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Stefna Skóladeildar Akureyrarbæjar 

 
Hlutverk:   

Hlutverk skóladeildar er að þjónusta þá sem koma að uppeldi og menntun barna. Í því 
felst að skóladeildin framkvæmir og stjórnar í umboði skólanefndar Akureyrarbæjar, 
tekur á móti erindum vegna skólamála og fylgir eftir samþykktum skólanefndar. 
Skóladeild er samræmingaraðili og kemur að stefnumótun í skólasamfélaginu. 
Skóladeildin  hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi og rekstri grunnskóla, 
leikskóla og Tónlistarskólans á Akureyri og veitir allar almennar upplýsingar um 
skólastarf á Akureyri. Skóladeild sér um að skólar fái ráðgjöf og þjónustu sem við á. 
Skóladeild sinnir ráðgjöf og eftirliti hjá dagforeldrum.  
 
Framtíðarsýn: 

Skóladeild verði á hverjum tíma, traustur bakhjarl öflugs faglegs skólastarfs í 
Akureyrarbæ. 
 
Lykilhugtök: 

Þekking, leikni, virðing, vellíðan 
 
Einkunnarorð: 

Í hverju barni býr fjársjóður. 
 
Markmið skóladeildar 

 
Að efla og styrkja faglega ráðgjöf til starfsmanna, stjórnenda og foreldra. 
 
Leiðir: 

• Stuðla að innleiðslu á viðurkenndum og árangursríkum leiðum við agastjórnun í skólana 
s.s.  Skólafærni-SMT og Uppbyggingarstefnunni. 

• Bjóða foreldrum upp á almenn og sérhæfð námskeið t.d. foreldrafærni-PMT. 
• Með heimsóknum í skólana, viðtölum og mati. 
• Styrkja samstarf við Skólaþróunarsvið HA um faglega ráðgjöf til skóla og starfsmanna 

þeirra. 
• Halda reglulega upplýsingafundi starfsmanna skóladeildar, skólateymis og 

skólaþróunarsviðs. 
• Eiga frumkvæði að verkefnum, námskeiðum og fræðslu. 
• Taka af skarið í umfjöllun um málefni og vali á viðfangsefnum. 
• Auka samstarf kennara í kennslu – teymiskennslu. 
• Styðja við innleiðslu félagastuðnings í skólamenningu 
• Standa að útgáfu á efni til stuðnings völdum þróunarverkefnum. 
• Styðja við valin þróunarverkefni sem eru í samræmi við skólastefnu. 

 
Tilgangurinn er að styrkja skólana, stjórnendur, kennara og aðra starfsmenn í starfi – efla 
starfslegt/faglegt sjálfstraust þeirra og færni.  
Standa nýjungavaktina ásamt Skólaþróunarsviði HA. 
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Gera forystuhlutverk skóladeildar sýnilegra 
 
Leiðir: 

• Fara í reglulegar heimsóknir í grunnskólana eins og leikskólana, skoða, ræða, 
viðurkenna, leiðbeina. Standa að nýliðanámskeiðum/kynningum fyrir nýliða. 

• Vinna að samhæfingu deilda Akureyrarbæjar sem koma með einum eða öðrum hætti að 
uppeldi og/eða umönnun barna. 

• Halda úti öflugri heimasíðu. 
• Standa fyrir námskeiðahaldi í samstarfi við Skólaþróunarsvið HA og fleiri. 
• Gefa út bæklinga t.d. vegna skólavals. 
• Auka fagleg greinaskrif um skólamál á Akureyri. 

 
Gera verkefni og tilboð skóladeildar, skólateymis fjölskyldudeildar og skólaþróunarsviðs HA sýnilegri. 
 

