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Þessi tafla er út frá tillögum

Starfshóps um
starfsaðstæður

grunnskólakennara

Í Hafnarfirði

Markmið

Vandi

Leiðir

Umsjón/ábyrgð

Viðhald og húsbúnaður

Tími/staða

Umsjónarmaður
fasteigna er ekki við og
annar ekki viðhaldi.

Umsjónarmaður
fasteigna verður undir
skólastjóra/starfsmaður
skólans

Bæjarstjórn

Haust 2017 ákveðið að
umsjónarmaður fasteigna
verði starfsmaður skóla og
skólastjóri yfirmaður hans.

Viðhaldsáætlun til 3ja ára

Vantar áætlun um
viðhald fasteigna ósk
kennara

Útbúin verði
viðhaldsáætlun til 3ja
ára

bæjarstjórn

Haust 2017 unnið er að
viðhaldsáætlun til 3ja ára.

Áætlun um endurnýjun
búnaðar m.a. tölvukost og
kennslugögn

Vantar áætlun um
hvenær endurnýjun á
búnaði eða aukinn
búnaður verði keyptur

Gera áætlun til fleiri ára

Bæjarstjórn

Haust 2017 unnið er að
áætlun um búnað og
úttekt á skólum.

Heitur matur fyrir kennara

Þarf að bæta matarmál í
skólum fyrir starfsmenn

Þarf starfsmann á
kaffistofu sem ber fram
mat í matar- og
kaffitímum

bæjarstjórn

Haust 2017 – ekki hefur
orðið breyting á þessu og
ekki sammála að matur
verði frír fyrir kennara
frekar en aðra.

Stoðþjónusta Markmið

Vandi

Leiðir

Umsjón/ábyrgð

Tími/staða

Umsjónarmaður fasteigna
Skv. kennurum
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Auka fjármagn til
sérkennslu, skilgr. Hverjir
þurfa sérkennslu út frá
greiningum og þörfum

Þörf fyrir meiri
séraðstoð, sérkennslu

Auka úthlutun á
sérkennslutímum til
skólanna út frá
greiningum eða álagi

Fræðsluráð

Haust 2017 Unnið að
auknu samstarfi félags- og
skólaþjónustu. Er í vinnslu

Ráða sérmenntaða
kennara til sérkennslu

Bæta sérkennslu og
vinna á faglegri hátt

Ráða sérmenntaða
kennara til sérkennslu

HB/GK/AKJ

Haust 2017 Ráðnir hafa
verið fleiri sérkennarar og
stuðningsfulltrúum fækkað
á móti.

Minnka stærðir bekkja út
frá metnu álagi

Álag á kennurum þarf að
minnka út frá fjölda í
bekk og/eða þörfum
nemenda.

Meta hópa og hafa
svigrúm til að fækka í
bekkjum þar sem álag er.

Fræðsluráð

Haust 2017

Nemendamál eru oft
þung og hafa áhrif á
líðan barna og starfið í
kennslustofunni. Vantar
fleiri kennslutíma í
úthlutun vegna þessa.
Vantar úthlutun fyrir
deildarstjóra
stoðþjónustu.

Aukin úrræði fyrir
Fræðsluyfirvöld,
nemendur með sérþarfir. skólastjórnendur
Námsver vegna
hegðunarmála og leiðir
til að standa vörð um
kennsluhætti og starfið í
skólastofunni. Nýta fleiri
úrræði, innherja o.fl.
heimanámsaðstoð,Art

Víðist. Við gerum eins og
við getum í þessu út frá
okkar úthlutun. 5.4.bekkir.

Nemendamál
Bæta þjónustu við
nemendur með geðrænar
raskanir, hegðunarvanda,
kvíða eða annan vanda

Styrkja SMT og að allir
starfi eftir sama kerfi.

Haust 2017.
Fræðsluyfirvöld: unnið að
bættu vinnulagi með
fjölskylduþjónustu.
Skólastjórnendur: námsver
f. Nem. með
hegðunarvanda og fl. Í 5. –
10. bekk. Námsver fyrir
nemendur af erl. bergi.
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Markmið

Vandi

Leiðir

Umsjón/ábyrgð

Tími/staða

Bæta húsbúnað

Gömul og slitin húsgögn

Kaupa 40 stóla

HB/JB

Vor 2017/keyptir 40
skrifborðsstólar

Bæta vinnuaðstæður

Krítartöflur í Engidal

Kaupa tússtöflur í E

HB/JB

Vor 2017/keyptar
tússtöflur í Engidal í allar
stofur.

Bæta húsbúnað

Samansafn af biluðum
og allskonar lélegum
stólum f. Starfsmenn

Farið yfir allan búnað og
hent, lagfært og
endurnýjað.

HB/JB

Vor 2017 Stofur yfirfarnar,
stólar prófaðir
endurnýjaðir, lagfærðir og
mörgum hent.

Bæta húsbúnað nemenda
Markmið engir bilaðir
stólar eða húsgögn

Stólar gamlir og bilaðir,
sessur rifnar, borð biluð

Yfirfarnar allar
skólastofur og rými.
Stólar og borð tekin úr
umferð og skipt um
sessur og varahluti.

