Skólasamningur Fjölbrautaskóla Suðurlands við Mennta- og
menningarmálaráðuneytið.
Viðauki 1.
5. Markmið og tímabundin verkefni:
Markmið FSu eru leidd af áherslum í starfsemi skólans er hann rækir hlutverk sitt sem skóli
fyrir alla nemendur. Námsframboð er fjölbreytt og nær upptökusvæði skólans um Suðurland
sem og landið allt.
a. Markmið til lengri tíma (vorönn 2013 – til vorannar 2016)
1. Endurskoðun og breyting á skiplagi, verkefnastjórn, deilda- og fagstjórn.
Haustönn 2013:
a. Lækka launakosnað
b. Samræming á milli starfa
c. Möguleiki á framgangi í starfi
2. Endurskipulagning á húsnæði beggja mötuneyta og nýtingu þess vor 2013,
skólaárið 2013 - 2014:
a. Aukin nýting á starfskröftum
b. Sparnaður
3. Innleiðing laga um framhaldsskóla 92/2008 (með fyrirvara um kjarasamninga
og styrki frá þróunarsjóði).
a. Endurskipulagning námsframboðs í samvinnu við ytra samfélag skólans
skólaárin 2013 – 2014, 2014 - 2015
b. Nýtt námsframboð með tilkomu viðbyggingar við Hamar á skólaárinu 2014
- 2015
c. Skrifa/semja áfangalýsingar einstakra áfanga og þrepaskipta námi skólaárið
2014 - 2015
4. Hefja kennslu á matartæknibraut haustönn 2015:
a. Koma á reglulegum samræðum við hagsmunaaðila í nærsamfélagi skólans
frá vorönn 2013
b. Þróa námsbraut í matartækni á skólaárinu 2013-2014
c. Setja námsbraut og viðeigandi áfangalýsingar í námskrárgrunn Mrn
vorönn 2015
d. Hefja tilraunakennslu á brautinni skólaárið 2015-2016

b. Tímabundin markmið og verkefni
1. Endurskoða kennslu í ÍSA áföngum á skólaárinu 2012 – 2013:
a. Meta samvinnu kennara
b. Skoða útkomu nemenda í áföngum (niðurstöður prófa)

2. Semja námskrá á 1 og 2 þrepi í iðnnámi þar sem margir sameiginlegir áfangar
allra iðnbrauta eru settir saman skólaárið 2012 – 2013 í samvinnu við FS og
FVA:
a. Senda afrakstur á Mrn og skrá í námsskrárgrunn og óska eftir samþykki
b. Bæta undirbúning verðandi nemenda í verknámi
3. Endurskoða 2ja ára hestabraut á vorönn 2013:
a. Vinna með atvinnulífi á Suðurlandi í þróun og útfærslu kennslu á hestabraut
b. Þrepaskipta náminu, semja nýjar áfangalýsingar
c. Semja 3ja ára námsbraut í hestamennsku (stúdentsbraut)
d. Endurskoða vinnustaðanám brautarinnar
4. Endurskoða umsjónakerfi og skólasóknarreglur skólaárið 2012 – 2013:
a. Styrkja nemendur í námi
i. Draga úr brottfalli
1. Var 10,3% árið 2012, stefnt á 8% á vorönn 2013.
ii. Regluleg viðtöl við náms- og starfsráðgjafa (vikuleg hjá þröngum
hópi)
iii. Auka samskipti við heimili nemenda – upplýsingabréf til
forráðamanna nemenda 3 – 4 x á önn
iv. Auka samvinnu við foreldraráð skólans – fá foreldra til að taka þátt í
uppákomum NFSu og vera til taks í gæslu viðburða
v. Samræma vinnu kennara í auknu aðhaldi ums.nemenda
5. Efla forvarnir og gera þær sýnilegar:
a. Semja heildstæða forvarnarstefnu með sveitafélögum á Suðurlandi skólaárið
2013 – 2014
b. Merkja hjóla-, göngu-, og hjólaleiðir í umhverfi skólans á vorönn 2013.
c. Vinna með NFSu í að bæta ballmenningu vor 2013 og skólaárið 2013 –
2014
i. Stytta balltíma
ii. Hætta rápi út og inn á skólaböllum
iii. Stofna edrúpott – styrkja nemendur sem vilja ekki drekka áfengi

