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Inngangur
Gildi Sveitarfélagsins Dalabyggðar voru valin á íbúaþingi sem var haldið í mars 2019,
markmið þess var að íbúar og sveitarstjórnarfulltrúar myndu vinna saman að stefnu
Dalabyggðar.
Gildi Dalabyggðar eru: JÁKVÆÐNI – VIRÐING – FRAMSÆKNI
JÁKVÆÐNI: Við höfum jákvæðni og bjartsýni að leiðarljósi og stuðlum þannig að
ánægjulegra samfélagi og auknum lífsgæðum.
VIRÐING: Við virðum hvort annað og auðlindirnar í kringum okkur.
FRAMSÆKNI: Við tökumst á við nýjar áskoranir og tækifæri með opnum huga og
fagmennsku.
Auk gilda Dalabyggðar hefur Auðarskóli valið sér sín gildi en þau eru: ÁBYRGÐ –
ÁNÆGJA – ÁRANGUR og eru þau einnig höfð að leiðarljósi í öllu skólastarfi. Hafa ber
velferð og þroska nemenda á öllum aldri í fyrirrúmi þar sem hugað er sérstaklega að því að
mæta þörfum nemenda og ýta undir hæfileika þeirra. Í Dalabyggð skal vera metnaðarfullt
framsækið skólastarf þar sem nemendum líður vel. Búa skal þeim öruggt umhverfi og bestu
aðstæður til náms. Samfélagið allt leggur hönd á plóg til þess að skólastarf blómstri og beri
ríkulegan ávöxt.
Skólastefnan er sett fram til þriggja ára, 2019-2022 ásamt framkvæmdaáætlun. Fræðslunefnd
mun yfirfara hana reglulega ásamt stjórn skólans, eigi sjaldnar en árlega. Þar verður farið yfir
framkvæmd hennar og árangur og úrbætur gerðar ef með þarf.

Framtíðarsýn
Með framtíðarsýn er átt við það hvernig íbúar sjá fyrir sér að skólinn í sveitarfélaginu verði í
framtíðinni, til dæmis að 5-10 árum liðnum. Framtíðarsýnin felur í sér takmarkið sem stefnt
er að og er því æðsta markmið stefnunnar. Framtíðarsýn Dalabyggðar er sett fram til ársins
2026.
Lögð er rík áhersla á til framtíðar að í Dalabyggð sé eftirsóknarvert og fjölskylduvænt
samfélag og spilar skólinn þar stóran þátt. Keppast skal við að skapa aðstæður til að gera
skólann framsækinn og eftirsóknarverðan, þar sem menntað starfsfólk sækir í að fá atvinnu,
og nemendum líður vel í námi og leik. Mikilvægt er að byggja upp gott starfs- og
námsumhverfi, þar sem leitast er við að gera lærdómssamfélagið sem öflugast.
3

Skólastefna 2019 - 2022
1. Að tryggja samstöðu, samábyrgð og sátt um skólastarf í sveitafélaginu.
2. Að faglega sé unnið að skólamálum í sveitarfélaginu.
3. Að gætt sé jafnræðis þannig að allir nemendur geti náð sem bestum árangri óháð
búsetu, kyni, fötlun, fjárhag eða annarri sérstöðu.
4. Að bjóða upp á góða aðstöðu til náms þar sem hugað er að öryggi og aðstöðu til náms.
5. Að gera skólastarfið sýnilegt og tengja það samfélaginu.

1. Að tryggja samstöðu, samábyrgð og sátt um skólastarf í sveitafélaginu.
Með því að:
-

Hlúa að skólasamfélaginu þannig að það geti verið hornsteinn menntunar svo
nemendur geti síðar horft með gleði og stolti til þess að hafa verið nemendur í
Dalabyggð.

-

Stuðla að jákvæðri umfjöllun um Auðarskóla í sveitafélaginu.

-

Rækta tengsl nærsamfélagsins við skólann og stuðla að jákvæðum samskiptum á
milli allra aðila sem mótist af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og
ábyrgð.

-

Efla tengsl á milli heimila og skóla með að því tengja skólann við viðburði í
Dalabyggð.

-

Stuðla að virku foreldrastarfi við skólann.

-

Efla samstarf skólans við skóla utan Dalabyggðar.

2. Að faglega sé unnið að skólastarfi í sveitarfélaginu.
Með því að:
-

Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár
sem í gildi er hverju sinni.

-

Skapa aðstæður til þess að hægt sé að ráða fagmenntað starfsfólk við skólann.

-

Tryggja nemendum og starfsmönnum sem bestu náms- og starfsaðstöðu hverju sinni.

-

Stuðla að endurmenntun starfsfólks þannig að hægt verði að auðga skólastarfið með
fjölbreyttum kennsluháttum.
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-

Auðvelda aðgengi að ráðgjöfum svo sem námsráðgjafa, kennsluráðgjafa,
þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, sálfræðing og talmeinafræðing svo hægt sé að mæta
fjölbreytilegum þörfum nemenda á öllum skólastigum þannig að möguleikar þeirra til
náms nýtist sem best.

-

Efla nýsköpun og skapandi hugsun meðal nemenda í öllum námsgreinum.

-

Mat á skólastarfinu verði ríkur og eðlilegur þáttur í skólastarfinu því til framfara.

3. Að gætt sé jafnræðis þannig að allir nemendur geti náð sem bestum árangri
óháð búsetu, kyni, fötlun, fjárhag eða annarri sérstöðu.
Með því að fylgja því eftir að:
-

Jafnréttisáætlun Auðarskóla sé í heiðri höfð í öllu skólastarfi.

-

Stefnan -„Skóli án aðgreiningar“ - sé í heiðri höfð.

