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Drög að aðgerðaáætlun í fræðslu- og frístundamálum 2012 - 2013 03.02.2012

Vídd Stefnuþáttur Markmið Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir

1 Nemendur æfi tjáningu og rökræðu á 
bekkjarfundum  og hópastarfi í skólum

Skólastjórar Kennarar Stöðugt Nemendur æfi tjáningu og rökræðu á 
bekkjarfundum  og hópastarfi í skólum

Skólastjórar Kennarar Stöðugt

2 Flokkstjórar vinnuskóla haldi fundi með 
nemendum um verkefni dagsins, í 

Skólastjóri 
vinnuskóla

Flokksstjórar Stöðugt Flokkstjórar vinnuskóla haldi fundi með 
nemendum um verkefni dagsins, í 

Skólastjóri 
vinnuskóla

Flokksstjórar Stöðugt

20132012
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) Efla félagsfærni 
barna og 
ungmenna

Börn og 
ungmenni njóti 
fræðslu og 
frístunda sem 
stuðli að 

upphafi og lok dags (10-15 mín) upphafi og lok dags (10-15 mín)

3 Flokkstjórar vinnuskóla ljúki námskeiði í 
flokksstjórn

Skólastjóri 
vinnuskóla

Skólastjóri 
vinnuskóla

maí 2012 Flokkstjórar vinnuskóla ljúki námskeiði í 
flokksstjórn

Skólastjóri 
vinnuskóla

Skólastjóri 
vinnuskóla

maí 2013

4 Skólar og félagsmiðstöðvar skipuleggi 
fræðslu um mannréttindi og virkt 
lýðræði (sbr hlutverk og skyldur 
nemendaráðs, bekkjarfundir lífsleikni, 
rauði krossinn)

Skólastjórar / 
forstöðumenn 
félagsmið-stöðva

Starfsmenn 
skóla og 
félagsmið-stöðva

maí 2012 Skólar og félagsmiðstöðvar skipuleggi 
fræðslu um mannréttindi og virkt 
lýðræði (sbr hlutverk og skyldur 
nemendaráðs, bekkjarfundir lífsleikni, 
rauði krossinn)

Skólastjórar / 
forstöðumenn 
félagsmið-
stöðva

Starfsmenn 
skóla og 
félagsmið-
stöðva

maí 2013

Þ
jó

n
u

st
a 

(v
ið

 b
ö

rn
/u

n
g

m
en

n
i o

g
 f

o
re

ld
ra

)

stuðli að 
alhliða þroska, 
vellíðan og 
samfélagslegri 
ábyrgð

rauði krossinn) rauði krossinn)
5 Skólar bjóði upp á samfélagsverkefni 

fyrir nemendur í 8. - 10. bekk og VA 
Skólastjórar 
grunnskóla

Náms- og 
starfsráðgjafar 
og kennarar

ágúst 2012 Skólar bjóði upp á samfélagsverkefni 
fyrir nemendur í 8. - 10. bekk og VA 

Skólastjórar 
grunnskóla

Náms- og 
starfsráðgjafar 
og kennarar

ágúst 2013

6 Nemendur vinni með kennurum sínum 
að námsáætlunum og markmiðum

Skólastjórar leik- 
grunn- og 
tónskóla

Kennarar og 
nemendur

Stöðugt Nemendur vinni með kennurum sínum 
að námsáætlunum og markmiðum

Skólastjórar 
leik- grunn- og 
tónskóla

Kennarar og 
nemendur

Stöðugt

7 Allir skólar leitist við að láta nemendur 
kynna afrakstur eða niðurstöður náms 
eða vinnu í samfélaginu, t.d. í formi 

Skólastjórar Kennarar Stöðugt Allir skólar leitist við að láta nemendur 
kynna afrakstur eða niðurstöður náms 
eða vinnu í samfélaginu, t.d. í formi 

Skólastjórar Kennarar Stöðugt
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eða vinnu í samfélaginu, t.d. í formi 
sögu, leikrits, myndlistar-sýningar, 
tónfundar, söngs, vígslu göngustígs, í 
fjölmiðlum... 

eða vinnu í samfélaginu, t.d. í formi 
sögu, leikrits, myndlistar-sýningar, 
tónfundar, söngs, vígslu göngustígs, í 
fjölmiðlum... 

8 Eldri bekkir séu vinabekkir yngri bekkja í 
skóla

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar

Stöðugt Eldri bekkir séu vinabekkir yngri bekkja í 
skóla

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar

Stöðugt

9 Vinabekkur í grunnskóla tekur að sér 
efsta bekk í leikskóla og verður síðan 
vinabekkur fyrsta árið í grunnskóla

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar/deildar
stjórar

Stöðugt Vinabekkur í grunnskóla tekur að sér 
efsta bekk í leikskóla og verður síðan 
vinabekkur fyrsta árið í grunnskóla

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar/deilda
rstjórar

Stöðugt
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vinabekkur fyrsta árið í grunnskóla stjórar vinabekkur fyrsta árið í grunnskóla rstjórar

10 Ungmennum verði boðið upp á 
leiðtogaþjálfun

Fræðslustjóri ÚÍA, 
félagasamtök,  
félagsmiðstöðvar
, ungmennaráð

1x á ári Ungmennum verði boðið upp á 
leiðtogaþjálfun

Fræðslustjóri ÚÍA, 
félagasamtök,  
félagsmiðstöðv
ar, 
ungmennaráð

1x á ári

11 Kynna foreldrum hugmyndafræði 
vinahópa sem mögulega leið til að 

Formenn 
foreldrafélaga

Umsjónar-
kennarar kynna 

Stöðugt Kynna foreldrum hugmyndafræði 
vinahópa sem mögulega leið til að 

Formenn 
foreldrafélaga

Umsjónar-
kennarar kynna 

Stöðugt

Þ
jó

n
u

st
a 

(v
ið

 b
ö

rn
/u

n
g

m
en

n
i o

g
 f

o
re

ld
ra

)

vinahópa sem mögulega leið til að 
styrkja einstaklinga og bekkjaranda

foreldrafélaga kennarar kynna 
og foreldrar 
framkvæma

vinahópa sem mögulega leið til að 
styrkja einstaklinga og bekkjaranda

foreldrafélaga kennarar kynna 
og foreldrar 
framkvæma

12 Fræðsla fyrir starfsfólk og foreldra í 
samræmdri uppeldisaðferð

Verkefnastjóri á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Skólastjórnendur 
og verkefnastjóri

Haust 2012 Fræðsla fyrir starfsfólk og foreldra í 
samræmdri uppeldisaðferð

Verkefnastjóri 
á fræðslu- og 
frístundasviði

Skólastjórnend
ur og 
verkefnastjóri

Haust 2013
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Vídd Stefnuþáttur Markmið Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir

20132012

Efla félagsfærni Börn og Efla félagsfærni 
barna og 
ungmenna

13 Hanna Fjarðabyggðarorðuna fyrir ungt 
fólk, þar sem grunnur er námskeiðs- og 
verkefnasería sem er blanda í fræðslu 
og þjálfun í færni daglegs lífs 

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Starfshópur 
samansettur af 
forstöðu-
mönnum 
félagsmið-

