
 

Starfsáætlun Lýðskólans á Flateyri 2020 – 2021  

 

Tvær námsbrautir eru kenndar við skólann, Hugmyndir, heimurinn og þú og Hafið fjöllin og þú. 

Stefnan er að taka inn 20 nemendur á hvora braut fyrir skólaárið 2020-2021. Kennsla hefst um 

miðjan september 2020 og lýkur í byrjun maí 2021. Samhliða kennslu á þessum tveimur brautum 

verður hafin undirbúningur þriðju námsbrautarinnar sem kennd verður á ensku, vinnuheiti þeirrar 

námsbrautar er Living in the Arctic. Leitað verður að samstarfsaðilum og styrkjum við undirbúning 

námsbrautarinnar, stefnt er því að hefja kennslu á haustönn 2021.  

 

Starfsmarkmið:  

Endurskoðun námsbrauta 

- Yfirfara kennslulýsingar og uppröðun námskeiða  

- Mögulega sameina námskeið og hanna ný til að bæta flæði náms og gæði námsbrauta  

- Endurmat skal byggja meðal annars á kennslumati nemenda og sjálfsmat kennara sem og 

samantekt anna/skólaárs á fundi með nemendum og skólastjórnendum 

- https://lydflat.is/hafid-fjolin-og-thu/ 

- https://lydflat.is/hugmyndir-heimurinn-og-thu/ 

Gæðamál  

- Gæðamat nemenda – nemendur skila inn kennslumati eftir hvert námskeið sem nýtt er til 

þess að bæta og endurmeta námskeiðin 

- Gæðamat kennara – kennarar skila inn sjálfsmati þar sem þeir fara yfir námskeiðið í heild, 

sitt framlag og framlag skólans í þeim tilgangi að bæta gæði námskeiðsins og aðkomu 

skólans 

- Endurvekja fagráð fyrir báðar námsbrautir í þeim tilgangi að endurskoða og endurmeta 

formlega námskeiðin og námið í heild á þriggja til fimm ára fresti  

- Sjá eyðublöð í viðhengi 

Endurskoðun viðmiða og reglna 

- Almennar reglur skólans – yfirfara þær með reynslu fyrstu tveggja starfsáranna í huga 

- Eineltisáætlun – yfirfara áætlunina og uppfæra með reynslu fyrstu starfsáranna í huga 

- Siðareglur nemenda og kennara – yfirfara siðareglur með reynslu fyrstu tveggja starfsáranna 

í huga 

- Skólaráð – endurmeta hlutverk út frá reynslu fyrstu tveggja starfsáranna 

- https://lydflat.is/sidareglur/  
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Innleiðing skráningarkerfis  

- Í skoðun eru tvö skráningarkerfi, INNA og MySchool, velja þarf skráningarkerfi sem uppfyllir 

kröfur sem til skólans eru gerðar og sem fellur að fjárhagslegu bolmagni skólans   

Ný námsbraut  

- Hefja þarf þróun námsbrautar með áherslu á „Living in the Arctic“ kennd á ensku  

- Setja upp drög að námskeiðum í anda „Living in the Arctic“ 

- Sækja um styrki til ráðningar starfsmanns og þróunar námsins   

Umsókn um viðurkenningu frá Menntamálastofnun  

- Hefja þarf vinnu við umsókn um viðurkenningu frá menntamálastofnunum leið og reglugerð 

hefur verið samþykkt og opnað hefur verið fyrir umsóknir hjá menntamálastofnun  

Kynningar og markaðsmál og inntökumál  

- Inntaka nemenda, yfirfara inntökuviðtöl og inntökuskilyrði út frá kröfum námskeiða varðandi 

getu og erfiðleikastig (mikilvægt sértaklega varðandi útivist)  

- Hvenær opnar fyrir umsóknir, yfirfara hversu snemma á að opna fyrir umsóknir og hversu 

lengi frestur til umsókna á að vera, hvenær viðtöl eiga að byrja og formleg inntaka 

umsækjenda   

- Skóladagatal, birta á heimasíðu skólans dagatal með mikilvægum dagsetningum 

- Markaðsáætlun, markaðsstefna – setja slíka sem ná á fram markmiðum inntöku um  

samsetningu nemendahópsins og fjölda umsókna 

- Meta stöðu skólans eftir snjóflóð, meta hvort sérstakt átak í markaðsmálum þurfi að koma til 

vegna flóðanna í janúar 2020 

Heimasíða skólans   

- Endurskoða uppsetningu heimasíðu skólans með flæði í huga 

- Setja upp gátt á heimasíðu skólans fyrir birtingu ársreikninga, samning við ráðuneytið, 

greinagerð um framkvæmd samnings við ráðuneytið, úttektarskýrslur og viðurkenningargögn 

frá Menntamálastofnun 

- https://lydflat.is/  

 

 

Tímalína samnings milli ráðuneytis og Lýðskólans  

- Ráðuneytið greiðir Lýðskólanum 10 milljónir við undirritun samnings  

- Lýðskólinn skilar ráðuneytinu starfsáætlun með helstu starfsmarkmiðum fyrir lok mars 2020 

- Ráðuneytið greiðir Lýðskólanum 30 milljónir 1. ágúst 2020 

- Ráðuneytið greiðir Lýðskólanum 30 milljónir 2. janúar 2021 

- Lýðskólinn skilar ráðuneytinu greinargerð um framkvæmd samningsins og hvernig framlagi 

var ráðstafað í samanburði við áætlun sbr. Starfsáætlun fyrir lok júlí 2021  

- Lýðskólinn veitir ráðuneytinu upplýsingar sem það kallar eftir vegna eftirlits með 

framkvæmd samningsins og vegna opinberrar upplýsingagjafar – þegar um það er beðið 

https://lydflat.is/

