
Umbótaþáttur - grein í Barnasáttmála Markmið Aðgerðir til umbóta Viðmið um árangur Ábyrgðaraðili skólans(fulltrúi kenn., 
skólastj.) Hvernig og hvenær verður árangur metinn?

42. grein Hafa barnasáttmálann sýnilegri í 
skólanum og félagsmiðstöðinni.

Að barnasáttmálinn sé sýnilegur í Hagaskóla 
og Frosta.

Hengja upp veggspjöld. Að barnasáttmálinn 
sé aðgengilegur á bókasafni. Að nemendur fái 
sáttmálann í hendur í 8. bekk.

Að búið sé að koma upp veggspjöldum um 
skólann og félagsmiðstöðina. Að sáttmálinn 
sé aðgengilegur á bókasafni og að nemendur í 
8. bekk hafi fengið sáttmálann í hendur. Réttindaráð 

Skoðað í upphafi haustannar hvort verkefnin 
hafi verið unnin.

4. grein
Barnasáttmálinn verði hluti af daglegu starfi. Að nemendur þekki Barnasáttmálann.

Fræðslu- þemadagur/dagar um 
barnasáttmálann. Að efla fræðslu á 
Barnasáttmálanum með fjölbreyttum leiðum.

Að fræðslu- og þemadagar fari fram þar sem 
réttindi barna verði í fyrirrúmi. Skólastjórnendur/kennarar/nemendur

Metið á haustönn hvort slíkir dagar hafi farið 
fram skólaárið 2018-2019 og/eða hvort þeir 
séu fyrirhugaðir skólaárið 2019-2020

4. grein
Barnasáttmálinn verði hluti af daglegu starfi. Að starfsmenn þekki Barnasáttmálann. Fræðsla.

Að starfsmenn þekki Barnasáttmálann betur 
en í  könnun skólaárið 2018-2019. Skólastjórnendur/Forstöðumenn Könnun á haustönn 2019.

12. grein
Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að 
hafa áhrif

Að nemendur fái að segja skoðun sína á námi 
og kennslu.

Búa til vettvang fyrir nemendur til að koma 
skoðunum sínum um nám og kennslu á 
framfæri.

Að til sé vettvangur fyrir nemendur til að 
segja skoðun sína á námi og kennslu. Skólastjórnendur, nemendur. Athugun á haustönn 2019

12. grein
Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að 
hafa áhrif Að nemendur hafi aðkomu að matseðli mötuneytis. 

Stofna mötuneytisráð, leyfa nemendum að 
hafa áhrif á matinn sem þau borða í 
skólanum. Að til sé virkt mötuneytisráð. Skólastjórnendur, nemendur Athugun á haustönn 2019

12. grein
Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að 
hafa áhrif

Leita eftir skoðunum nemenda um aðbúnað 
og aðstöðu í skólanum.

Að gerð sé formleg athugun á skoðunum 
nemenda á aðbúnaði og aðstöðu í skólanum.

Að fram komi skýrar ábendingar frá 
nemendum um það sem betur mætti fara í 
aðbúnaðar- og aðstöðumálum nemenda. Skólastjórnendur, nemendur Athugun á haustönn 2019

12. grein Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós 
og til að hafa áhrif

Að nemendur fái að hafa skoðun á 
félagssmiðstöðvarstarfinu þ.á.m 
dagsskrágerð.

hugmyndakassi og húsfundir þar sem 
nemendur koma skoðunum sínum á framfæri 
og hafa áhrif á dagsskrágerðina eru nú þegar 
til staðar í Frosta.

Að til sé vettvangur fyrir nemendur til að 
segja skoðun og hafa áhrif í 
félagsmiðstöðvarstarfinu. Forstöðumenn, nemendur Athugun á haustönn 2019

4. grein
Barnasáttmálinn verði hluti af daglegu starfi.

Að allir bekkir setji sér bekkjareglur og að í 
þeim sé tillit tekið til Barnasáttmálans. Að allir bekkir búi sér til bekkjarreglur.

Að allir bekkir hafi mótað sé bekkjarreglur þar 
sem tekið er tillit til Barnasáttmálans. Kennarar Tjekklisti á haustönn 2019.

2. grein
Jafnræði - bann við mismunun
27. grein
Lífsskilyrði

Að nemendur sé virkir í móttöku nemenda 
sem hafa íslensku ekki sem móðurmál.

Setja upp, gera sýnilega og virkja 
móttökuáætlun þar sem nemendur hafa 
ákveðin skilgreind hlutverk.

Að til sé virk móttökuáætlun þar sem 
nemendur hafa ákveðin skilgreind hlutverk.

Skólastjórnendur/kennarar/forstöðumenn/ne
mendur Athugun á haustönn 2019

12. grein
Leyfa börnum að segja skoðanir sínar og að 
hafa áhrif.

Að nemendur séu virkari þátttakendur í 
skólastarfi Hagaskóla og frístundastarfi 
Frosta.

Taka saman upplýsingar um það sem 
nemendur vilja segja skoðun sína á en geta 
ekki núna.

Að til sé óskalisti frá nemendum um það sem 
þeir vilja fá að segja skoðun sína á. 
Framkvæma könnun meðal nemenda. Réttindaráð 

Að niðurstöður könnunar liggi fyrir á 
haustönn 2019.

24.grein
Heilsuvernd barna

Túrvörur skulu vera aðgengilegar á salernum 
skólans/félagsmiðstöðvarinnar

Koma upp aðstöðu og túrvörum á öllum 
salernum skólans.

Að túrvörur verði komnar á öll salerni 
skólans/félagsmiðstöðvarinnar á haustönn 
2019. Skólastjórnendur/Forstöðumenn Athugun á haustönn 2019

4. grein
Barnasáttmálinn verði hluti af daglegu starfi.

Að jafnréttisáætlun Hagaskóla/Frosta sé 
endurskoðuð, birt og kynnt fyrir öllum í 
skólasamfélaginu.

Endurskoða jafnréttisáætlun. Hugmynd væri 
að kynna hana fyrir nemendum og óska eftur 
skoðunum þeirra.

Að endurskoðuð jafnréttisáætlun sé birt á vef 
Hagaskóla/Frosta á haustönn 2019. Skólastjórnendur

Að endurskoðuð jafnréttisáætlun sé birt á vef 
Hagaskóla/Frosta á haustönn 2019.