Auglýst  í 
desember 
2012

Fjarðabyggðarorðan  fyrir ungt fólk, þar 
sem grunnur er námskeiðs- og 
verkefnasería sem er blanda í fræðslu 
og þjálfun í færni daglegs lífs. Verkefni 
og námskeið auglýst og gangsett

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Forstöðu-
mönnum 
félagsmið-
stöðva, félaga-
samtökum, 

Í lok árs 2013Börn og 
ungmenni njóti 
fræðslu og 
frístunda sem 
stuðli að 
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félagsmið-
stöðva, félaga-
samtökum, 
skólum, atvinnu-
rekendum

og námskeið auglýst og gangsett samtökum, 
skólum, 
atvinnu-
rekendum

14 Skólar bjóði upp á skólamat sem 
standist manneldismarkmið

Skólastjórar/ 
fræðslustjóri

Matráðar Stöðugt Skólar bjóði upp á skólamat sem 
standist manneldismarkmið

Skólastjórar/ 
fræðslustjóri

Matráðar Stöðugt

15 Bæta framboð af grænmeti og ávöxtum Skólastjórar Matráðar Haust 2012

Börn og ungt fólk 
sé meðvitað um og 
njóti heilsusamlegs 
lífernis

stuðli að 
alhliða þroska, 
vellíðan og 
samfélagslegri 
ábyrgð
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16 Matráðar/skólaliðar fái fræðslu um 
skammtastærðir og næringarfræði 

Skólastjórar Skóla-hjúkrunar-
fræðingar, 
Landlæknisemb
ættið

Vorönn 2012 Starfsfólk fái fræðslu um 
skammtastærðir og næringarfræði 

Skólastjórar Skóla-
hjúkrunar-
fræðingar, 
Landlæknisem
bættið

Haustönn 
2013

17 Heilsueflandi skóli - fá kynningu fyrir 
skólastjórnendur - 2012 

Fræðslustjóri Fræðslustjóri Haustönn 
2012

Fyrirmyndir fengnar í skóla, t.d. 
íþróttastjörnur til að hvetja börn og 
ungmenni til heilsusamlegs lífernis 

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

skólastjórnend
ur og 
starfsmaður 
F&F

Desember 
2013

lífernis
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F&F
18 Kanna hljóðvist í skólum Fjarðabyggðar Fræslustjóri Skólastjórnendur Desember 

2012
Unnið að úrbótum þar sem hávaði er 
mestur

Fræslustjóri Skólastjórnend
ur

Desember 
2013

19 Fræða nemendur og foreldra þeirra um 
heilsusamlegt líferni, t.d. mataræði, 
svefnvenjur, hreyfingu, líkamsvitund, 
kynlíf og jákvætt hugarfar 

Skólastjórar Foreldrafélög 
/Skólahjúkrunarfr
æðingar

1x á ári Fræða nemendur og foreldra þeirra um 
heilsusamlegt líferni, t.d. mataræði, 
svefnvenjur, hreyfingu, líkamsvitund, 
kynlíf og jákvætt hugarfar 

Skólastjórar Foreldrafélög 
/Skólahjúkruna
rfræðingar

1x á ári

20 Fræða eldri nemendur og foreldra þeirra 
um unglingsárin og hættur sem þeim 

Fræðslustjóri Foreldrafélög / 
Umsjónarkennar

1x á ári Fræða eldri nemendur og foreldra þeirra 
um unglingsárin og hættur sem þeim 

Fræðslustjóri Foreldrafélög / 
Umsjónarkenn

1x á áriBörn og 
ungmenni njóti Þ
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um unglingsárin og hættur sem þeim 
fylgja

Umsjónarkennar
ar/lögreglan

um unglingsárin og hættur sem þeim 
fylgja

Umsjónarkenn
arar/lögreglan

21 Vinna eftir Olweusaráætlun gegn einelti  Skólastjórar Starfsfólk skóla, 
starfsmenn 
íþróttamannvirkj
a og 
íþróttafélaga

Stöðugt Vinna eftir Olweusaráætlun gegn einelti  Skólastjórar Starfsfólk 
skóla, 
starfsmenn 
íþróttamannvirk
ja og 
íþróttafélaga

Stöðugt

ungmenni njóti 
fræðslu og 
frístunda sem 
stuðli að 
alhliða þroska, 
vellíðan og 
samfélagslegri 
ábyrgð
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íþróttafélaga
22 Halda opinn dag í íþróttamiðstöðvum 

Fjarðabyggðar til kynningar og 
hvatningar

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Forstöðumenn 
íþróttamannvirkj
a

Í árslok 2012 Halda opinn dag í íþróttamiðstöðvum 
Fjarðabyggðar til kynningar og 
hvatningar

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Forstöðumenn 
íþróttamannvirk
ja

Í árslok 2013

23 Halda verði námskeið fyrir starfsmenn 
íþróttafélaga o.fl.um Olwusaráætlun 

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Starfsmenn 
grunnskóla

Haust 2012 Halda verði námskeið fyrir starfsmenn 
íþróttafélaga o.fl.um Olwusaráætlun 

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Starfsmenn 
grunnskóla

Haust 2013

24 Skoða möguleika á nýtingu tækni til Skólastjóri Skólastjóri Í árslok 2012 Kynna möguleika á nýtingu tækni til Skólastjóri Kennarar Í árslok 2013
samkennslu milli tónlistarskóla sem 
aðrir skólar gætu lært af

tónlistarskóla 
Fásk og Stöð

tónlistarskóla 
Fásk og Stöð

samkennslu milli tónlistarskóla sem 
aðrir skólar gætu lært af

tónlistarskóla 
Fásk og Stöð

tónlistarskólan
na
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20132012

Efla félagsfærni Börn og 25 Nýta skipulagðar samgöngur til að 
sækja valgreinar milli hverfa

Skólastjórar Valgreinakennar
ar

Haust 2012 Nýta skipulagðar samgöngur til að 
sækja valgreinar milli hverfa

Skólastjórar Valgreinakenn
arar

Haust 2013

26 Nemendur í 8. - 10. bekk læri á safnið 
eða söfnin í sínu hverfi 

Forstöðu-maður 
Safnastofn-
unar/fræðslustjór

Kennarar í 8. til 
10. bekk / Félög 
eldri borgara

Haust 2012 Nemendur í 8. - 10. bekk læri á safnið 
eða söfnin í sínu hverfi 

Forstöðu-
maður 
Safnastofn-

Kennarar í 8. til 
10. bekk / 
Félög eldri 

Haust 2013

Nám við hæfi 
hvers og eins

Nemendur á öllum 
aldri hafi úr 
fjölbreyttum 
viðfangsefnum að 
velja
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unar/fræðslustjór
i

eldri borgara Safnastofn-
unar/fræðslustj
óri

Félög eldri 
borgara

27 Allir skólar vinni að því að fá Græn 
fánann

Skólastjórar Vinnuhópar 
starfsmanna

Desember 
2012

Allir skólar vinni að því að fá Græn 
fánann

Skólastjórar Vinnuhópar 
starfsmanna

Desember 
2013

28 Skólar í Fjarðabyggð setji upp verkefni 
til að auka samstarf og samvinnu 
nemenda - hljómsveitir, kórar, 
íþróttamót, bekkjarheimsóknir o.fl.

