
LUNDARSKÓLI 
-Ábyrgð – virðing og vellíðan- 

 

SMT árshjólið 
skólaárið 2020-2021 

 

Lundarskóli er SMT skóli, við vinnum öll eftir einkunnarorðum SMT  
- ÁBYRGÐ – VIRÐING – VELLÍÐAN - 

Halda þarf SMT-skólafærni á lofti meðal starfsfólks og nemenda allt skólaárið. 
Kenna þarf og rifja upp reglur hvers svæðis og gæta þess að þeim sé fylgt eftir. Það getur verið misjafnt eftir 
aldurshópum á hvaða reglum eða svæðum þarf að byrja, kennarar bera ábyrgð á því að þeirra nemendur skilji og 
kunni reglur á svæðum.  
Mikilvægt er að allt starfsfólk hrós, hvetji og gefi VITA  að lokinni reglukennslu og yfirferð þegar nemendur sýna 
rétta hegðun. 
SMT er aga stefnan sem við vinnum eftir, hægt er að flétta grunnþætti menntunar inn í SMT í öllum árgöngum. 
Athugið að allar reglur og hvernig á að kenna/ fara yfir þær er að finna inn á google-drive undir SMT möppu. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12T4w3X8YGGKyvCxlBYrFywHF4LJ64REB 

 

Möppur til uppflettingar er að finna á ýmsum vinnusvæðum, sjá lista á starfsmannagangi.  
 

 
 

Tímabil Hvað er gert? Ábyrgðaraðilar Lokið 

Allt skólaárið 

1. bekkjar kennarar kenna skólareglurnar. Reikna með 
reglukennslu í hverri viku fyrir áramót. Reglurnar eru æfðar 
skv. kennsluleiðbeiningum undir doppu 3 í SMT möppunni. 
Athugið að reglurnar er einnig inn á google drive, sjá vefslóð 
hér að ofan. 

Kennarar 

 

Allt skólaárið 

Starfsfólk í frístund kennir skólareglur sem þar gilda. 
Reglurnar eru æfðar skv. kennsluleiðbeiningum undir doppu 
3 í SMT möppunni. Athugið að reglurnar er einnig inn á 
google drive, sjá vefslóð hér að ofan. 

Umsjón frístund 

 

Allt skólaárið 

Kenna reglur eftir því sem við á og fylgja þeim eftir með því 
að velja reglu vikunnar, hafa hana sýnilega og æfa hana, 
minna reglulega á hana.  

Kennarar 
 

Allt skólaárið 

Nemendur í mið og efsta lagi þríhyrnings þurfa 
einstaklingskennslu/-upprifjun á ákveðnum reglum. 
Umsjónarkennarar halda utan um það ásamt 
stuðningsfulltrúa og deildarstjórum. 

Samstarfsverkefni 
milli samstarfsteyma 

 

Allt skólaárið Endur- og símenntun kennara á SMT, ráðstefnur, lestur og fl. Stjórnendur  

Haustönn 

Íþróttakennarar kenna reglur sem einskorðast við þeirra 
svæði, sundlaug og íþróttahús. Reglurnar eru æfðar skv. 
kennsluleiðbeiningum undir doppu 3 í SMT möppunni. 
Athugið að reglurnar er einnig inn á google drive, sjá vefslóð 
hér að ofan. 

Íþróttakennarar 

 

Allt skólaárið 
Allir árgangar vinna reglulega með SMT í bekkjarstarfi, vinna 
í þemum eða annað sem til fellur.  

Umsjónarkennarar 

Allir kennarar 
 

Allt skólaárið  SMT teymið sendir póst og minnir á dagskrá árshjólsins. SMT teymi  

Allt skólaárið  Reglukennsla á svæðum.  Allir starfsmenn  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12T4w3X8YGGKyvCxlBYrFywHF4LJ64REB
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-þar sem okkur líður vel 

 

Allt skólaárið  
SMT möppur verða á vinnusvæðum kennara og 
ræstikompum starfsmanna. 

SMT teymi, María 
 

Allt skólaárið  

Leshringir SMT vinna, áhersla á fræðslu til starfsfólks. Ýmist á 
starfsmannafundum, kennarafundum og starfsdögum. Á 
starfsdögum fær starfsfólk rými til að lesa og vinna saman í 
hóp með eftirfarandi þrjá þætti.  

