
LUNDARSKÓLI 
-Ábyrgð – virðing og vellíðan- 

 

SMT árshjólið 
skólaárið 2022-2023 

 

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 hrósi, 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.  

 

ATH: 

• Hafa bekkjarfundi a.m.k. 2x í mánuði í öllum árgöngum. 

• Hafa umsjónarmenn í stofum. 

• Ganga vel um skólann okkar. 
 

 

SMT árshjól 2022-2023 
Tímabil  Verkefni                                        Reglur eru undir 

doppu 3 

Ábyrgðaraðili 

Allt skólaárið  • Reglukennsla og upprifjun á reglum eftir 

þörfum. 

• SMT teymi minnir kennara á dagskrá 

árshjólsins. 

Kennarar  

og starfsfólk frístundar 

ágúst SMT kynning á sal fyrir nýja nemendur skólans. Hildur Mist 

ágúst SMT kynning á sal fyrir nýtt starfsfólk skólans. Stjórnendur 

ágúst SMT kynning á SMT fyrir 1. bekk. umsjónarkennarar 

ágúst Leggja áherslu á yfirreglur skólans: Ábyrgð – 

virðing – vellíðan. Hengja upp reglur í skólastofu.  

• Kenna eða rifja upp reglur í skólabíl, strætó 

og vettvangsferðum. 

umsjónarkennarar 

ágúst Ritari hengir upp skólareglur á göngum og opnum 

rýmum. 

María ritari 

ágúst Árshjól SMT og agaferli kynnt á 

starfsmannafundi/sent á alla starfsmenn í fréttabréfi 

skólans.  

Maríanna, SMT teymi, 

lausnateymi 

september Reglukennsla í matsal í samráði við matráð. 

Umsjónarkennarar panta tíma hjá matráði fyrir 

reglukennslu.  

Umsjónarkennarar í samstarfi 

við starfsfólk í matsal – SMT 

teymi setur matráð inn í málið 

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


LUNDARSKÓLI 
-þar sem okkur líður vel 

 

september Lausnateymi kynnir SMT pýramída á kennarafundi. Fjóla Dögg - lausnateymi 

október Lausnateymi vinnur úr pýramídanum og ræðir við 

kennara fyrir foreldraviðtöl í nóvember. 

Lausnateymi 

september/janúar Rifja upp reglur í forstofu, göngum og snyrtingu. Umsjónarkennarar og 

skólaliðar  

nóvember Rifja upp reglur í hátíðarsal. Umsjónarkennarar 

nóvember 100 miða leikur kynntur fyrir starfsfólki og 

nemendum. 

Fréttabréf - stjórnendur 

21. nóv-2.des. 100 miða leikur. María ritari 

nóvember SET listinn lagður fyrir. Hildur Mist  

janúar SMT kynning á sal fyrir nýja nemendur skólans. 

Umsjónarkennarar sjá til þess að nemendur sem 

ekki hafa fengið kynningu mæti. 

Hildur Mist, SMT og  

umsjónarkennarar 

21. – 25. febrúar Hvatninga- og hrósvika. Allir starfsmenn leggja sig 

fram við að taka eftir nemendum sem fara að 

reglum, umbuna með vita, hrósa og hvetja. (doppa 

5) 

SMT teymi og stjórnendur. 

apríl Rifja upp reglur í vettvangsferðum. Kennarar og stuðningsfulltrúar 

Ótímasett 10.000 vita uppákoma. Skólastjórnendur, SMT 

maí - september Kynning fyrir foreldra verðandi 1. bekkjar á 

skólastarfi og SMT. 

Maríanna  

maí SMT stýrihópur vinnur árshjól næsta árs. SMT 

 
 

 