Fræðslustjóri Skólar, 
forráðamenn og 
kennarar

Stöðugt Skólar í Fjarðabyggð setji upp verkefni 
til að auka samstarf og samvinnu 
nemenda - hljómsveitir, kórar, 
íþróttamót, bekkjarheimsóknir o.fl.

Fræðslustjóri Skólar, 
forráðamenn 
og kennarar

Stöðugt

velja
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29 Skólar setji upp verklag þar sem 
nemendur geta komið hugmyndum 
sínum um bætt skólastarf á framfæri

Skólastjórar Kennarar, 
nemendaráð

Haust 2012 Skólar nýti verklagsreglur þar sem 
nemendur geta komið hugmyndum 
sínum um bætt skólastarf á framfæri

Skólastjórar Kennarar, 
nemendaráð

Stöðugt

30 Endurskoða tónmenntakennslu í 
grunnskólum. Bæta búnað í 
tónmenntastofum - t.d. ný 
ásláttarhljóðfæri

Fræðslustjóri, 
Skólastjórar 
grunn og tón

Tónmmenntaken
narar og 
kennarar 
tónlistarskóla

Haust 2012 Efla tónmenntakennslu í grunnskólum 
(fjölbreyttara tónlistarnám eftir að búið 
er að bæta búnað í tónmenntastofum)

Fræðslustjóri, 
Skólastjórar 
grunn og tón

Kennarar í 
grunnskólum 
og 
tónlistarskólum

Haust 2013

31 Skipa starfshóp leik-, grunn- og Fræðslustjóri starfsmenn leik- Haust 2012 Starfshópur setji fram tillögur að því Fræðslustjóri starfsmenn leik- Vor 2013

Auka vægi list- og 
verknáms til jafns 
við bóknám
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31 Skipa starfshóp leik-, grunn- og 
tónlistarskólakennara sem kanni 
hvernig staðið er að list -og verknámi í 
skólum Fjarðabyggðar

Fræðslustjóri starfsmenn leik-
,grunn- og 
tónlistarskóla

Haust 2012 Starfshópur setji fram tillögur að því 
hvernig bæta megi list -og verknámi í 
skólum Fjarðabyggðar

Fræðslustjóri starfsmenn leik-
,grunn- og 
tónlistarskóla

Vor 2013

32 Skipa starfshóp á fræðslu- og 
frístundasviði og félagsþjónustusviði 
sem kanni möguleika á frístundastarfi 
fyrir börn og unglinga með sérþarfir

Fræðslustjóri/fél
agsmálastjóri

starfsmenn á 
fræðslu-, 
frístunda og 
félagsþjónustusv
iði

Haust 2012 Starfshópur á fræðslu- og frístundasviði 
og félagsþjónustusviði komi með tillögur 
um úrbætur á frístundastarfi fyrir börn 
og unglinga með sérþarfir

Fræðslustjóri/fé
lagsmálastjóri

starfsmenn á 
fræðslu-, 
frístunda og 
félagsþjónustu
sviði

Vor 2013

33 Bjóða upp á árlega fræðslu fyrir Starfsmaður á starfsfólk September Bjóða upp á árlega fræðslu fyrir Skólastjórar starfsfólk September 

Börn og unglingar 
með sérþarfir geti 
stundað 
frístundastarf
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Aðgengi að 
fjölbreyttu 
frístundastarfi

33 Bjóða upp á árlega fræðslu fyrir 
starfsfólk félagsmiðstöðva og 
félagasamtaka í að umgangast fötluð 
börn / börn með greiningar

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

starfsfólk 
skólaskrifstofu 
og 
félagsþjónustu

September 
2012

Bjóða upp á árlega fræðslu fyrir 
starfsfólk félagsmiðstöðva og 
félagasamtaka í að umgangast fötluð 
börn / börn með greiningar

Skólastjórar starfsfólk 
skólaskrifstofu 
og 
félagsþjónustu

September 
2013

34 Gera framkvæmdaáætlun um að bæta 
aðgengi að frístundastofnunum

Mannvirkjastjóri Eftirlitsmaður 
fasteigna

September 
2012

Vinna samkvæmt framkvæmdaáætlun 
um að bæta aðgengi að 
frístundastofnunum

Mannvirkja-
stjóri

Eftirlitsmaður 
fasteigna

Desember 
2013

35 Hvetja frjáls félagasamtök til að bjóða 
16- 20 ára upp á viðfangsefni sem ekki 

Fræðslustjóri Starfsmaður 
frístundasviðs

Maí 2012 Hvetja frjáls félagasamtök til að bjóða 
16- 20 ára upp á viðfangsefni sem ekki 

Fræðslustjóri Starfsmaður 
frístundasviðs

Maí 2013

Þ
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n
u

st
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)

Auka frístunda-
16- 20 ára upp á viðfangsefni sem ekki 
eru tengd keppni eða öðru 
árangurstengdu félagsstarfi

frístundasviðs 16- 20 ára upp á viðfangsefni sem ekki 
eru tengd keppni eða öðru 
árangurstengdu félagsstarfi

frístundasviðs

36 Skíðamiðstöð Oddsskarði skoði leiðir til 
að bjóða upp á aðstöðu til að geyma 
búnað í einkaeign

Fræðslustjóri -
Mannvirkjastjóri

Forstöðu-maður 
Oddsskarðs

September 
2012

37 Styðja félög og einstaklinga sem vilja 
útbúa útiaðstöðu t.d. körfur, hjólarampa,  
o.fl. 

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Mannvirkja-stjóri Desember 
2012

Styðja félög og einstaklinga sem vilja 
útbúa útiaðstöðu t.d. körfur, hjólarampa,  
o.fl.

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Mannvirkja-
stjóri

Desember 
2013

framboð fyrir 16 til 
20 ára

o.fl. o.fl.
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Efla félagsfærni Börn og 38 Koma á samstarfi  um tómstundaúrræði 
fyrir 16 - 20 ára (sláturhús/vélsmiðja)

Atvinnu- og 
menningarnefnd, 
Fræðslu- og 
frístundanefnd

Starfsmenn 
nefnda, kirkju 
menningarmiðst
öðvar og VA 

Maí 2012 Vinna að aðstöðusköpun fyrir 16 - 20 
ára hugsanlega í samráði við frjáls 
félagsamtök, listafólk og eldri borgara

Fræðslustjóri Starfsmenn 
nefnda, kirkju 
menningarmiðs
töðvar og VA 

Desember 
2013

Aðgengi að 
fjölbreyttu 
frístundastarfi

Auka frístunda-
framboð fyrir 16 til 
20 ára

Þ
jó

n
u

st
a 
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ið

 b
ö
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/u

n
g
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en
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o
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ld
ra

)

39 Efla samstarf milli félagsmiðstöðva t.d. 
sameiginlegir klúbbar eða samnýting 
starfsfólks 

Fræðslustjóri Forstöðu-menn 
félagsmið-
stöðva, 
ungmennaráð

Stöðugt Efla samstarf milli félagsmiðstöðva t.d. 
sameiginlegir klúbbar eða samnýting 
starfsfólks 

Fræðslustjóri Forstöðu-menn 
félagsmið-
stöðva, 
ungmennaráð

Stöðugt

40 Félagasamtökum og 
menningarstofnunum verði boðið að 
kynna starfsemi sína í skólum

Fræðslustjóri Skólastjórar September 
2012

Félagasamtökum og 
menningarstofnunum verði boðið að 
kynna starfsemi sína í skólum