HB/JB

Vor 2017 allt yfirfarið og JB
skipti um sessur engar
rifnar sessur eiga að vera í
umferð. Kennarar passa
upp á að húsgögn séu í lagi
í þeirra stofum.

Bakkaskápar í lagi og
snyrtilegir

Bakkaskápar eru lúnir
margir og vantar jafnvel

Stofur yfirfarnar og
skápar lagfærðir og
færðir á milli eftir
tegundum

HB/JB

Vor 2017 allar stofur
yfirfarnar m.t.t.
bakkaskápa, lagaðir, sama
tegund í stofu og bætt við.
Eldri skápar verða málaðir
í ágúst. (ólokið).

Elstu skápar ljótir þarf að
mála og þrífa bakka
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Markmið

Vandi

Leiðir

Umsjón/ábyrgð

Tími/staða

Bæta húsbúnað

Gardínur ónýtar, vantar,
rifnar og druslulegar

Allar stofur yfirfarnar
m.t.t. gardínustöðu.

HB/JB/GK

Vor 2017, Ráðinn verktaki
í að laga rúllugardínur v.
Víðistaðatún í ungl. Og
miðdeildargangi, ásamt
nokkrum rýmum. Keyptar
gardínur í valda glugga í
Engidal betra ástand þar.

Bæta vinnuumhverfi

Mála þarf veggi víða á
báðum starfsstöðvum
inni

Leita til bæjarins

HB/JB

Ekki á döfinni í ár

Bæta vinnuumhverfi

Mála þarf Engidal að
utan

Leita til bæjarins

HB/GK/JB

Vor 2017 mála að utan
hluta hússins/ annað óljóst

Bæta vinnuumhverfi

Mála og lagfæra þarf
íþróttahús Víðistskóla að
utan

Leita til bæjarins

HB/JB

Ekkert á döfinni i ár

Bæta vinnuumhverfi

Óþrifið/ eða illa þrifin
rými og húsbúnaður

Bæjaryfirvöld ræddu við
ISS og lagfærðu samning

Bærinn/HB/JB

Vor 2017 gerð alþrif í
öllum rýmum, kompum
beggja starfsstöðva

Bæta vinnuumhverfi

Skipt um glugga, karma,
lagaðar sprungur í eldri
hluta

Bærinn réði verktaka í
verkið.

Bærinn/JB/HB

Vor 2017 skipt um glugga í
tveimur stofum í Víðist.
Karmar lagaðir og
sprungur í eldri hluta. Eftir
að taka nokkrar rúður í
Engidal.
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Bættar leiðir til að hengja
upp listaverk nemenda

Myndir festast illa á
veggi þarf aðrar lausnir

JB mun setja upp króka,
lista og töflur sem við
eigum.

JB/HB/GK

Vor 2017 setja grænar
töflur víðar, setja króka
fyrir snúrur, lista til að
hengja á. Taka gamalt
veggteppi á langa gangi

Bæta hljóðvist í 2 stofum
á unglingagangi

Hljóðvist slæm, glymur í
stofunni sem þarf að
dempa

Setja grænar töflur í
stofurnar, eigum töflur.

JB/HB/GK

Vor 2017 setja grænu
töflurnar í þessar stofur
eigum nokkrar

Viðurkenningaskápar

Vantar glerskápa fyrir
viðurkenningar á báðum
stöðvum

Kaupa glerskápa

HB/GK

Janúar 2018 nýtt
fjárhagsár.

Kennsluaðstæður
nemendarými

Vantar fleiri
nemendarými utan
kennslustofu, hóparými
og á göngum

Nýta milliherbergi í miðog unglingadeild fyrir
nemendavinnu. Nota
ganga meira, stöðvar,
lítil herbergi nýtt.

HB/JB

Vor 2017 millirými í miðog unglingadeild yfirfarin
og tekin í gegn, sett inn
hópaborð og stólar.
Kennarar geyma bækur í
bókageymslum. Pöntuð
húsgögn í tvær stofur svo
hægt verði að setja meiri
húsgögn á ganga og
endurnýja sumt.

Stuðningur vegna
nemenda

Þarf að auka stuðning
vegna nemenda sem
trufla kennslu

Sett upp námsver fyrir
nemendur sem rekast
ekki í alm. Kennslu. Á
mið- og unglingastigi.

HB/VJ/GK

Sett upp námsver í
sérdeildarrými VJ stjórnar
því.
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Kennarar fá stuðn.v.
foreldrasamskipta
Stuðningur vegna
nemenda af erlendu bergi

Auka þarf stuðning við
nemendur af erl. Bergi
eða ísl. Sem koma heim.
Hælisleitendur o.fl.

Sett upp námsver fyrir
tvítyngda nem af báðum
megin. ÞES stýrir. IB í E.

HB/ÞES/IB

Haust 2017 námsverið
Veröld stofnað og þar er
verið að vinna kennsluefni
og fleira í þágu nemenda
sem eru tvítyngdir.

Umbótaáætlun vegna vinnu við bókun 1, starfsmannasamtöl, SVÓT greiningu og fleira

