Starfslýsingar
Skólastjóri
Skólastjóri er forstöðumaður skólans, stjórnar honum og mótar og viðheldur menningu hans
með tilstyrk starfsmanna skólans. Hann ber ábyrgð á starfi skólans og veitir honum faglega
forystu, sér um að skólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir og gildandi aðalnámskrá hverju
sinni. Hann ber ábyrgð á stefnumörkun skólans, er ábyrgur fyrir gerð skólanámskrár, fylgist
með skipulagi náms og kennslu í skólanum, hefur forystu um þróun og umbætur í starfi
skólans. Hann hefur forgöngu um að þróaðar séu aðferðir til innra mats skóla með það að
markmiði að bæta árangur skólastarfsins. Á grundvelli þess sér hann um að mótuð sé áætlun
um endurmenntun starfsfólks. Hann ber ábyrgð á skólavistun, á rekstri skólans í samræmi við
samþykkta fjárhagsáætlun, undirbýr fjárhagsáætlun og vinnur í samræmi við hana. Hann
hefur umsjón með skipulagningu sérfræðiþjónustu. Hann hefur forystu um gerð
forvarnaáætlunar, hefur forgöngu um samstarf heimilis og skóla, sér um ráðningar starfsfólks
og starfsmannahald, kynnir sér störf starfsmanna og veitir lið. Skólastjóri er Þórunn Björg
Arnórsdóttir.

Kennari/umsjónarkennari
Kennarar taka virkan þátt í þróun og uppbyggingu á stefnu og sýn skólans. Kennarar taka að
sér stjórnun og útfærslu á ýmsum verkefnum og áherslum í skólastarfinu. Kennarar eru virkir
í útfærslu og eftirfylgni í öllu skólastarfinu Þeir miðla þekkingu og stuðla að félagslegri mótun.
Þeir veita hverjum og einum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði
nemenda og frjóa hugsun. Kennarar undirbúa kennslu og kenna í samræmi við markmið
Aðalnámskrár, gera áætlun og meta reglubundið nám og starf nemenda. Þeir fylgjast með
ástundun, framkomu og líðan nemenda og hafa forystu um úrbætur reynist þess þörf, jafna
ágreining og taka á agamálum. Þeir fylgjast með aðbúnaði til náms og kennslu og færa
dagbækur, nemendaskrár, einkunnabækur og aðrar nauðsynlegar skýrslur. Kennarar hafa
forgöngu um farsælt samstarf heimilis og skóla.

Umsjónarkennari tekur öðrum starfsmönnum fremur ábyrgð á námi nemenda sinna, þroska
þeirra, líðan og velferð. Þeir fylgjast með ástundun, framkomu og líðan nemenda og hafa
forystu um úrbætur reynist þess þörf, jafna ágreining og taka á agamálum. Umsjónarkennari
leggur sig fram um að kynnast nemendum sínum sem best, foreldrum þeirra og aðstæðum.
Hann vinnur náið með þeim kennurum sem kenna nemendum í hans umsjón, safnar saman
upplýsingum og kemur þeim áleiðis innan skóla og til foreldra. Umsjónarkennari gegnir
lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla og er megintengiliður milli skóla og heimila.

Skólaliði
Skólaliði er þátttakandi í uppeldisstarfi skólans. Hann aðstoðar m.a. við móttöku nemenda á
morgnana, er á frímínútnagæslu, fylgir yngstu börnum í akstri í íþróttir og sund. Fylgir
nemendum með sérþarfir eftir við ýmsar aðstæður, aðstoðar í matsal. Er við gæslu og eftirlit
á göngum skólans. Vinnur við ræstingar og sinnir ýmsum öðrum verkefnum í skólastarfinu.
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manneldismarkmiðum fyrir hvern mánuð skólaársins og kynnir þá foreldrum, nemendum og
starfsfólki skólans. Sér um innkaup fyrir mötuneyti skólans, fylgist með rekstrarstöðu
mötuneytis hjá skólastjóra og leitast við að innkaup og skipulagning séu sem hagkvæmust.
Annast daglega ræstingu eldhúss, hefur umsjón með því að tæki og búnaður í eldhúsi starfi
eðlilega og lætur umsjónarmann skóla vita ef viðgerða/lagfæringa er þörf. Fylgist með
borðbúnaði og öðrum lausamunum í eldhúsi og sér um endurnýjun og innkaup þegar þörf er
á.

Leiðbeinandi á leikskóla
Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá
leikskóla og stefnu viðkomandi sveitarfélags.
Uppeldi og menntun: Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð
þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að
þau fái notið sín sem einstaklingar.


Tekur þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir
stjórn leikskólastjóra.



Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.



Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna.



Situr foreldrafundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.



Tekur þátt í samstarfi við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum í
samráði við deildarstjóra.



Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varðar starfsemi
leikskólans.



Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna sem yfirmaður felur
honum.

