
Árshjólið í SMT 2021-2022 
 

Mars 2021 

Ágúst September Október Nóvember Desember 

     Ársáætlun, reglutafla, 
agaferli og gátlistar kynntir 
starfsmönnum á fundi   
16.ágúst. 

Fræðsla fyrir nýtt starfsfólk 

17. ágúst 

Þessi mánuður er tileinkaður 
ábyrgð 
Regla mánaðarins:  

Við erum stundvís 

 

Móttaka nýrra nemenda 
..\móttökuteymi\Vinnureglu
r SMT Móttaka nýrra 
nemenda.docx 
Kennsla/upprifjun á reglum 
samkvæmt kennsluáætlun og 
gátlisti undir flipa 3 (búið í 
lok september)                 
Kynning fyrir foreldra 
nemenda í  1. bekk                     
Þessi mánuður er tileinkaður 
ábyrgð 
Regla mánaðarins: Við erum 
stundvís 

 

Gátlistar um reglukennslu 
eru inn á google og á hver og 
einn að skrá þar þegar búið 
er að kenna reglur.  

Kennsla/upprifjun á 
Stöndum saman   

Þessi mánuður  er tileinkaður 
virðingu 

Regla mánaðarins: Við 
fylgjum fyrirmælum 
starfsmanna 

Kynningarfundur fyrir alla 
foreldra á SMT skólafærni. 

SET - listar, könnun   

Þessi mánuður  er tileinkaður 
ábyrgð  

Regla mánaðarins: Við höfum 
hendur og fætur hjá okkur 

SMT dagur (8. nóvember) 

Hrósmiðaátak* (í fyrri hluta 
nóvember vegna árshátíðar) 

 Þessi mánuður er tileinkaður 
vináttu 

Regla mánaðarins: Við 
hugsum um þá sem eru einir 
og skiljum engan útundan 

     
Umræður um SMT á 
deildafundum/stigsfundum 

Athyglimerki rifjað upp 
Bekkjarstjórnun       
Bekkjar- og / eða stofureglur 
settar  (búið í lok september) 
Umræður um SMT á 
deildafundum/stigsfundum 

Vinnulotumerki  kennt og 
æft eftir þörfum 

Umræður um SMT á 
deildafundum/stigsfundum 

Einbeitingarleikur kenndur 
og æfður ***    

  

 

Umræður um SMT á 
deildafundum/stigsfundum 

 

 

 

    
„Rifja upp hvaða verkfæri 
við erum með í SMT 
möppunni. „ 

Lausnateymið byrjar að taka 
við umsóknum  

 

Kennarar raða nemendum í 
þriggja þrepa forvarnarlíkan . 

..\Forvarnarþríhyrningur\13a.forvarnarþ
rihyrningur_siduskola.docx..\Forvarnarþ
ríhyrningur\úrvinnsla úr þríhyrningi.docx 
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* Hver kennari flettir upp á kaflanum um bekkjarstjórnun í SMT möppunni í upphafi skólaárs, upprifjun. Upplýsingar eru undir flipa 11. 
**Nota lausnaleit við þá vinnu. Bekkir semji bekkjarsáttmála eða bekkjarreglur um ákveðna valda þætti, þeirra orð sett á reglur skólans.  
***Fara í gegnum hvernig nemendum gengur að leiða hjá sér óæskilega hegðun. Hægt að nota tímamælingar og setja árangur upp myndrænt. 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní 

      Upprifjun á reglum skv. 
kennsluáætlun 

Þessi mánuður er 
tileinkaður ábyrgð  

Regla mánaðarins: Við 
skiljum sælgæti og gos 
eftir heima 

 

 

Áframhaldandi upprifjun 
á reglum skv. 
kennsluáætlun 

Þessi mánuður er 
tileinkaður ábyrgð 

Regla mánaðarins: Við 
flokkum rétt 

100 miða leikurinn       
\Leikir\100 miða 
leikur\100 MIÐA 
LEIKURINN.doc 

 

Þessi mánuður er 
tileinkaður virðingu 

Regla mánaðarins: Við 
virðum eigur annarra 
og göngum vel um 

???? eigum við ekki að 
sleppa þessum ??? 

Keppni milli bekkja  
(hrósmiðar, kennarar 
reikna 
hlutfall)..\Leikir\söfnum 
sem mestu - leikur.docx 

Úrslit í hrósmiðaleik 

Þessi mánuður er 
tileinkaður vináttu 

Regla mánaðarins: Við 
hjálpumst að og erum 
góð hvert við annað 

Þessi mánuður er 
tileinkaður virðingu 

Regla mánaðarins: Við 
erum kurteis og jákvæð 

 

Þessi mánuður er 
tileinkaður virðingu 

Regla mánaðarins: Við 
erum kurteis og jákvæð 

 

      
Starfsmannafundur        
mánudaginn 3. janúar   

 

    Starfsmannafundur  

      20.000 hrósmiða hátíð 

??? 
     

*Hver starfsmaður gefur 5 hrósmiða á dag og umsjónakennarar reyna að sjá til þess að allir nemendur fái að minnsta kosti einn hrósmiða á þessu tímabili. 

**Regla mánaðarins send í föstudagspósti og birt á upplýsingaskjá, umsjónarkennarar ræða regluna á bekkjarfundum.   
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