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Framtíðarsýn og áherslur 
á læsi og stærðfræði í skólastarfi 
Vestmannaeyjabæjar

Markmið og hlutverk framtíðarsýnar er að skólarnir 
í sveitarfélaginu verði meðal þeirra fremstu á landinu 
hvað varðar vellíðan nemenda, faglegt starf, kennslu 
og námsárangur. 
 
áherslur 2015-2020
• Að efla læsi og stærðfræði í leik- og 

grunnskólunum með það að leiðarljósi að bæta 
námsárangur og auka metnað og færni nemenda.

• Að skapa nemendum öruggt og styðjandi umhverfi  
til náms.

• Að byggja upp traustan námsgrunn nemenda  
með áherslu á styrkleika hvers og eins.

• Að efla samvinnu milli heimilis, skóla  
og skólaskrifstofu.

• Að fá samfélagið til að styðja við skólana  
á jákvæðan hátt.

 
Verklag
• Áhersla á að hver nemandi fái kennslu við hæfi og 

hvatningu til að gera sitt besta. 
• Snemmtæk íhlutun (inngrip) í leik- og grunnskóla.
• Notkun áreiðanlegra og viðurkenndra 

kennsluaðferða og mælitækja í skólastarfinu. 
• Notkun skimunarprófa til að meta stöðu nemenda 

og hópa á hverjum tíma.
• Skilvirk vinna og eftirfylgni með niðurstöðum 

skimunarprófa og námsmats.

• Ráðgjöf og eftirfylgni í samstarfi við nemendur, 
foreldra og kennara.

• Hver skóli heldur sínum sérkennum og mótar 
eigin aðferðir til þess að mæta markmiðum 
framtíðarsýnarinnar.

samVinna heimilis og skóla
• Gott upplýsingaflæði og samvinna milli heimilis 

og skóla tryggir vellíðan nemenda, eflir læsi og 
stærðfræðiþekkingu þeirra og eykur árangur í 
skólastarfinu.

• Forráðamenn og starfsmenn eru hvattir til þess að 
taka þátt í gæðakönnunum sem veita aðhald og 
stuðning í skólastarfinu.  

aðgerðaráætlun
• Samkomulag  milli skólastjórnenda og 

bæjarfulltrúa um framtíðarsýn og áherslur  í 
menntamálum.

• Stjórnendur innan hvers skóla fylgja eftir verklagi 
og aðgerðaráætlunum. 

• Starfsemi skólaskrifstofu efld til að fylgja áherslum 
framtíðarsýnar eftir.

• Framtíðarsýn kynnt vandlega innan stofnana,  
meðal foreldra og í samfélaginu öllu.

• Leitast við að auka jákvæða og hvetjandi 
umfjöllun um skólastarf í leik- og grunnskólum 
Vestmannaeyjabæjar. 



LEIKSKÓLINN 
SÓLI

Kæra skólabarn og foreldri. 
Við biðjum þig að taka þátt í að móta framtíðarsýn Vestmannaeyjabæjar 
í menntamálum. Það getur þú gert með því að undirrita meðfylgjandi 
samkomulag og hengja upp til sýnis á heimili þínu.

Framtíðarsýn og áherslur 
á læsi og stærðfræði í skólastarfi 
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