Fræðslustjóri Skólastjórar September 
2013

41 Fræðslu- og frístundanefnd undirbýr Fræðslu- og Starfsmaður Nóvember Fræðslu- og frístundanefnd undirbýr Fræðslu- og Starfsmaður Nóvember 

Auka fjölbreytni í 
framboði 
frístundastarfs 

Þ
jó

n
u

st
a 
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ið

 b
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/u

n
g

m
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n
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)

41 Fræðslu- og frístundanefnd undirbýr 
frístundaþema  hvers árs - hvetur sem 
flesta til þátttöku, tekur saman framboð 
og kynnir

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Nóvember 
2012

Fræðslu- og frístundanefnd undirbýr 
frístundaþema  hvers árs - hvetur sem 
flesta til þátttöku, tekur saman framboð 
og kynnir

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs

Nóvember 
2013

42 Tryggja styrki til íþróttafélaga sem 
auðveldi þeim að bjóða ódýr íþrótta- og 
leikjanámskeið

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Fræðslustjóri Haustið 2012 Tryggja styrki til íþróttafélaga sem 
auðveldi þeim að bjóða ódýr íþrótta- og 
leikjanámskeið

Fræðslu- og 
frístundanefnd

Fræðslustjóri Haustið 2013

43 Hljóðfæranám verði hluti af 
tónmenntarkennlu

Fræðslustjóri Skólastjórar 
grunnskóla og 
tónlistarskóla

September 
2013

Öll börn og ungt 
fólk eigi kost á að 
stunda tómstundir, 
óháð félagslegri 
stöðu

Þ
jó

n
u

st
a 
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)

tónlistarskóla

44  Gjaldskrá tónlistarskóla verði áfram 
með því lægsta á landinu fyrir börn og 
ungmenni

 Bæjarstjórn Tónmmenntaken
narar í 
grunnskólum og 
kennarar 
tónlistarskóla

Haustið 2012  Gjaldskrá tónlistarskóla verði áfram 
með því lægsta á landinu fyrir börn og 
ungmenni

 Bæjarstjórn Fræðslu- og 
frístundanefnd

Haustið 2013
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Efla félagsfærni Börn og 45 Samstarf íþróttakennara aukið - t.d.  við 
námsmat í grunnskólum  -  kanna  
samstarf FB - HR -samræmt mat

Skólastjórar 
grunnskóla

íþróttakennarar Maí 2012 Samstarfsverkefni íþróttakennara 
ákveðin og listuð upp

Skólastjórnend
ur í 
grunnskólum

íþróttakennarar Maí 2013

46 Auka og hvetja til notkunar ólíkra 
kennsluaðferða

Skólastjórar Kennarar Stöðugt Auka og hvetja til notkunar ólíkra 
kennsluaðferða

Skólastjórar Kennarar Stöðugt

Fjölbreyttar 
kennslu-
aðferðir, 
námsaðferðir 
og námsmat 

Kennsluaðferðir og 
námsmat verði við 
hæfi hvers og eins 

In
n

ri
 f

er
li

kennsluaðferða kennsluaðferða
47 Skipuleggja starfsmannaheimsóknir milli 

skóla í Fjarðabyggð
Fræðslustjóri Skólastjórar Maí 2012 Skipuleggja starfsmannaheimsóknir milli 

skóla í Fjarðabyggð
Fræðslustjóri Skólastjórar Maí 2013

48 Námskeið fyrir kennara um ólíkar 
námsaðferðir

Fræðslustjóri Skólaskrif-stofa Ágúst 2013

49 Fræðsla um ADHD og skilvirkar aðferðir 
í kennslu barna með ADHD

Fræðslustjóri verkefnastjóri 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Desember 
2012

50 Fjölbreyttar  námsaðferðir kynntar 
nemendum

Skólastjórar Námsráðgjafar Maí 2012 Fjölbreyttar  námsaðferðir kynntar 
nemendum

Skólastjórar Námsráðgjafar Maí 2013Nemendur þekki og 
noti ólíkar 

og námsmat 

In
n

ri
 f

er
li

nemendum nemendum
51 Ráða námsráðgjafa í 75% stöðu til 

viðbótar stöðu sem fyrir er
Fræðslustjóri Fræðslustjóri Ágúst 2012

52 Fylgja verklagsreglum um miðlun og skil 
upplýsinga um börn, innan skóla, milli 
skólastiga og milli skóla og foreldra 

Skólastjórar Skólastjórar og 
sérkennarar

Stöðugt Fylgja verklagsreglum um miðlun og skil 
upplýsinga um börn, innan skóla, milli 
skólastiga og milli skóla og foreldra 

Skólastjórar Skólastjórar og 
sérkennarar

Stöðugt

53 Kynningar fyrir börn og foreldra elstu 
bekkja grunnskóla upp á næsta 
skólastig 

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
skólameistarar

Stöðugt Kynningar fyrir börn og foreldra elstu 
bekkja grunnskóla upp á næsta 
skólastig 

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
skólameistarar

Stöðugt

noti ólíkar 
námsaðferðir

Tekið verði á móti 
nýnemum á 
skilvirkan hátt

Virkt samstarf 
þjónustu- og 
hagsmuna-
aðila

skólastig skólastig 

54 Félagsmiðstöðvar kynni vetrarstarf Forstöðumenn Forstöðu-menn September 
2012

Félagsmiðstöðvar kynni vetrarstarf Forstöðumenn Forstöðu-menn September 
2013

55 Yfirfara starfslýsingar fyrir starfsmenn 
Fjarðabyggðar í frístundamálum

Bæjarstjóri Fræðslustjóri Maí 2012

56 Kanna þátttöku og ánægju notenda 
með  tómstundastarf 

Fræðslustjóri félagsfræðibra
ut VA eða ME

Maí 2013

Aðilar í 
frístundastarfi 
samhæfi starfsemi 
sína

57 Reglulegir fundir með fulltrúum 
íþróttafélaga 

Fræðslustjóri ÚÍA /starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs

Árlega Reglulegir fundir með fulltrúum 
íþróttafélaga 

Fræðslustjóri ÚÍA 
/starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs

Árlega

58 Skólafærninámskeið fyrir foreldra  við 
upphaf skólagöngu

Fræðslustjóri Skólastjórar September 
2012

Skólafærninámskeið fyrir foreldra  við 
upphaf skólagöngu

Fræðslustjóri Skólastjórar September 
2013

59 Skólafærninámskeið fyrir unglingastig Fræðslustjóri Skólastjórar Október 2012 Skólafærninámskeið fyrir unglingastig Fræðslustjóri Skólastjórar Október 2013

Skólar virki 
foreldra til þátttöku 
í skólastarfi 59 Skólafærninámskeið fyrir unglingastig Fræðslustjóri Skólastjórar Október 2012 Skólafærninámskeið fyrir unglingastig Fræðslustjóri Skólastjórar Október 2013

60 Skólafærninámskeið fyrir miðstig Fræðslustjóri Skólastjórar Haust 2013

61 Fræðsla um gagnkvæmar skyldur og 
ábyrgð foreldra og skóla tekin fyrir á 
skólafærninámskeiði 

Fræðslustjóri Skólastjórar Haust 2012 Fræðsla um gagnkvæmar skyldur og 
ábyrgð foreldra og skóla tekin fyrir á 
skólafærninámskeiði 

