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 SMT          
 

Starfsmenn Lundarsels hafa sammælst um að agastefna leikskólans sé byggð á SMT-skólafærni eða “jákvæðum stuðningi við hegðun nemenda”.  

SMT- skólafærni er lögð áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, umbuna fyrir æskilega hegðun og samræma 

viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. SMT eru rædd á stjórnarfundum ef þess þarf, á deildarfundum og starfsmannafundum allt eftir 

hvar mál eru stödd. Eins er SMT teymi og hlutverk þess teymis er að hafa umsjón með að SMT skólafærni sé virk í skólanum, með fræðslu til starfsmanna og foreldra, 

svo og skipuleggja SMT ársplan í skólanum. Í SMT teyminu eru aðstoðarleikskólastjóri, deildarstjórar og sérkennslustjóri. Teymið hefur ákveðna verkaskiptingu: 

Dalrós fræðslusviði hefur umsjón með námskeiðum fyrir nýtt starfsmenn. Helga María hefur umsjón með kennslu innanhús á SMT fyrir nýtt starfsfólki. Helga M ber 

líka ábyrgð á að ársáætlun sé gerð og er teymisstjóri. Svala sér um að miðla fréttum af SMT-inu til foreldra og inná fésið. Guðbjörg er fundarritari teymisfunda og sér 

um að senda öllum rafræna fundargerð og prenta út eintak á kaffistofuna. Birgitta Ósk og Jana eru peppstjórar Lundarsels. Inda, Diddý og Inga eru í lausnateymi, ásamt 

öðrum aðila sem kemur með mál. Sérfræðingar á fræðslusviði koma og gera SET listann í okt 2019. 
 

 Ágúst September Október Nóvember Desember 

 

Kennsla á  

reglum 

 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. MUNA 

EFTIR AÐ VERA Í SMT 

BOLUNUM. 

Kríudeild úttfærir 

öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020.  

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020. 

Farið yfir Athylgismerkið 

með öllum. Farið yfir 

grunnreglur og einveru 

með nýjum eldri börnum 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á eldri 

deildum. Kríudeild úttfærir 

öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020.. 
 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á eldri 

deildum. Kríudeild úttfærir 

öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020.. 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020.. 

 

Fundir 

 

  Teymisfundur 3. sept  
Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00  

Teymisfundur 1. okt  
Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

Teymisfundur 5nóv  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

3.des? 

 

  

Annað 

SMT 

 

 

Foreldrakynning í 

aðlögun 14 og 

28.ágúst kl. 11.00-

12.00. Umsjón Inda 

og Helga M. 
 

Nýtt starfsfólk fær 

stutta kynningu á 

SMT  
 

 

Pepp í sept í umsjón 

Jönu og Birgittu 
varðandi skýr fyrirmæli. 
 

Fara yfir 

skólabraginn og athuga 

hvort það þarf að uppfæra 

eitthvað 

 

Láta börnin kjósa í okt 

og hafa umbun. 
 

Hegðunarfráviks- 

skráning 21.okt til 

25.okt 
 

Þríhyrningurinn  

Börnin skoðuð með 

tillit til þríhyrningsins 
 

Samlokuspilið – allar 

deildir ca 10 mínútur á 

deildarfundum. Umsjón 

deildarstjórar. 
 

Pepp í nóv í umsjón 

Jönu og Birgittu  
varðandi að hrósa 
 

Umbun Kría í lok nóv. 

Ath = Setlistinn 

 

Vera búin að fara yfir 

skólabraginn og 

uppfæra hann með 

tillits til deildarinnar; 

umsjón deildarstjórar. 
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Athugið þetta er áætlun sem getur breyst.  
 

Unnið er með SMT á starfsmannafundum, t.d. tekin ákveðin efni fyrir eftir því sem við á, það er í umsjón SMT teymis.  

Á stjórnar- og deildarfundum er einnig tekið fyrir SMT mál oft tekin fyrir.  

 Janúar Febrúar Mars Apríl  Maí  Júní 

 

Kennsla á 

reglum 

 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020. 

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020.  

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020. .  

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020. .  

 

Kennsla á reglum fer 

formlega fram einu sinni í 

viku, í samverustund á 

eldri deildum. Kríudeild 

úttfærir öðruvísi.  

Sjá innlagnaplan 2019-

2020. .  

 

 

Fundir 

 

 

Teymisfundur 7. jan  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00  

 

Teymisfundur 4. feb  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

.  

Teymisfundur 3. mars  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

 

Teymisfundur 7. apríl  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

 

Teymisfundur 5.maí  

Klukkan 13.15-14.00 

 

Lausnaleitarfundur 

mánudaga kl. 10.00 

 

Teymisfundur 

2.júní? 

 

Lausnaleitarfundur 

 

 

Annað 

SMT 

 

 

Skrá eitt svæði og 

unnið úr skráningu 

 

Pepp í janúar 
 

 

Lausnaleitaverkefni 
með börnum- umsjón 

deildarstjórar. 

 

 

Kosning 
 

Umbun SMT  
 

Hegðunarfráviks-

skráning 23. mars til 

27. mars 

 

Þríhyrningur (ef 

deildir vilja) 

 

Samlokuspilið – allar 

deildir ca 10 mínútur á 

deildarfundum. 

Umsjón deildarstjórar 

 

Pepp í mars 
 

 

 

 
 
 
 

Eftir hegðunarfráviks 

skráningavikur er unnin 

umbótaverkefni og það er í 

umsjón deildarstjórar. 

 


