
 
 

Vettvangsnám og æfingakennsla í HA 
Samningur við starfsþróunarskóla 

 
 

Vettvangsnám og æfingakennsla er mikilvægur þáttur kennaranáms. Ábyrgðin er ekki aðeins 
háskólans heldur og fagstéttarinnar sjálfrar og skólanna að þroska færni nemans sem kennara 
um leið og hlúð er að innri starfsþróun skóla. Kennarinn er haldreipi skólastarfs og mennta 
þarf kennara sem hafa trausta þekkingu í undirstöðuþáttum kennarastarfsins og færni til að 
beita henni í starfi. Til þess að svo megi verða þarf öflugt samstarf starfsþróunarskóla og 
kennaradeildar þar sem viðurkennt er að hagsmunir samstarfsaðila eru gagnkvæmir. 
Leiðbeining til kennaranemans frá bæði vettvangskennara og öðru fagfólki er lykilatriði í að 
þróa starfshæfni nemandans en jafnframt felur hún í sér eftirsóknarverða áskorun til skóla um 
þróun starfs og faglega ígrundun. 
 
Í þessu ljósi gera hug- og félagsvísindasvið f. h. kennaradeildar Háskólans á Akureyri og  
_____________ með sér svofellt samkomulag um starfsmenntun kennaranema og starfsþróun 
kennara. 
 

1. gr. 
___________ tekur að sér hlutverk starfsþróunarskóla en í því felst að veita kennaranemum 
fræðslu og þjálfun í samræmi við markmið náms- og kennsluskrár  kennaradeildar HA (sjá 
Handbók um vettvangsnám og æfingakennslu), jafnframt því að sjónum er beint að innri 
starfsþróun skólans og starfsmögnun. Í upplýsingagögnum kennaradeildar og á vef háskólans 
verður _____________ kynntur sem starfsþróunarskóli. 
 

2. gr. 
Verkefnisstjóri vettvangsnáms og æfingakennslu við kennaradeild HA er tengiliður við 
starfsþróunarskóla og boðar til samráðsfundar með skólastjóra til undirbúnings kennslunnar. 
Á fundinum skal gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum vettvangsnáms og æfingakennslu, 
hlutverki starfsþróunarskóla og námsmati. Gerð er grein fyrir þeim stuðningi sem starfs-
þróunarskóli getur fengið frá verkefnisstjóra og öðrum þáttum sem nauðsynlegt er að skýra. 
 

3. gr. 
Skólastjóri ber ábyrgð á framkvæmd vettvangsnáms og æfingakennslu í starfsþróunarskóla, 
gegnir lykilhlutverki í skipulagi og framkvæmd og annast samskipti við verkefnisstjóra 
vettvangsnáms og æfingakennslu í kennaradeild HA. Hann veitir nemum upplýsingar um ýmsa 
þætti skólastarfsins og velur þeim leiðsagnarkennara. Kennarar skólans leiðbeina 
kennaranemum á vettvangi og taka þátt í mati á frammistöðu hans. 
 

4. gr. 
Í Handbók um vettvangsnám og æfingakennslu er nánari lýsing á skyldum og hlutverkum 
verkefnisstjóra vettvangsnáms við kennaradeild HA og annarra starfsmanna deildarinnar sem 
að dvöl kennaranema kunna að koma. Þar er einnig lýsing á skyldum og hlutverkum skóla, 
skólastjórnenda og kennara á vettvangi sem að leiðsögn kennaranema koma.  
 
 
  



 
 

5. gr. 
Starfsþróunarskóli fær fullan afnotarétt af bókasafni HA með sama hætti og kennarar HA. 
Skólinn getur óskað eftir að kennaradeild annist fræðslu og/eða aðstoð við skilgreind starfs-
þróunarverkefni (endurmenntun) meðal starfsmanna. Slík aðkoma kennaradeildar skal 
römmuð af í sérstökum samningi. Þá eiga kennarar starfsþróunarskóla, sem taka að sér 
æfingakennslu kennaranema í HA, kost á því að innrita sig sem reglubundna nemendur í 1–2 
stök námskeið kennaradeildar án endurgjalds á því skólaári sem þeir hafa æfingakennslu með 
höndum. Jafnframt getur skólinn óskað eftir að fá aðstoð við rannsóknarstarf 
(starfendarannsóknir) um leið og kennurum kennaradeildar er heimilað að vinna að 
rannsóknum á sviði kennslu- og uppeldisfræða innan starfsþróunarskólans. Starfsþróunarskóli 
fær greitt með hverjum kennaranema, kr. 15.000 á viku með þeim fyrsta og kr. 7.500 með 
hverjum nema umfram þann fyrsta á viðkomandi skólaári. 
 

6. gr. 
Kennarar í kennaradeild geta leitað eftir samstarfi við kennara starfsþróunarskólans um 
stundakennslu í námskeiðum sínum. Slík kennsla greiðist skv. launakerfi HA. Þá geta kennarar 
í kennaradeild fengið heimild starfsþróunarskólans til að annast kennslu ásamt nemum sínum 
í einum eða fleiri bekkjum um skamman tíma sem lið í fræðslu eða rann-sóknum. Slíkt skal þó 
aðeins gert með sérstöku samkomulagi í hvert sinn þar sem nánar skal tilgreina markmið og 
fyrirkomulag kennslunnar, tengsl við aðalnámskrá og tímaramma. Starfsþróunarskóli leitar 
samþykkis skólaráðs í grunnskóla og foreldraráðs í leikskóla. 
 

7. gr. 
Ef aðstæður breytast á samningstímanum eða vandi kemur upp í samskiptum skóla og 
einstakra kennaranema, sem skólastjóri fær ekki við ráðið, skal gera verkefnisstjóra við 
kennaradeild viðvart og gerir hann þá viðeigandi ráðstafanir.  
 

8. gr. 
Ef upp kemur ágreiningur um samstarfið milli verkefnisstjóra vettvangsnáms og æfingakennslu 
og leiðsagnarkennara, sem þeir ekki geta leyst úr, má skjóta honum til skólastjóra og formanns 
kennaradeildar. Skulu þeir þá þegar leita úrlausna og birta aðilum niðurstöðu sína. 
 

9. gr. 
Samningur þessi er ótímabundinn en uppsegjanlegur af beggja hálfu með sex mánaða 
fyrirvara. Að þremur árum liðnum skal reynsla af samningnum metin af báðum samnings-
aðilum svo draga megi lærdóm af vegna frekari framkvæmdar samningsins.  
 
 
Akureyri, xxx 2015 
 
________________________________ 
Forseti hug- og félagsvísindasviðs HA 
 
 
______________________________ 
Skólastjóri NN-skóla 
 
(Sjá einnig fylgiskjal með starfsþróunarsamningi) 