í skólastarfi
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Efla félagsfærni Börn og 62 Skólar leiti árlega eftir innleggi foreldra 
um það sem vel gengur og það sem 
betur má fara

Skólastjórar Umsjónarkennar
ar og 
Foreldrafélög

Stöðugt Skólar leiti árlega eftir innleggi foreldra 
um það sem vel gengur og það sem 
betur má fara

Skólastjórar Umsjónarkenn
arar og 
Foreldrafélög

Stöðugt

63 Fólk úr samfélaginu kynni nemendum 
ólík störf

Skólastjórar Námsráðgjafi Stöðugt Fólk úr samfélaginu kynni nemendum 
ólík störf

Skólastjórar Námsráðgjafi Stöðugt

Þekking 
samfélagsins sé 
nýtt skólunum í 
hag

Virkt samstarf 
þjónustu- og 
hagsmuna-
aðila

In
n

ri
 f

er
li

ólík störf ólík störf
64 Kannað hvernig staðið er að 

starfsþjálfun eldri nemenda í 
Fjarðabyggð og annars staðar

Fræðslustjóri Námsráðgjafi Desember 
2012

Leitað eftir samstarfi við fyrirtæki um 
starfsþjálfun eldri nemenda

Fræðslustjóri Námsráðgjafi Desember 
2013

65 Fólk úr samfélaginu sé fengið til að 
kenna á námskeiðum fyrir starfsmenn 
skóla

Skólastjórar Skólastjórar Stöðugt Fólk úr samfélaginu sé fengið til að 
kenna á námskeiðum fyrir starfsmenn 
skóla

Skólastjórar Skólastjórar Stöðugt

66 Kennarar skólanna hvattir til að bjóða 
almenningi námskeið á sínu sérsviði, 
t.d. í samstarfi við ÞNA

Skólastjórar Starfsmenn 
skóla

Stöðugt Kennarar skólanna hvattir til að bjóða 
almenningi námskeið á sínu sérsviði, 
t.d. í samstarfi við ÞNA

Skólastjórar Starfsmenn 
skóla

StöðugtSkólarnir nýti 
þekkingu sína, 
aðstöðu og 

In
n

ri
 f

er
li

t.d. í samstarfi við ÞNA t.d. í samstarfi við ÞNA
67 Efla samskipti með samstarfsverk-

efnum nemenda og samfélags, eins og 
tölvukennslu fyrir aldraða, kennsla í 
umhverfisvitund heimila, þróunarhjálp 
o.fl.

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar

Stöðugt Efla samskipti með samstarfsverk-
efnum nemenda og samfélags, eins og 
tölvukennslu fyrir aldraða, kennsla í 
umhverfisvitund heimila, þróunarhjálp 
o.fl.

Skólastjórar Umsjónar-
kennarar

Stöðugt

68 Könnuð verði þörf fyrir sérfræðiþjónustu 
í leik- og grunnskólum og tímum 
úthlutað í samræmi við það

Fræðslustjóri Skólaskrif-stofa 
eða starfsmenn 
fræðslu- og 
frístundasviðs

Vor 2012

aðstöðu og 
drifkraft 
samfélaginu í hag

Allir skólar 
Fjarðabyggð hafi 
aðgang að 
viðeigandi 

Sérfræði-
þjónusta og 
stuðningur við 
börn/ungmenni frístundasviðs

69 Vera með fræðslu fyrir efstu bekki 
grunnskóla og framhaldsskólaaldur um 
andlega líðan (sjálfsvíg, einkenni og 
viðbrögð) 

Félagsmála-
stjóri

Samráðs-hópur 
forvarnaraðila

Stöðugt Vera með fræðslu fyrir efstu bekki 
grunnskóla og framhaldsskólaaldur um 
andlega líðan (sjálfsvíg, einkenni og 
viðbrögð) 

Félagsmála-
stjóri

Samráðs-hópur 
forvarnaraðila

Stöðugt 

70 Endurskoða viðbragðsáætlanir vegna 
áfalla sem koma upp

Fræðslustjóri Forstöðu-menn 
fræðslu- og 
frístunda-
stofnana

Desember 
2012

Vinna samkvæmt viðbragðsáætlun Fræðslustjóri Forstöðu-menn 
fræðslu- og 
frístunda-
stofnana

Desember 
2013

viðeigandi 
sérfræðiþjónustu

börn/ungmenni
, foreldra og 
starfsmenn

stofnana stofnana
71 Kannað verði hvort ríkið er tilbúið til 

samninga um að Skólaskrifstofa 
Austurlands geti  veitt nemendum í 
framhaldsskóla þjónustu

Bæjarstjóri Skólaskrifstofa 
og 
skólameistarar

Vor 2012
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Efla félagsfærni Börn og 72 Leitað verði leiða til að samnýta 
námskeið fyrir starfsmenn

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
forstöðumenn

Mars 2012 Leitað verði leiða til að samnýta 
námskeið fyrir starfsmenn

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
forstöðumenn

Mars 2013

73 Útbúa áætlun um viðbrögð til að vinna á Félagsmála- Félagsráðgjafi September Samráðshópur forvarnaraðila  hittist Félagsmála- Félagsráðgjafi September 

Efla og skýra 
samvinnu allra 
ábyrgðaraðila

In
n

ri
 f

er
li Sérfræði-

þjónusta og 
stuðningur við 
börn/ungmenni
, foreldra og 73 Útbúa áætlun um viðbrögð til að vinna á 

móti sálrænum erfiðleikum ungs fólks. 
Félagsmála-
stjóri

Félagsráðgjafi 
og 
samráðshópur 
forvarnaraðila 
sem þegar er til 

September 
2012

Samráðshópur forvarnaraðila  hittist 
tvisvar  á ári og bregst við þegar þörf 
krefur.

Félagsmála-
stjóri

Félagsráðgjafi 
og 
samráðshópur 
forvarnaraðila 
sem þegar er 
til 

September 
2013

Nauðsynleg úrræði 
veitt í kjölfar 
greininga

74 Skólar endurmeti árlega þörf fyrir 
sérfræðiþjónustu og skiptingu hennar 
milli nemenda/bekkja

Skólastjórar sérkennarar Ágúst 2012 Skólar endurmeti árlega þörf fyrir 
sérfræðiþjónustu og skiptingu hennar 
milli nemenda/bekkja

Skólastjórar sérkennarar Ágúst 2013

In
n

ri
 f

er
li

, foreldra og 
starfsmenn

greininga milli nemenda/bekkja milli nemenda/bekkja
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Efla félagsfærni Börn og 75 Styðja starfsfólk skóla til að afla sér 
þekkingar og færni

Fræðslustjóri Fræðslu og 
frístundasvið, 
Skólaskrif-stofa, 
skólastjórar, 
sérkennarar

