
Símenntunaráætlun 

Símenntunaráætlun Húsaskóla er mótuð út frá þeim áherslum sem koma fram í 

stefnu skólans, í mati á skólastarfi og umbótaáætlun skólans. Kjarasamningar 

starfsmanna kveða á um mikilvægi símenntunar. 

Kjarasamningur kennara: 

„Símenntun kennara Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun. Tími til 

símenntunar markast af samningsbundnum 150 klst. á ári til endurmenntunar og 

undirbúnings kennara. Skipting þessa tíma getur verið mismunandi milli kennara, 

skóla og einnig milli ára. 

Starfsmaður ber ábyrgð á að viðhalda þekkingu sinni og færni með þátttöku á 

ráðstefnum, sí- og starfsþróunarnámskeiðum, viðurkenndu framhaldsnámi og með 

eigin starfsþróunaráætlun. (Sjá einnig lög um grunnskóla nr. 91/2008 og reglur 

námsleyfasjóðs grunnskólakennara og skólastjórnenda grunnskóla.) 

Það er jafnt á ábyrgð starfsmanns og skólastjóra að bæta fagþekkingu og aðra 

sérþekkingu sem nauðsynleg er í starfi. Símenntun kennara skal vera í samræmi 

við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í 

umbótastarfi skóla. Skólastjóri getur ákveðið að einstakir kennarar eða 

kennarahópar sæki skilgreinda fræðslu. Með sveigjanlegu upphafi og lokum 

skólastarfs má skapa svigrúm til að kennarar geti sótt símenntun í auknu mæli á 

starfstíma skóla. Símenntun/undirbúningur utan starfstíma skóla skal vera í 

samræmi við starfsþróunaráætlun skóla og undir verkstjórn skólastjóra. 

Tími til starfsþróunar markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. á ári til 

símenntunar og undirbúnings kennara. Starfsþróun, sem hluti af 150 (126/102) 

klst., er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en 

einnig er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi 

við kennara.  

Starfsþróun kennara má skipta í tvo meginþætti:  

Þættir sem eru nauðsynlegir fyrir skólann  

þættir sem kennari metur æskilega eða nauðsynlega fyrir sig til að halda 

sér við í starfi eða bæta við nýrri þekkingu sem nýtist í starfi.  

Hverjum skóla er skylt að gera starfsþróunaráætlun og skal hún kynnt kennurum. 

Skólastjóri ákvarðar almenna þörf fyrir námskeið og fræðslufundi út frá stefnu 

skólans, áhersluatriðum næsta vetrar og/eða þróunarvinnu næsta vetur á 

grundvelli sjálfsmats skóla.  

Kennurum er skylt að fara á námskeið sem þeim er ætlað að fara á skv. 

starfsþróunaráætlun skóla, enda sé hún gerð skv. ákvæðum kjarasamnings og 

kennurum að kostnaðarlausu. Endanleg ákvörðun er í höndum skólastjóra.“  

(Kjarasamningur kennara) 



 

Í kjarasamningi Starfsmannafélags Reykjavíkur kemur eftirfarandi fram: 

12.1.1 Starfsmenn skuli eiga kosta á fræðslu og símenntun til að auka við þekkingu 

sína og faglega hæfni. Gert er ráð fyrir að hver stofnun setji fram áætlun um 

starfsþróun fyrir alla starfsmenn í starfsáætlun sinni í starfsmannamálum til að 

tryggja eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna í samræmi við 

starfsmannastefnu Reykjavíkurborgar.  (Kjarasamningur Starfsmannafélags 

Reykjavíkur) 

Símenntun getur verið með margvíslegum hætti, hún er ýmist formleg eða 

óformleg. Óformleg símenntun er t.d. handleiðsla starfsfélaga, teymisvinna, 

leshringir og að miðla þekkingu á milli samstarfsmanna. Dæmi um formlega 

símennun eru námskeið á vegum skólans eða utanaðkomandi aðila og ýmis 

skipulögð fræðsla t.d. í tengslum við umbóta- og þróunarverkefni. 

Ferlið við gerð símenntunaráætlunar 

 

 

 

 

 



Fjármögnun símenntunar 

Skóli greiðir 100%  

Vinnustaður greiðir laun 

starfsmannsins og 

þátttökugjöld 

Skóli og starfmaður 

skipta kostnaði á milli sín 

Starfsmaður fjármagnar 

símenntun sjálfur 

Símenntunin er 

starfstengd, að ósk 

stjórnandans og þátttaka 

er innan/utan vinnutíma 

 

Símenntunin er að hluta 

til starfstengd en ekki 

forgangsmál – þátttaka í 

vinnutíma. 

Símenntunin er 

starfstengd en ekki 

forgangsmál – þátttaka 

innan eða utan 

vinnutíma.  

 

Símenntunin er 

hugsanlega starfstengd, 

að ósk starfsmannsins 

og utan vinnutíma. 

Óljós eða engin tengsl 

við núverandi starf eða 

framtíðarstarf hjá 

vinnuveitandanum. 

 

 

 „Leikreglur“ um framkvæmd símenntunar 

Ábyrgð skólans: Skólastjóri er ábyrgur fyrir framkvæmd og úrvinnslu 

símenntunar- áætlana. Aðstoðarskólastjóri og deildastjórar eru skólastjóra til 

aðstoðar.  

Ábyrgð starfsmanna: Starfsfólk er ábyrgt fyrir eigin símenntun, þ.e. að koma 

auga á tækifæri til að bæta kunnáttu og hæfileika. Það tekur virkan þátt í gerð 

eigin símenntunaráætlunar, fylgir henni eftir og óskar eftir aðstoð ef þörf krefur. 

Það tekur einnig virkan þátt í gerð símenntunaráætlunar skólans. Tímasetningar: 

Undirbúningur símenntunaráætlunar skólans er á vorönn.  

Tími til símenntunar: Tími til símenntunar ræðst af þörfum og fjármagni hverju 

sinni. Kennarar hafa allt að 102-150 stundir til símenntunar á ári, þroskaþjálfar 

64 stundir og annað starfsfólk a.m.k. 16 stundir á ári.  

Jafnræði til náms: Reynt verður að jafna tækifæri til símenntunar hverju sinni en 

einnig verður tekið tillit til þátttöku starfsmannsins á fyrri árum. 

Endurskoðun: Gert er ráð fyrir að símenntunaráætlun starfsfólks sé í stöðugri 

endurskoðun og geti breyst m.a. eftir aðstæðum, framboði og verkefnum hverju 

sinni. 

Kennarar skrá símenntun sína á excelskjal. 
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