LUNDARSKÓLI
-þar sem okkur líður vel

SMT árshjólið
skólaárið 2016-2017
Fyrstu vikurnar þarf að halda SMT-skólafærni á lofti meðal nemenda. Fara þarf yfir reglur hvers svæðis með
nemendum og hnykkja á ákveðnum reglum. Það getur verið misjafnt eftir aldurshópum á hvaða reglum eða
svæðum þarf að byrja og stundum þarf meiri áherslu á eitt en annað. Mikilvægt er að öll svæðin séu tekin
fyrir skv. áætluninni hér að neðan.
Mikilvægt er að allt starfsfólk hrósi og gefi VITA eftir að reglurnar hafa verið kenndar og þegar nemendur
sýna rétta hegðun.
Hægt er að flétta grunnþætti menntunar inn í SMT í öllum árgöngum.
Tímabil

Hvað er gert?

Ábyrgðaraðilar
Kennarar

Allt skólaárið

1. bekkjar kennarar velja sér tíma til að kenna
skólareglurnar. Reikna með reglukennslu í hverri viku fyrir
áramót. Reglurnar eru æfðar skv. kennsluleiðbeiningum
undir doppu 5 í SMT möppunni.

Kennara

Allt skólaárið

Kenna reglur eftir því sem við á og fylgja þeim eftir, t.d.
með því að velja reglu vikunnar, hafa hana sýnilega og æfa
hana.

Allt skólaárið

Nemendur í mið og efsta lagi þríhyrnings þurfa
einstaklingskennslu/-upprifjun á ákveðnum reglum.
Umsjónarkennarar halda utan um það.

Allt skólaárið

Endur- og simenntun kennara á SMT, ráðstefnur, lestur og
fl.

Stjórnendur
Íþróttakennarar

Haustönn

Íþróttakennarar velja sér tíma til að vinna með þær reglur
sem einskorðast við þeirra svæði, sundlaug og íþróttahús.
Reglurnar eru æfðar skv. kennsluleiðbeiningum undir doppu
5 í SMT möppunni.

Samstarfsverkefni
milli samstarfsteyma

Ágúst

 Útbúa möppu fyrir nýtt starfsfólk

María

16.ágúst

 Kynning á SMT fyrir nýtt starfsfólk

Stjórnendur

23.-26. ágúst
23.ág.-2.sept.

 SMT kynnt fyrir nýjum nemendum
 SMT kynnt fyrir nemendum 1.bekkjar
Starfsfólk í Frístund kennir/rifja upp reglur sem einskorðast
við Frístund.

 Reglurnar eru æfðar skv. kennsluleiðbeiningum undir
doppu 5 í SMT möppunni.
23.
Kynna árshjólið á starfsmannafundi. Minna á skráningar í
ágúst/4.okt
Mentor og agaferli skólans (doppa 9).
23. ág – 26. Ág Reglukennsla í matsal í samvinnu við matráð.
Byrjun okt
Umsjónarkennarar panti tíma hjá Gunnari matráði fyrir
reglukennsluna.
29. ág.-9. sept. Minna á yfirreglur og reglur í skólastofu. (Doppa 5) Leggja
áherslu á virðingu og tillitssemi. (kennarar hengja upp
myndir og reglur í skólastofu, María hengir upp reglur á
göngum og opnum rýmum.
 Kennarar rifja upp reglur í skólabíl, strætó og
vettvangsferðum

Umsjónarkennara
Jóhanna í Frístund

SMT teymið
Kennarar

Kennarar/skólaliðar,
María stýrir þessu.

Lokið
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Sept.-maí

Október

18.okt
1.-4. nóv
1. -14. nóv.
1. -4.nóv.

10. - 20.nóv
27.nóv

Nóvember
Nóv/des
6. des

14.- 18. nóv

3. janúar

Janúar
Janúar til apríl
25.-29. apríl
Apríl

Halda vikulega bekkjarfundi 1.-8.b og 9.-10.b eftir þörfum
(doppa12). Forvarnir gegn einelti, úrlausn á málum sem
koma upp, samræða.
Hrósmiðaðátak – vitaátak:
ALLIR starfsmenn verði sérstaklega duglegir að gefa vita
þessa vikuna. Horfa eftir því hvort nemendur fari eftir
reglum – gefa VITA fyrir að fylgja ákveðnum reglum
Lausnateymi kynnir þríhyrning á kennarafundi, erum við að
sinna öllum málum. Skila til HRG fyrir 28. okt.
Rifja upp reglur í forstofu, göngum og snyrtingum í samvinnu
við skólaliða á hverjum gangi fyrir sig.
Lausnateymi vinnur úr þríhyrningum og ræðir við kennara
fyrir foreldraviðtöl í nóv.
100 miða leikur kynntur fyrir starfsfólki og nemendum.
Leikurinn hefst eftir foreldraviðtölin 9. nóv. og stendur til
20.nóv
100 miða leikurinn fer af stað:
Starfsfólk umbunar sérstaklega fyrir SMT reglur
SMT dagur, þemavinna (lífsleikni/lykilhæfni). Virðing og
tillitssemi, samvinnuverkefni milli vinabekkja/árganga.
 Leikþættir, myndræn útfærsla, tónlist,
hæfileikakeppni á stigum og fleira sem fellur til.
SET listinn lagður fyrir.
Faglegir fimmtudagar, kynna SMT vinnu á árgöngum

SMT teymi

Helga Ragnheiður
Skólaliðar/kennara
Helga Ragnheiður
María

María
SMT teymið/
stjórnendur/
kennarar
María
Kennara/stjórnendur

Kynna niðurstöður skráninga úr MENTOR, agaferli og
skráningar.
Kynna niðurstöður úr SET listum
Umsjónarkennarar rifji upp/kenni reglur í hátíðarsal skv.
kennsluleiðbeiningum undir doppu 5:

SMT
teymi/stjórnendur

SMT fræðsla fyrir starfsfólk – endurmenntun

Stjórnendur/ SMT
teymið

Meta reglur og reglukennslu
 Rifja upp reglur á reglutöflu eftir þörfum (doppa5).
SMT-teymi minnir á reglur á starfsmanna- og
kennarafundum eða með pósti
Reglur sem eiga við í vettvangsferðum eru kenndar/rifjaðar
upp fyrir vettvangsferðir : (Doppa 5)

Þegar við á

Hrósmiðaðátak – vitaátak:
ALLIR starfsmenn verði sérstaklega duglegir að gefa vita
þessa vikuna. Horfa eftir því hvort nemendur fari eftir
reglum – gefa VITA fyrir að fylgja ákveðnum reglum
Kynning fyrir foreldra verðandi 1.bekkjar,SMT og skólastarf.
1. bekkur kemur í heimsókn
 10.000 vita uppákoma.

20.-30. maí

SMT stýrihópur vinnur árshjól næsta skólaárs.

Ca. 20.maí

Kennarateymi

Kennarar

Allt starfsfólk
SMT-teymi
Kennarar og
stuðningsfulltrúar
SMT teymi

Maríanna
Helga Ragnheiður og
SMT-teymi
SMT teymi