Stöðugt Styðja starfsfólk skóla til að afla sér 
þekkingar og færni

Fræðslustjóri Fræðslu og 
frístundasvið, 
Skólaskrif-
stofa, 
skólastjórar, 

Stöðugt Framboð og 
þátttaka í stöðugri 
endurmenntun

Hæft og ánægt 
starfsfólk

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ

ró
u

n

sérkennarar skólastjórar, 
sérkennarar

76 Stofnunum úthlutað ákveðinni upphæð 
á hvern starfsmann til endurmenntunar

Mannauðsstjóri Mannauðsstjóri Desember 
2012

Stofnunum úthlutað ákveðinni upphæð 
á hvern starfsmann til endurmenntunar

Mannauðsstjóri Mannauðsstjóri Desember 
2012

77 Gera einstaklingsbundna 
endurmenntunaráætlun fyrir alla 
starfsmenn sem starfa í fræðslu- og 
frístundamálum

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnanna

Haust 2012 Endurskoða einstaklingsbundna 
endurmenntunaráætlun hvers 
starfsmanns og gera nýja fyrir nýja 
starfsmenn

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnanna

Stöðugt

78 Starfsmenn fræðslu- og  Fræðslustjóri Mannauðs- Árlega Starfsmenn fræðslu- og  Fræðslustjóri Mannauðs- Árlega

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ
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u

n

78 Starfsmenn fræðslu- og  
frístundastofnana hafi gilt 
skyndihjálparskírteini

Fræðslustjóri Mannauðs-
stjóri/forstöðume
nn stofnanna

Árlega Starfsmenn fræðslu- og  
frístundastofnana hafi gilt 
skyndihjálparskírteini

Fræðslustjóri Mannauðs-
stjóri/forstöðum
enn stofnanna

Árlega

79 Halda námskeiðið Verndum þau , fyrir 
starfsfólk frístundastofnana sem er 
fræðsla til að vernda börn gegn ofbeldi 

Fræðslustjóri Skólastjórnendur 
og forstöðumenn

Desember 
2012

80 Samræma frí- og starfsdaga í leik-, 
grunn- og tónlistarskólum eins og hægt 

Fræðslustjóri Skólastjórar Stöðugt Samræma frí- og starfsdaga í leik-, 
grunn- og tónlistarskólum eins og hægt 

Fræðslustjóri Skólastjórar Stöðugt 

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ

ró
u

n

grunn- og tónlistarskólum eins og hægt 
er 

grunn- og tónlistarskólum eins og hægt 
er 

81 Styðja frjáls félagasamtök sem vinna að 
fræðslu- og frístundamálum við gerð 
endurmenntunaráætlana

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs.  
Formenn 
frístundafélaga 
og stofnana

Haust 2012 Styðja frjáls félagasamtök sem vinna að 
fræðslu- og frístundamálum við gerð 
endurmenntunaráætlana

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs.  
Formenn 
frístundafélaga 
og stofnana

Vor 2013

82 Bjóða starfsmönnum frístundasamtaka 
þátttöku í viðeigandi námskeiðum á 

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 

Haust 2012 Bjóða starfsmönnum frístundasamtaka 
þátttöku í viðeigandi námskeiðum á 

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 

Í árslok 2013Auka hlutfall 
menntaðs þátttöku í viðeigandi námskeiðum á 

vegum Fjarðabyggðar
fræðslu- og 
frístundasviðs.  
Formenn 
frístundafélaga 
og stofnana

þátttöku í viðeigandi námskeiðum á 
vegum Fjarðabyggðar

fræðslu- og 
frístundasviðs.  
Formenn 
frístundafélaga 
og stofnana

83 Mannauðssvið kynni reglur um 
námsstyrki fyrir starfsmönnum 

Mannauðsstjóri Starfsmenn 
mannauðssviðs

Vor 2012 Mannauðssvið kynni reglur um 
námsstyrki fyrir starfsmönnum 

Mannauðs-
stjóri

Starfsmenn 
mannauðssvið
s

Vor 2013

84 Gera kröfur um grunnþekkingu í 
uppeldismálum til starfsmanna 

Fræðslustjóri Starfsmaður á 
fræðslu- og 

Stöðugt Gera kröfur um grunnþekkingu í 
uppeldismálum til starfsmanna 

Fræðslustjóri Starfsmaður á 
fræðslu- og 

Stöðugt

menntaðs 
starfsfólks í 
fræðslu- og 
frístundastörfum

uppeldismálum til starfsmanna 
félagsmiðstöðva, íþróttamannvirkja, og 
frjálsra félagasamtaka eftir því sem við 
á

fræðslu- og 
frístundasviði

uppeldismálum til starfsmanna 
félagsmiðstöðva, íþróttamannvirkja, og 
frjálsra félagasamtaka eftir því sem við 
á

fræðslu- og 
frístundasviði

85 Bjóða starfsmönnum félagsmiðstöðva, 
íþróttamannvirkja og frjálsra 
félagasamtaka upp á námskeið í 
uppeldismálum

Fræðslustjóri Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Desember 
2012

Bjóða starfsmönnum félagsmiðstöðva, 
íþróttamannvirkja og frjálsra 
félagasamtaka upp á námskeið í 
uppeldismálum

Fræðslustjóri Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Desember 
2013
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Efla félagsfærni Börn og 86 Forstöðumenn stofnana hafi með sér 
samráð og leiti leiða til þess að bjóða 
upp á 100% störf

Fræðslustjóri forstöðumenn 
stofnanna og 
félaga

Stöðugt Forstöðumenn stofnana hafi með sér 
samráð og leiti leiða til þess að bjóða 
upp á 100% störf

Fræðslustjóri forstöðumenn 
stofnanna og 
félaga

Stöðugt

87 Sameiginlegur starfsdagur skóla og 
frístundastofnana 

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 

Desember 
2012

Sameiginlegur starfsdagur skóla og 
frístundastofnana 

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 

Desember 
2013

Kjör séu í takt við 
þróun í 
samfélaginu. Störf í 
fræðslu- og 
frístunda-þjónustu 

Hæft og ánægt 
starfsfólk

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ
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u

n

frístundastofnana fræðslu- og 
frístundasviðs 

2012 frístundastofnana fræðslu- og 
frístundasviðs 

2013

88 Sameiginlegur starfsdagur 
íþróttamannvirkja

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Desember 
2012

Sameiginlegur starfsdagur 
íþróttamannvirkja

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Desember 
2012

89 Breytingar og framþróunarverkefni verði 
rædd á starfsmannafundum

Forstöðumenn 
stofnana

Starfsfólk í 
fræðslu og 
frístundastofnun

Stöðugt Breytingar og framþróunarverkefni verði 
rædd á starfsmannafundum

Forstöðumenn 
stofnana

Starfsfólk í 
fræðslu og 
frístundastofnu

StöðugtStarfsfólk taki 
virkan þátt í 
umbóta og 

frístunda-þjónustu 
séu eftirsóknarverð

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ
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u

n

frístundastofnun
um

frístundastofnu
num

90 Starfandi sé þróunarhópur / 
framtíðarhópur í öllum skólum sem 
fylgist með straumum og stefnum í 
fræðslumálum og miðli til starfsfólks

Skólastjórar Vinnuhópur 
starfsmanna

Stöðugt Starfandi sé þróunarhópur / 
framtíðarhópur í öllum skólum sem 
fylgist með straumum og stefnum í 
fræðslumálum og miðli til starfsfólks

Skólastjórar Vinnuhópur 
starfsmanna

Stöðugt

91 Forstöðumenn stofnana á fræðslu- og 
frístundasviði ræði við starfsmenn um  
hvernig best verði komið við 
jafningjastuðningi 