Bæta upplýsingamiðlun um verkefni skólanna og skóladeildar 
 

Leiðir: 
• Gera heimasíðuna virka og skapa þá ímynd að þar sé alltaf eitthvað að sækja um fagleg 

málefni og aðrar nytsamlegar upplýsingar. 
• Standa fyrir kynningum og fræðslu t.d. í formi málþinga fyrir skólana á Akureyri – annað 

til þriðja hvert ár. 
• Gefa út Skóla-akur áfram sem öflugt netrit sem komi út einu sinni í viku. 
• Gefa reglulega út kynningarbæklinga á ýmsum tungumálum um skólana og starfsemi 

þeirra. 
 
Að foreldrar, kennarar, aðrir starfsmenn og stjórnendur eigi greiðan aðgang að öllum grunnupplýsingum 
um skólamál á Akureyri og upplýsingum um það sem er að gerast á hverjum stað.  
Að skapa vettvang faglegrar umræðu um skólamál og upplýsingamiðlunar um það sem er nýjast og 
forvitnilegast á hverjum tíma. 
 

Að nýta skólastefnu Akureyrarbæjar skipulega í öllu starfi 
 

Leiðir: 
• Vinna upp gátlista úr gæðaviðmiðunum sem skólar geta nýtt sem gæðastaðal, farið yfir 

reglulega og skilað yfirliti yfir það hvað er verið að gera til að uppfylla hvert 
gæðaviðmið. 

• Nota gátlistann sem umræðugrundvöll í heimsóknum í skólana. 
• Gefa reglulega út stöðu skólanna í gæðastaðlinum.  
• Á hverju ári eigi fulltrúar skóladeildar fund með stjórnendateymi hvers skóla þar sem 

rætt er um framkvæmd skólastefnunnar, hvað gengur vel og hvað ekki eins vel. Fara yfir 
ástæður og hvetja menn áfram með virkum stuðningi. 

 
Skólastefnan á að vera lifandi plagg í starfi skólanna, sem eiga stöðugt að vinna að því að uppfylla 
gæðaviðmið hennar. 
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Að sinna stöðugri þekkingaröflun, þannig að nýjasta þekking sé ávallt nýtt við 
ákvarðanatöku. 
 

Leiðir: 
• Gera símenntunaráætlun fyrir skóladeildina sem stofnun. 
• Gera símenntunaráætlun fyrir hvern starfsmann. 
• Ætla tíma í lestur – starfsmenn miðli forvitnilegum upplýsingum sín á milli.  
• Miðla upplýsingum á fundum. 
• Einu sinni í mánuði er einn starfsmaður með faglegt efni til að kynna öðrum. 

 
Auka þekkingu starfsmanna skóladeildar. Miðla upplýsingum. Starfið verður markvissara ef unnar eru 
áætlanir. 
 
Vinna verkskipulag þannig að allir starfsmenn geti veitt viðskiptavinum 
nauðsynlega þjónustu. 
 

Leiðir: 
• Hafa skilvirkt upplýsingaflæði. 
• Fara reglulega yfir eyðublöð og helstu upplýsingaliðina með öllum. 
• Gæta þess að allir viti hvar upplýsingar er að finna. 
• Starfsmenn geri öðrum starfsmönnum reglulega grein fyrir verkum sínum á fundi. 

 
Vinnan verður markvissari og það skapast síður ringulreið 
 

Sjá til þess að ávallt séu unnir verkferlar fyrir helstu verkefni Skóladeildar. 
 

Leiðir: 
• Vinna verkferla um þau verkefni sem talið er nauðsynlegt/æskilegt að verkferlar séu til 

yfir. 
• Vinna verkferla sem snúa að samstarfi deilda Akureyrarbæjar um þjónustu við heimili 

eða fjölskyldur þar sem börn eru einnig. 
 
Til þess að skilgreina betur hvernig staðið er að einstökum verkefnum. Getur verið leiðbeinandi um það 
hvernig ákveðin verk vinnast og hvernig ber að haga ósk um að komast í ákveðna þjónustu. 
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Símenntunaráætlun 

Í stefnu skóladeildar er lögð mikil áhersla á að efla starfshæfni og þekkingu starfsmanna. 
Starfsmenn skóladeildar verða ávallt að leita sér nýrrar þekkingar. Því er mikilvægt að stuðla að 
öflugri símenntun starfsmanna. Þetta hyggst skóladeild gera á eftirfarandi hátt. 
 

