Endurmenntunaráætlun
Barnaskóla Hjallastefnunnar, Hafnarfirði
skólaárið 2015-2016
Megináherslur endurmenntunaráætlunar Barnaskóla Hjallastefnunnar í Hafnarfirði
skólaárið 2015-2016 eru innleiðing nýrrar aðalnámskrár og samvinna við
Hafnarfjarðarbæ í innleiðingu lestrarátaksins, leið til læsis.
Aðalnámskrá grunnskóla 2011
Grunnþættir, lykilhæfni og matsaðferðir eru þeir þættir sem mest áhersla er lögð á.
Leið til læsis
Innleiðing á leið til læsis verður framkvæmd í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, undir
foristu þeirra, Ásthildar og Bjarteyjar sem munu leiða tengiliðahóp sem samanstendur
af kennurum frá leik – og grunnskólanum Hafnarfjarðar.

Við upphaf skólaárs fá allir kennarar fræðslu um Hjallastefnuna þar sem Margrét Pála
Ólafsdóttir höfundur Hjallastefnunnar fer yfir kynjanámskrá Hjallastefnunnar. Einnig
fá allir kennarar fyrirlestur um kynjamál á vegum Svandísar Önnu kynjafræðings
Hjallastefnunnar. Sara Dögg Svanhildardóttir heldur jafnframt nýliðanámskeið fyrir
nýtt starfsfólk og fer þá vel í Kynjanámskrá Hjallastefnunnar og meginreglur
Hjallastefnunnar.
Leið til læsis námssnámskeið fer fram að hausti ásamt smiðjum og erindum jafnt og
þétt yfir veturinn.
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 um kynjamál á vegum Svandísar Önnu 4 klst.
 Grunnþættir aðalnámskrár og kynjanámskrá 8 klst
 Numicon – stærðfræðinámskeið – 4 klst, Sigríður Jóna Gunnarsdóttir
 Sundnámskeið fyrir íþróttakennara 8 klst
 I-pad námskeið fyrir kennara 4.-5.bekkjar 8 klst
 Edda Huld –Lestrarfræði - lestur til sjávar og sveita 4 klst
 Rammar, skimanir og eftirfylgni. Trappa og Sigga Jóna 4 klst
 Spjaldtölvunámskeið fyrir alla kennara með Einari. Vinnusmiðjur og kennsla
4 klst
 Numicon/stærðfræði með Kristínu Wallis 8 klst.
 Framburðarnámskeið leið til læsis, kennarar 6 ára barna. 2 klst





Leið til árangurs – kennsluúrræði og skipulagt foreldrasamstarf eftir að búið er
að leggja fyrir Leið til læsis. Helena Rafnsdóttir, deildarstjóri Njarðvíkurskóla.
2 klst.
Lestur allan grunnskólann – stuðningur við læsi eldri nemenda. Drífa
Gunnarsdóttir, deildarstjóri Njarðvíkurskóla. 2 klst.
Læsisþing á vegum Hafnarfjarðarbæjar 8 klst.

September
 Hjallastefnuráðstefna 6 klst.
 Nýliðanámskreið – Sara Dögg Svanhildardóttir 3 klst
Október
 Læsisþróun 1 klst
 Nýliðanámskreið – Sara Dögg Svanhildardóttir 3 klst
Nóvember
 Læsi til náms 2 klst
 Samráð – leiðsagnarmatsþróun matskvarða 2 klst
 Læsisþróun 1 klst
 Fyrirlestur frá Barnahúsi - Þorbjörg annar höfundur af bókinni "Verndum
börnin" fer yfir efni bókarinnar og vinnuferla á hjá Barnahúsum. 2 klst.
 Nýliðanámskreið – Sara Dögg Svanhildardóttir 3 klst
Janúar
 Læsi til náms, 3 klst
 Læsisþróun 1 klst, Sigga Jóna.
 Tengiliðafundur, leið til læsis 2 klst.
 Einstök börn – hvernig gerum við? Ingibjörg Thomsen sérkennslustjóri við
BSK í Hfj, 1 klst.
Febrúar
 Lestur er lífsins leikur á vegum Hafnarfjarðarbæjar 4 klst.
 Leið til læsis 2 klst.
 Læsisþróun 1 klst
 Námskeið í Agastjórnun 20 klst.
Mars





Leið til læsis 2 klst.
Námsmats- og leiðsagnarmatsþróun 2 klst
Læsisþróun 1 klst
Hjallastefnufræði 2 klst.

Apríl
 Leið til læsis 2 klst.
 Læsisþróun 1 klst
135 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.

