhersla verður á að kennarar kynnist kennsluháttum og efnistökum með
aðferðafræði þeirri sem er kend við Singapor stærðfræði. Unnið verður í nánu samstarfi
við BSK í Garðabæ, BSK í Reykjavík og Fredrikshofs slotta skola í Svíþjóð.
Farinn verður námsferð til Fredrikshofs slotta skola á vormánuðum til að sjá hvernig
kennarar þar nýta verkfærin og efnið sem fylgir aðferðafræðinni.

Lestur er lífsins leikur
Innleiðing á lestrarstefnu Hafnarfjarðar, lestur er lífsins leikur, hefur gengið mjög vel
og í vetur mun áhersla verða lögð á uppfærslu lestrarstefnu Barnaskólans í takt við
uppfærða lestrarstefnu Hafnarfjarðarbæjar og stefnt að birtingu hennar eigi síðar en í
lok skólaárs.
Mentor námskeið verða fyrir leiðtoga verkefnisins og þeir munu svo þjálfa annað
stafsfólk í notkun kerfisins.
Innleiðing á mynda smáforriti mentor er á dagskrá og mun leiðtogi verkefnisins fara
vel yfir með starfsfólki hvernig því verður háttað. Samþykktarblöð vegna myndatöku
verður uppfært í takt við ný persónuverndarlög.
Yfir skólaárið er samráðsvettvangur kennarar hluti af endurmenntun þar sem fræðsla
vegna innleiðingarþátta eiga sér stað sem og starfsþróun kennarahópsins.
Ágústmánuður er þétt skipaður endurmenntun sem síðan er fylgt eftir með smærri
námskeiðum og samráði kennarahópsins yfir allt skólaárið.

Ágúst
 Fyrirlestur um kynjanámskrá Hjallastefnunnar á vegum Margrétar Pálu
Ólafsdóttur – Námsspírall (áhöld Hjallastefnunnar) 4 klst.
 Fyrirlestur og vinnustofur vegna mentor (námsmat, ástundunarskráning,
tölvupóstsendingar) 5 klst
 Grunnþættir aðalnámskrár og kynjanámskrá (lykilhæfni) 8 klst
 Sundnámskeið fyrir íþróttakennara 8 klst
 I-pad námskeið fyrir kennara 4.-5.bekkjar 8 klst
 Rammar, skimanir og eftirfylgni (uppfært frá fyrra ári). Hildur Sonja og Sigga
Jóna 4 klst
 Framburðarnámskeið leið til læsis, kennarar 6 ára barna. 2 klst

September
 Hjallastefnuráðstefna 6 klst. List og verkgreinar fyrirlestur og vinnustofur.
Bókalaus kennsla og námsmarkmið Aðalnámskrár.
Október
 Lestur er lífsins leikur á vegum Hafnarfjarðarbæjar 2 klst
Nóvember



Mentor þjálfun (farið yfir gerð námskráa) – Sigga Jóna og Hildur Sonja 4 klst
Skyndihjálparnámskeið 4 klst

Janúar
 Læsisþróun 1 klst, Sigga Jóna.
 Einstök börn – hvernig gerum við? Ingibjörg Thomsen sérkennslustjóri við
BSK í Hfj, 3 klst.
Febrúar
 Lestur er lífsins leikur á vegum Hafnarfjarðarbæjar 4 klst.
 Námskeið í mentor fyrir leiðtoga 20 klst.
Mars
 Námsmats- og leiðsagnarmatsþróun 8 klst
 Læsisþróun 1 klst
 Hjallastefnufræði 2 klst.
Apríl
 Læsisþróun 1 klst
 Svíþjóð – Singapor stærðfræði – kynnast singapore stærðfræði og hvernig hún
er nýtt með börnum 16 klst.

Maí


Mentor innleiðing – fyrirlestur og verkleg kennsla er varða börn sem þurfa
einstaklins námsmat 8 klst Sigga Jóna og Hildur Sonja

119 klst skipulagðar endurmenntunarstundir á skólaárinu í umsjá skólans.
Þá sóttu kennara ýmis önnur námskeið til að bæta á færni sína og styrkja sig í starfi.

