Áherslur
Mönnun
Stjórnun

Skipurit
Skólaráð

Lýsing á skólanum

Almenn stefna skólans og hlutverk

Hlutverk
Meginstefna og áherslur
Stefnukort
Mat á skólastarfinu og skorkort
Skólaþróun
Stefna um læsi og ritun

Læsi
Sköpun

Grunnþættir menntunar

Umhverfisstefna

Sjálfbærni

Heilbrigði og velferð
Lýðræði og mannréttindi

Sameinaður flokkur

Jafnrétti

Fremst þarf að vera e.k.
formáli sem tiltekur að í
skólanámskrá komi fram
atriði sem ekki breytast frá
ári til árs.

Áætlun gegn einelti
Áætlun gegn klámvæðingu

Stefna og áætlun um
mannréttindi og mannvirðingu

Í starfsáætlun koma svo fram
atriði sem breytast frá ári til
árs

Lýðræðisleg umræða
Leiðandi uppeldi

Okkar nálgun

Skóli margbreytileikans

Sýnileiki
Tenging við nám og kennslu

Gæta þarf að því að sem flest
kaflaheiti hér séu einnig
stakar vefsíður þannig að
nota megi sama textann

Stefna

Samvinna heimilis og skóla

Samvinnuverkefni
Foreldrafélag

Í kennsluáætlunum kemur
fram útfærsla sem á við það
skólaár, kennsluefni,
tímasetningar og nánari
lýsing á námsmati

Félagsstarf

Nöfn og símanúmer

Praktísk atriði

Skrifstofa og opnunartími
og fl.
Námsmöppukerfið

Skólanámskrá
Laugalækjarskóla

Þverfagleg verkefni
Samvinna nemenda
Sjónrænar vísbendingar
Greining á flóknum texta
Kennsluhættir

Ígrundun nemenda
Einstaklingsmiðun
Stór verkefni

Fjölbreytni

Hefðbundin próf
Athuganir í kennslustundum
Hópverkefni

Sjálfsmat nemenda
Mat á námi og vinnu

Vinnulag við nám og kennslu

Mat á lykilhæfni
Hæfniviðmið um árangur í AG og tenging við fög
Námsmat

Hvaða viðmið koma úr AG og hvernig eru þau notuð?
Hvaða viðmiðum bætum við við
ABCD

Matskvarðar og beiting þeirra í skólanum

Um viðmið fyrir B

1-10
Rúbrikkur og viðmið

Endurgjöf og leiðsögn út frá
hæfniviðmiðum
Sjúkrapróf
Skil á stærri verkefnum
Vitnisburðir og birting einkunna
Fjögurra anna kerfið

Efnistök

Yfirlitstöflur

Lestur
Ritun

Námsmöppur í íslensku
Vinnulag

Kennsluhættir og fjölbreytni
Þverfagleg verkefni

íslenska

Úr aðalnámskrá fyrir 10. bekk

Námsgreinar
Námsmat

Viðmið

Okkar viðmið fyrir 9. bekk
Okkar viðmið fyrir 8. bekk
Úr aðalnámskrá fyrir 7. bekk

Námsmatsaðferðir í faginu
Stærðfræði
Erlend tungumál
o.fl.
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