Starfsdagar: 1.  fræðilegar upplýsingar 2. hvatning og  3. hrós  

SMT teymið og 
skólastjórnendur 

 

Ágúst Ráðgjafi SMT kynnir SMT á sal fyrir öllum nýjum nemendum. 
Kristín Irene/SMT/ 

umsjónakennari 
 

Ágúst Kynning á SMT fyrir nýtt starfsfólk. Stjórnendur/ 

námskeið 14. ágúst í 
HA 

 

Ágúst SMT kynnt fyrir nemendum 1.bekkjar og nýjum nemendum 
skólans. 

Umsjónarkennara  

 
Ágúst 

Minna á yfirreglur og reglur í skólastofu (doppa 3). Leggja 
áherslu á einkunnarorðin ábyrgð- virðing – vellíðan. 
Kennarar hengja upp myndir og reglur í skólastofu, María 
hengir upp reglur á göngum og opnum rýmum. 
Kennarar rifja upp reglur í skólabíl, strætó og 
vettvangsferðum. 

Kennarar/skólaliðar, 
María stýrir þessu. 

 

Fundur í ágúst Kynna árshjólið á starfsmannafundi. Minna á skráningar í 
Mentor og agaferli skólans (doppa 6). 

SMT teymið 

Maríanna 

lausnateymi 

 

Sept.-maí Halda vikulega bekkjarfundi (doppa 12). Forvarnir gegn 
einelti, úrlausn á málum sem koma upp og samræða. 
Munið gögn um bekkjarstjórnun og verkfæri. 

Kennarateymi/skóla- 
stjórnendur  

 

 
Október 

Reglukennsla í matsal í samvinnu við matráð. 
Umsjónarkennarar panti tíma hjá matráði fyrir 
reglukennsluna.  

Kennarar í samstarfi 
við starfsfólk í 
eldhúsi/matsal 

 

Október Lausnateymi kynnir þríhyrning á kennarafundi.  Námsráðgjafi/lausna
teymi 

 

Nóvember Rifja upp reglur í forstofu, göngum og snyrtingum í samvinnu 
við skólaliða á hverjum gangi fyrir sig. 

Skólaliðar/kennarar  

Nóvember Lausnateymi vinnur úr þríhyrningum og ræðir við kennara 
fyrir foreldraviðtöl í nóv. 

Lausnateymi  

 
Nóvember 

100 miða leikur, kynntur fyrir starfsfólki og nemendum. 
Leikurinn hefst eftir foreldraviðtölin vantar tímasetningu 
 

María  

23. – 27.nóv 100 miða leikurinn fer af stað: 
Starfsfólk umbunar sérstaklega fyrir SMT reglur. 

María  

Nóvember SET listinn lagður fyrir.  María   

Nóvember  Umsjónarkennarar rifji upp/kenni reglur í hátíðarsal skv. 
kennsluleiðbeiningum undir doppu 3.  

Umsjónakennari  

Nóvember Umsjónarkennarar rifji upp/kenni reglur í hátíðarsal skv. 
Kennsluleiðbeiningum undir doppu 3. 

Kennarar  
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Desember Kynna niðurstöður skráninga úr MENTOR, agaferli og 
skráningar. 
Kynna niðurstöður úr SET listum. 

Lausnarteymi/SMT/ 
stjórnendur 

 

Janúar Ráðgjafi kynnir SMT fyrir nýjum nemendum. 
Umsjónakennarar sjá til þess að þeir nemendur sem hafa 
komið inn í skólann eftir síðustu kynningu mæti á sal.  

Kristín Irene/SMT/ 
umsjónakennar 

 

22.-26. Feb. Hvatninga og hrósvika: Allir starfsmenn leggja sig fram við að 
taka eftir þeim nemendum sem fara að reglum, umbuna 
með vita, hrósa og hvetja.  Frekari fróðlek er að finna undir 
doppu 5 í möppu. 

SMT teymi og 
stjórnendur sjá um 
eftirfylgni 

 

Apríl Reglur sem eiga við í vettvangsferðum eru kenndar/rifjaðar 
upp fyrir vettvangsferðir (doppa 3, vefslóð inn á google 
drive) 

Kennarar og 
stuðningsfulltrúar 

 

Lok maí Kynning fyrir foreldra verðandi  1. bekkjar á skólastarfi og 
SMT. 1. bekkur kemur í heimsókn. 

Maríanna  

Þegar við á 10.000 vita uppákoma. Skólastjórnendur, 
SMT teymið 

 

Lok maí SMT stýrihópur vinnur árshjól næsta skólaárs. 
Skýrsla unnin.  

SMT teymi  

 