-

Nemendur fái námstilboð miðað við getu og hæfileika hvers og eins.

-

Markmið séu skýr og viðfangsefni hvetjandi og skemmtileg.

-

Hugað sé sérstaklega að félagslegum aðstæðum allra nemenda.

-

Lýðræðisleg vinnubrögð einkenni allt skólastarf og nemendur hafi möguleika á að
hafa áhrif á námsframvindu sína.

-

Stuðlað sé að virku nemendalýðræði sem styðji við félagsstarf nemenda og efli þá til
félagslegrar ábyrgðar.

-

Þverfaglega sé unnið að forvörnum og fræðslu í Dalabyggð með þátttöku skólans og
forráðamönnum nemenda.

4. Að bjóða upp á góða aðstöðu til náms þar sem hugað er að öryggi og aðstöðu
til náms.
Með því að:
-

Viðhaldi, umgengni og endurnýjun húsnæðis og lóðar sé ávallt vel sinnt.

-

Ljúka við stefnumótun varðandi uppbyggingu á íþróttaaðstöðu til kennslu í Búðardal.

-

Viðhaldi og endurnýjun búnaðar svo sem húsgagna, raftækja og tölvubúnaðar sé vel
sinnt.

-

Gönguleiðir og aðkoma að skóla taki mið af öryggi nemenda.

-

Umferðaröryggi sé tryggt við skólann og skólalóðin sé afgirt.

-

Eftirlit og úttekt á leiktækjum og aðstöðu fari fram í samræmi við lög og reglur.
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-

Bjóða starfsfólki skólans reglulega upp á skyndihjálparnámskeið.

-

Vinna við viðhald skólalóðar og húsnæðis fari fram utan skólatíma.

-

Við skipulag skólaaksturs sé velferð nemenda og öryggi ávallt haft að leiðarljósi og
vera nemenda í bílum sé svo stutt sem kostur er.

5. Að gera skólastarfið sýnilegt og tengja það samfélaginu.
Með því að:
-

Nýta þá miðla sem Dalabyggð hefur til að færa fréttir af skólastarfinu.

-

Tengja heimasíðu skólans við aðrar heimasíður í sveitarfélaginu og hafa skólanámskrá
og kennsluáætlanir sýnilegar ásamt niðurstöðum innra og ytra mats.

-

Stuðlað sé að virkum tengslum nemenda við atvinnu-, lista- og menningarlíf
sveitafélagsins.

-

Standa vel að upplýsingatækni skólans.

-

Efla tengsl skólans við sögu og menningu Dalabyggðar.

-

Tengja skólann við nærsamfélagið og stuðla að jákvæðum samskiptum.

-

Stuðla að opnum dögum til að kynna skólastarfið.

Framkvæmdaráætlun 2019-2022
Áfangamarkmið

Aðgerðir

Ábyrgð

Lokið

Skapa aðstæður til þess að
hægt sé að ráða fagmenntað
starfsfólk við skólann.

Auka framboð á
leiguhúsnæði

Sveitarstjórn

2020

Tryggja nemendum og
starfsmönnum sem bestu
náms- og starfsaðstöðu hverju
sinni.

Vinnurými
Sveitarstjórn
starfsmanna
samkvæmt
Lokaskýrslu
Dalabyggðar til
samstarfsnefndar SÍS
og KÍ

2019

Tengja ljósleiðara í
grunn- og leikskóla

Dalaveitur/sveitarstjórn

2019

Sveitarstjórn

2020

Bæta hljóðvist í
leikskóla
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Framkvæmdir við
aðgengismál,
gólfefni og hurðar í
tónlistardeild

Sveitarstjórn

2020

Úttekt á kennslu og
námi í tónlistardeild

Skólastjóri

Byrjað 2019

Sveitarstjórn

2019/2020

Viðhaldi, umgengni og
Endurnýjun
endurnýjun húsnæðis og lóðar salernisaðstöðu hjá
sé ávallt vel sinnt
eldri og yngri
deildum

Ljúka við stefnumótun
varðandi íþróttaaðstöðu til
kennslu í Búðardal.

Bæta aðgengi að
Sveitarstjórn
skólanum samkvæmt
vinnumati

2021

Starfsmannasalernis- Sveitarstjórn
aðstaða (áhættumat)

Byrjar 2019

Setja upp
Sveitarstjórn
öryggiskerfi í grunnog leikskóla

2020

Mála grunnskóla

Sveitarstjórn

2020

Úttekt á leiksvæði
grunn- og leikskóla

Sveitarstjórn

2020

Klára skólalóð við
leikskóla

Sveitarstjórn

2020

Endurnýja gólfefni
og setja kerfisloft í
grunnskóladeild

Sveitarstjórn

2021

Fá ráðgjafa til að
taka út núverandi
aðstöðu og koma
með tillögur.

Sveitarstjórn

2019/2020

Umferðaröryggi sé tryggt við Hálfhring við endann Sveitarstjórn/
skólann og skólalóðin sé
á bílastæði við
Skipulagsfulltrúi
afgirt.
leikskóla

2020
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Afmarka skólalóðina Sveitarstjórn
og girða af
tjaldsvæði

2020

Tengja heimasíðu skólans við Uppfæra heimasíðu
aðrar heimasíður í
skólans
sveitarfélaginu og hafa
skólanámskrá og
kennsluáætlanir sýnilegar
ásamt niðurstöðum innra og
ytra mats.

Skólastjóri

2019/2020

Framhaldsskólanám í
fjarnámi

Fræðslunefnd

2020

Kanna þörf og móta
stefnu út frá henni

Sveitarstjórn

Um skólastefnu Dalabyggðar
Skólastefna þessi var samþykkt af sveitastjórn Dalabyggðar þann 12.desember 2019.
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