• Á skipulögðum fundum skóladeildar verði starfsmenn reglulega með 
innlegg um fagleg málefni sem snúa að þeim og geta skipt alla starfsmenn 
máli.  

• Farið verði annað til þriðja hvert ár í heimsóknir til sveitarfélaga, stofnana 
innanlands eða á stærri ráðstefnur. 

• Stefnt verði að því að farið sé annað hvert  til þriðja hvert  ár í skóla-
heimsóknir eða á ráðstefnur erlendis.  

• Hver starfsmaður kynni minnst eina fræðibók/fræðigrein um faglegt 
málefni sem hann hefur verið að kynna sér eða lesa, á ári. 

• Hver starfsmaður fái árlega tækifæri til að sækja námskeið og ráðstefnur. 

• Starfsdagar verði að jafnaði tveir á ári. 

• Hver starfmaður fái árlega í starfsmannasamtali að vinna 
símenntunaráætlun sem taki til faglegra þarfa hans sem starfsmanns. 
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Þjónustustefna Skóladeildar 

Yfirlýsing um eiginleika sem starfsfólk hefur að leiðarljósi 

 
Þjónusta skóladeildar á að efla frumkvæði, styrkleika og sjálfsbjargarviðleitni þeirra sem hennar 
njóta.  Framkvæmd hennar byggir á þeim réttindum og skyldum íbúanna sem fylgja því að vera 
virkur þátttakandi í lýðræðis- og velferðarsamfélagi. 

 
Þeir eiginleikar sem sérstök áhersla er lögð á eru jafnframt gildin í stefnu 
Bæjarstjórnar Akureyrar: 

 
• Jafnræði:  Við komum vel fram við alla íbúa, óháð stétt, stöðu, aldri, kyni, trú eða 

kynþætti án þess að mismuna þeim sem til okkar leita. 
 

• Virðing:  Við sýnum íbúum fyllstu virðingu í okkar störfum, virðum sjálfræði 
þeirra og kappkostum að laða fram styrkleika og jákvæða eiginleika í 
samskiptum okkar við þá. 

 
• Framsýni:  Við  leggjum áherslu á að koma auga á nýja möguleika  í þjónustu 

okkar sem skilað geta jákvæðum árangri fyrir íbúana og bæjarfélagið í heild.  
 
• Áreiðanleiki:  Við viljum að íbúarnir geti treyst okkur, bæði í orði og verki. 

 
• Þjónustulund:  Við rækjum þjónustuhlutverk okkar við íbúana með ánægju og 

stolti. 
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Markmið starfsmanna skóladeildar 

Eftirfarandi atriði hafa starfsmenn skóladeildar komið sér saman um að virða því þeir telja þau 
mikilvæg svo þeim líði vel á vinnustað og geti notið sín sem einstaklingar og samstarfshópur. 
 
 

• Að vera stundvís. 

• Að allir mæti undirbúnir á fundi. 

• Að starfsmenn sammælist eins og unnt er um markmið og leiðir. 

• Að leysa strax úr deilum og tala út um hlutina. 

• Að forðast baktal. 

• Að geta gefið af sér og þegið hjálp. 

• Að geta spurt, þurfa ekki alltaf að hafa svör á reiðum höndum. 

• Að virða sérkenni hvers og eins. 

• Að kunnátta og þekking hvers og eins fái notið sín. 

• Að allir geti og fái tækifæri til að láta í ljós ánægju og óánægju. 

• Að starfsmenn fái hrós. 

• Að starfsmenn fái hjálp í erfiðleikum. 

• Að starfsmenn axli ábyrgð og vinni að framkvæmd ákvarðana að 
heilindum. 