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Desember 
2012

Forstöðumenn stofnana á fræðslu- og 
frístundasviði vinni að  
jafningjastuðningi innan stofnananna 
eftir því verklagi sem hver stofnun velur

Forstöðumenn 
stofnana á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Starfsfólk í 
fræðslu og 
frístundastofnu
num

Desember 
2013

umbóta og 
breytingastarfi sem 
tengist eigin 
vinnustað 

Einstakir 
starfsmenn og 
stjórnendur veiti og 
fái reglulega 

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ
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u

n

jafningjastuðningi frístundasviði eftir því verklagi sem hver stofnun velur frístundasviði num

92 Starfsmönnum verði veitt handleiðsla í 
gegnum forstöðumannafundi, stigsfundi, 
deildarfundi og starfsmannafundi.

Stjórnendur 
stofnana

Starfsmenn 
vinnustaða

Stöðugt Starfsmönnum verði veitt handleiðsla í 
gegnum forstöðumannafundi, stigsfundi, 
deildarfundi og starfsmannafundi.

Stjórnendur 
stofnana

Starfsmenn 
vinnustaða

Stöðugt

93 Skrá niður notkun á íþróttamannvirkjum 
Fjarðabyggðar  

Fræðslustjóri Fortöðumenn 
íþróttamannvirkj
a

Desember 
2012

Skrá niður notkun á íþróttamannvirkjum 
Fjarðabyggðar

Fræðslustjóri Fortöðumenn 
íþróttamannvirk
ja

Stöðugt

94 Forstöðumenn íþróttamannvirkja raði Starfsmaður á Fortöðumenn Desember Forstöðumenn íþróttamannvirkja raði Starfsmaður á Fortöðumenn Desember 

fái reglulega 
endurgjöf á 
frammistöðu

Hámarksnýting 
verði á þeirri 
aðstöðu sem fyrir 
er

Góð og 
aðlaðandi 
aðstaða til 
menntunar- og 94 Forstöðumenn íþróttamannvirkja raði 

tímum þannig að húsin nýtist sem best 
Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Fortöðumenn 
íþróttamannvirkj
a

Desember 
2012

Forstöðumenn íþróttamannvirkja raði 
tímum þannig að húsin nýtist sem best 

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Fortöðumenn 
íþróttamannvirk
ja

Desember 
2013

95 Kanna kostnað og möguleika á opnun 
íþróttahússins á Norðfirði á 
sunnudögum

Starfsmaður á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Forstöðumaður/s
tarfsmaður á 
fræðslu- og 

Desember 
2012

96 Yfirfara  búnað og gera viðhalds- og 
úrbótaáætlun fyrir fjárhagsáætlun 2012

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Júlí 2012 Yfirfara  búnað og gera viðhalds- og 
úrbótaáætlun fyrir fjárhagsáætlun 2013

Fræðslustjóri Starfsmaður 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Júlí 2013

ermenntunar- og 
frístunda

Fræðslu- og 
frístunda-
stofnanir eru 
lærdómssam-
félag sem þróa 
eigin leiðir í 
takt við 
umhverfi og 

Skólar móti sér 
stefnu og 
skólanámskrá, út 
frá stefnu 
Fjarðabyggðar, 
eigin styrkleikum 
og sérstöðu

97 Leik-, grunn- og tónlistarskólar 
endurskoði  eigin stefnu

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
starfsmenn skóla

Árlega Leik-, grunn- og tónlistarskólar 
endurskoði  eigin stefnu

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
starfsmenn 
skóla

Árlega

umhverfi og 
samfélag 
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Efla félagsfærni Börn og 98 Félagsmiðstöðvar, íþróttamiðstöðvar og 
vinnuskóli móti stefnu um starfsemi  
sína og þjónustu 

Fræðslustjóri, 
mannvirkjastjóri

forstöðumenn 
félags- og 
íþróttamiðstöðva 
og vinnuskóla

Desember 
2012

Félagsmiðstöðvar, íþróttamiðstöðvar og 
vinnuskóli  endurskoði stefnu um 
starfsemi  sína og þjónustu 

Fræðslustjóri, 
mannvirkjastjór
i

forstöðumenn 
félags- og 
íþróttamiðstöðv
a og 
vinnuskóla

Desember 
2013

Frístunda-stofnanir 
sveitar-félagsins 
setji sér stefnu og 
skýrar 
starfsáætlanir

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ

ró
u

n Fræðslu- og 
frístunda-
stofnanir eru 
lærdómssam-
félag sem þróa vinnuskóla

99 Vinnuskóli leiti samstarfs við fræðslu- og 
frístundastofnanir um fjölbreyttari 
verkefni fyrir nemendur vinnuskólans

Mannvirkjastjóri 
og fræðslustjóri

Forstöðumenn 
stofnana og 
áhugamenn

Maí 2012 Vinnuskóli leiti samstarfs við fræðslu- og 
frístundastofnanir um fjölbreyttari 
verkefni fyrir nemendur vinnuskólans

Mannvirkjastjór
i og 
fræðslustjóri

Forstöðumenn 
stofnana og 
áhugamenn

Maí 2013

100 Námskeið í aðferðafræði sjálfsmats fyrir 
sjálfsmatshópa leikskóla, grunnskóla, 
frítstundastofnana og tónlistarskóla

Fræðslustjóri Skólaskrif-stofa Ágúst 2013

101 Veita starfsmönnum aðstoð og stuðning 
til að stunda þróunarstarf sem nýtist 

Fræðslustjóri Sérfræðingar í 
styrkjaumsóknu

Stöðugt Veita starfsmönnum aðstoð og stuðning 
til að stunda þróunarstarf sem nýtist 

Fræðslustjóri Sérfræðingar í 
styrkjaumsókn

Stöðugt

starfsáætlanir

Stöðugt sjálfsmat 
og þróunarvinna

L
æ

rd
ó

m
u

r 
o

g
 þ

ró
u

n

félag sem þróa 
eigin leiðir í 
takt við 
umhverfi og 
samfélag 

til að stunda þróunarstarf sem nýtist 
Fjarðabyggð,  t.d. með sveigjanlegum 
vinnutíma, stuðningi við styrkjaumsóknir 
o.s.frv.

styrkjaumsóknu
m

til að stunda þróunarstarf sem nýtist 
Fjarðabyggð,  t.d. með sveigjanlegum 
vinnutíma, stuðningi við styrkjaumsóknir 
o.s.frv.

styrkjaumsókn
umL

æ
rd

ó
m

u
r 

o
g

 þ
ró

u
n
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Efla félagsfærni Börn og 102 Skólaskrifstofa leiti eftir samningum við 
ríkið um að annast sérfræðiþjónustu í 
framhaldsskólunum 

Bæjarstjórn Bæjarstjóri/skóla
meistari VA

Júní 2012

103 Fræðslu- og frístundasvið og Fræðslustjóri og Starfsmenn á Desember Fræðslu- og frístundasvið og Fræðslustjóri Starfsmenn á Stöðugt 

