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Vinnan hófst á vormánuðum 2020

Skipaður stýrihópur með fulltrúum: 

• Skólastjórnenda

• Leikskólastjóra

• Leikskólakennara

• Grunnskólakennara

• Nemenda

• Fjölbrautaskóla Suðurnesja

• Íþrótta og tómstundafulltrúa

• Fræðslusviði

• Fræðslustjóra

• Formanni fræðsluráðs

• Ritstjóra



Verkefnaskilgreining – A3

• Greindum frá núverandi stöðu

• Settum niður markmið

• Framtíðarsýn



Verkefnaskilgreining - A3

Núgildandi menntastefna var samþykkt árið 2016 og hefur nýst sem 

leiðarljós fyrir skólasamfélagið í Reykjanesbæ undanfarin ár. Í lok árs 2019 

setti Reykjanesbær fram nýja heildarstefnu fyrir bæinn sem er fléttuð við 

innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Í ljósi örra breytinga á 

samfélaginu og nýrrar grunnstefnu Reykjanesbæjar er tímabært að 

endurskoða núgildandi menntastefnu og meta hvort gera þurfi breytingar til 

að aðlagast nýjum veruleika og áherslum.

Núverandi staða



Verkefnaskilgreining - A3

Markmiðið er að endurskoða gildandi menntastefnu með fulltrúum allra 
hagsmunahópa. Skoða hvernig henni hefur tekist að styðja skólasamfélagið 
sl. ár og hvað má bæta til að hún geri það áfram næstu árin. Gert er ráð fyrir 
að vinnan taki allt að hálft ár og standa vonir til að ný stefna verði kynnt í lok 
árs 2020.

• Vera tilbúin með uppfærða menntastefnu í lok árs 2020

• Hafa framsetningu með skýrum hætti á vef Reykjanesbæjar

Markmið



Verkefnaskilgreining - A3

Reykjanesbær hefur sett sér metnaðarfulla heildstæða menntastefnu sem 

tekur mið af grunnstefnu Reykjanesbæjar og 

Heimsmarkmiðum Sameinuð þjóðanna. Menntastefnan verði áttaviti og veiti 

innblástur fyrir starfsmenn bæjarins sem vinna með börnum. Stefnan dragi 

fram þær áherslur sem Reykjanesbær vill að séu einkennandi í því 

metnaðarfulla starfi að undirbúa börnin til að takast á við lífið og vera virkir og 

hamingjusamir þátttakendur í samfélaginu okkar.

Framtíðarsýn



Gögn til grundvallar

Tókum mið af: 

• Grunnstefna Reykjanesbæjar

• Núverandi menntastefna Reykjanesbæjar

• Aðalnámsskrá

• Drög að menntastefnu Íslands

• Heimsmarkmið Sameinðu þjóðanna

• Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna

Skoðuðum:

• Stefnur annara sveitarfélaga

• Starfsáætlanir sl. 2 ára



Gögn til grundvallar

Söfnuðum:

• Verkefna og hugmyndavinna með stýrihópi

-Hittumst reglulega sl. ár (8 vinnufundir)

• Vinnufundur með starfsfólki á fræðslusviði 

-22 júní 2020 á Skólavegi

• Vinnufundur með ungmennaráði

-maí 2020

• Vinnufundur með stjórnendum leik- og grunnskóla 

-Zoom fundur 27. október – SVÓT greining ástamt fleiru

• Hugmyndir frá íbúum í gegnum betri Reykjanesbæ

-Hugmyndasöfnun opin frá 6. október 2020 í 4 mánuði



Gögn til grundvallar

Söfnuðum:

• Spurningakannanir og rýnisamtöl:

-Kennarar og starfsfólk í leik, grunn- og tónlistarskóla

-Nemendur í 8-10 bekk

-Nemendur í FS fædd 2003-3004

-Íþróttahreifingin

-Rýnisamtöl við yngsta og miðstig







Rýnisamtöl – yngsta og miðstig

• Hvað er skemmtilegast við skólann?

• Hvað má gera betur?

• Lýstu draumaskólanum?

Spurningar og umræður



Staðan um áramót

Lögðum í fyrstu upp með að uppfæra núverandi menntastefnu

Vegferðin leiddi okkur annað:

• Vildum einfalda

• Vildum setja upp á annan hátt

• Vildum skerpa á og draga fram færri þætti



Tímaáætlun



Uppbygging stefnu

• Heiti

• Tilgangur og umfang

• Meginmarkmið

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð



Heiti stefnu

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

Búið að fara fram smá 

hugarflug, á eftir að klára 

þá vinnu. Hugmyndir?



Tilgangur og umfang

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

Praktískir hlutir:
• Stefnan nær yfir..

• Er ætlað að…

• Hún inniheldur…

• Byggir á….

• O.s.frv…



Meginmarkmið

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

1- 2 fallegar setningar sem 

fanga og draga saman 

meginmarkmið stefnunnar. 

Hálfgerð framtíðarsýn en 

skrifuð í nútíð.



Leiðarljós

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

Hér sjáum við fyrir okkur þætti sem 

við viljum að liti allt starfið. Þættir 

sem eru einkennandi fyrir það 

mennta, -íþrótta, - og tómstundastarf 

sem stefnan nær yfir. Einskonar 

stofn sem heldur uppi starfinu. 



Leiðarljósin þrjú

•Börning mikilvægust

•Faglegt lærdómssamfélag

•Kraftur fjölbreytileikans

Subtitle text comes here



Stefnuáherslur

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

Hér sjáum við fyrir okkur 4 kafla sem eiga 

að ná yfir það sem við viljum að gerist hjá 

börnunum og eiginleika sem við viljum 

rækta. Hér komum við að þeim þáttum sem 

við spurðum um í könnuninni.



Grænn: Kom sterkt út úr skoðanakönnunum
Gulur: stefnur og straumar sem við horfum til 
Annað: þættir sem komu upp í umræðu og tengjast flokkunum



Framkvæmd og ábyrgð

• Heiti

• Meginmarkmið

• Tilgangur og umfang

• Leiðarljós

• Stefnuáherslur

• Framkvæmd og ábyrgð

Hér er aftur kominn kafli sem inniheldur 

praktísk atriði.

Ítreka að kaflarnir og heiti þeirra eru enn í 

vinnslu og gætu breyst.



Hvað er eftir?

• Textavinna er á lokametrunum, fínpúss á texta og yfirferð álitsgjafa

• Á eftir að ákveða heiti á köflum

• Á eftir að finna heiti á stefnuna

• Síðasti vinnufundur stýrihóps 29. apríl

• Lokadrög inn á næsta fræðsluráðsfund



Takk fyrir!
Subtitle text comes here