Sækja auknar 
tekjur til ríkisins

F
já

rm
ál Útvíkka tekju-

grundvöll 

103 Fræðslu- og frístundasvið og 
félagsþjónustusvið leiti eftir 
þjónustuverkefnum  frá t.d. ráðuneytum 
og Barnastofu

Fræðslustjóri og 
Félagsmálastjóri

Starfsmenn á 
fræðslu- og 
frístundasviði og 
félagsmálasviði

Desember 
2012

Fræðslu- og frístundasvið og 
félagsþjónustusvið leiti eftir 
þjónustuverkefnum  frá t.d. ráðuneytum 
og Barnastofu

Fræðslustjóri 
og 
Félagsmálastjó
ri

Starfsmenn á 
fræðslu- og 
frístundasviði 
og 
félagsmálasviði

Stöðugt 

104 Fá upplýsingar frá Þróunarfélaginu, 
ÞNA, ÚÍA, Markaðsstofu, 
Skólaskrifstofu, Menningarráði 
Austurlands og öðrum aðilum sem 

Fræðslustjóri Starfsmenn á 
fræðslu- og 
frístundasviði 

Júní 2012 Hvetja stofnanir, starfsmenn stofnana 
og félagsamtök til að nýta sér styrki og 
efla þannig eigin starfsemi

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana og 
starfsmenn 
fræðslu- og 

StöðugtNýta stuðning 
innan samfélagsins 
og styrki frá 
sjóðum og félaga-

F
já

rm
ál

Austurlands og öðrum aðilum sem 
halda utan um upplýsingar um 
mögulega styrki 

fræðslu- og 
frístundasviðs

105 Funda með frumkvöðlum sem starfa að 
þróunarverkefnum í fræðslu- og 
frístundastofnunum og/eða frjálsum 
félagasamtökum

Fræðslustjóri Upplýsinga- og 
kynningarfulltrúi

September 
2012

Funda með frumkvöðlum sem starfa að 
þróunarverkefnum í fræðslu- og 
frístundastofnunum og/eða frjálsum 
félagasamtökum

Fræðslustjóri Upplýsinga- og 
kynningarfulltrú
i

Stöðugt

106 Yfirfara úthlutunarreglur fyrir 
fjárúthlutanir til grunnskóla

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 
frístundasviðs og 

Mars 2012 Yfirfara úthlutunarreglur fyrir 
fjárúthlutanir til leik- og tónlistarskóla

Fræðslustjóri Starfsmenn 
fræðslu- og 
frístundasviðs 

Mars 2013

sjóðum og félaga-
samtökum á lands- 
og heimsvísu til 
eflingar starfinu

Skólar og 
félagasamtök hafi 
jafnan rétt til 

Skýrar og 
opnar 
forsendur fyrir frístundasviðs og 

fjármálasviðs
frístundasviðs 
og 
fjármálasviðs

107 Endurskoða forsendur fyrir 
styrkjaúthlutun til félagasamtaka með 
það í huga að tryggja jafnan rétt allra 
félagasamtaka sem bjóða upp á starf 
fyrir börn og ungmenni 

Fræðslustjóri Starfsmenn á 
fræðslu- og 
frístundasviði

Janúar 2012

108 Fjarðabyggð tryggi skipulagðar  
samgöngur til að hægt sé að samnýta 

Bæjarstjóri Starfsmenn 
mannvirkjasviðs

Janúar 2012 Fjarðabyggð yfirfari skipulagðar  
samgöngur með tilliti til m.a. samnýtingu 

Manvirkjastjóri Starfsmenn 
mannvirkjasvið

Janúar 2013

jafnan rétt til 
fjármagns á vegum 
Fjarðabyggðar, til 
að styrkja og 
stuðla að 
fjölbreyttu starfi 

Styðja við það sem 
vel er gert með 

Skilvirk nýting 
fjármuna

forsendur fyrir 
úthlutun 
fjármagns

samgöngur til að hægt sé að samnýta 
tækifæri í fræðslu- og frístundamálum 
og byggja upp sérstöðu hvers svæðis 

mannvirkjasviðs samgöngur með tilliti til m.a. samnýtingu 
tækifæri í fræðslu- og frístundamálum

mannvirkjasvið
s

109 Skoða hvort hægt sé að samnýta 
starfandi mannauð betur milli fræðslu- 
og  frístundastofnana og / eða annarra

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana

Stöðugt Skoða hvort hægt sé að samnýta 
starfandi mannauð betur milli fræðslu- 
og  frístundastofnana og / eða annarra

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana

Stöðugt

110 Nýta fyrirliggjandi húsnæði og búnað 
sveitarfélagsins fyrir fjölbreyttari 

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana 

Stöðugt Nýta fyrirliggjandi húsnæði og búnað 
sveitarfélagsins fyrir fjölbreyttari 

Fræðslustjóri Forstöðumenn 
stofnana 

Stöðugt

vel er gert með 
betri nýtingu 
mannauðs og 
húsnæðis og 
hagræða með 
samstarfi stofnana

fjármuna

sveitarfélagsins fyrir fjölbreyttari 
starfsemi

stofnana sveitarfélagsins fyrir fjölbreyttari 
starfsemi

stofnana 
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Vídd Stefnuþáttur Markmið Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir Aðgerð/verkefni Ábyrgð Unnið af Lokið fyrir

20132012

Efla félagsfærni Börn og Efla kostnaðar-
vitund

111 Fjárhagsáætlanir og ársreikningar 
kynntir fyrir starfsmönnum stofnana

Fjármálastjóri Forstöðu-menn 
stofnana

Árlega Fjárhagsáætlanir og ársreikningar 
kynntir fyrir starfsmönnum stofnana

Fjármálastjóri Forstöðu-menn 
stofnana

Árlega

112 Semja reglur og útfæra systkinaafslátt 
milli leik- og heilsdagsskóla 

 fræðslu- og 
frístundanefnd

Fræðslustjóri og 
starfsmenn 

Ágúst 2012 Taka í gildi systkinaafslátt milli, leik- og 
heilsdagsskóla 

Fræðslustjóri Skólastjórar og 
starfsmenn 

Janúar 2013Samræma 
verðskrár milli 

Skilvirk nýting 
fjármuna

F
já

rm
ál

milli leik- og heilsdagsskóla frístundanefnd starfsmenn 
fjármálasviðs

heilsdagsskóla starfsmenn 
félagsþjónustsv
iðs

113 Yfirfara og bæta afsláttarkjör þeirra sem 
taka lengra sumarleyfi fyrir börn í 
leikskóla

 fræðslu- og 
frístundanefnd

Fræðslustjóri og 
starfsmenn 
fjármálasviðs

Ágúst 2012 Auglýsa afsláttarkjör þeirra sem taka 
lengra sumarleyfi fyrir börn í leikskóla

Fræðslustjóri Skólastjórar 
leikskóla

Janúar 2013

114 Fæðiskostnaður í skólum verði 
endurskoðaður - systkinaafsláttur eða 
lækkað verð

 fræðslu- og 
frístundanefnd

Fræðslustjóri og 
starfsmenn 
fjármálasviðs

Ágúst 2012 Auglýsa fæðiskostnað í skólum  
endurskoðaður - systkinaafslátt eða 
lækkað verð

Fræðslustjóri Skólastjórar 
grunnskóla

Janúar 2013

verðskrár milli 
stofnanaF

já
rm

ál

lækkað verð fjármálasviðs lækkað verð
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