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Svið/deild:

Námsstjórn

Næsti yfirmaður - starfsheiti:

Námsstjóri

Undirmenn - starfsheiti:

Markmið starfs

Annast námsráðgjöf og persónulega ráðgjöf fyrir nemendur Tækniskólans.
Veita kennurum ráðgjöf um kennslu nemenda sem eiga í námsvanda eða
öðrum vanda sem háir þeim í námi. Taka þátt í kynningu skólans útávið. Er
virkur þátttakandi í námsstjórnarteymi. Er yfirstjórn skólans til ráðuneytis um
málaflokk sinn.

Ábyrgðarsvið

1.

2.

Hlutfall af tíma
%

Ber ábyrgð að námsráðgjöf við nemendur og kennara Tækniskólans sé
í samræmi við bestu starfshætti námsráðgjafar.
Ber ábyrgð á að vera virkur þátttakandi í starfi námsstjórnarteymis.

3.

Ber ábyrgð á að viðhald menntun sinni og færni

4.

Ber ábyrgð á að uppfæra eigin ferilskrá með því að afhenda viðeigandi
gögn til starfsmannahalds jafnharðan. (Menntun, námskeið, o.fl.)

5.

Ber ábyrgð á að verkefni sem undir hann falla séu unnin
samviskusamlega og innan settra tímamarka þannig að skólinn geti
veitt innri og ytri viðskiptavinum sínum sem besta þjónustu á hverjum
tíma.
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Kröfur um hæfni (þekking, færni, eiginleikar)
Hafa lokið viðurkenndu háskólaprófi í námsráðgjöf og hafi sem víðtækasta þekkingu í sálar- og
uppeldisfræði og reynslu af ráðgjöf við ungmenni. Hafa drifkraft og frumkvæði til að leysa þau
verkefni sem undir starfið falla. Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæða framkomu gagnvart
viðskiptavinum innri sem ytri.

Helstu verkefni:
1.

Annast námsráðgjöf.

2.

Tekur þátt í kynningarstarfi skólans útávið og móttöku grunnskólanema í skólanum.

3.

Situr fundi á námsstjórnarsviði, skólafundi og kennarafundi.

4.

Tekur þátt í gerð markmiðs-, rekstrar- og fjárfestingaráætlunar fyrir námsstjórn
Tækniskólans eftir því sem kunnátta hans og geta gagnast verkefninu.

5.

Annast önnur verkefni sem honum er falið.

Tengsl
Daglega

Nemendur og starfsfólk Tækniskólans, skóla atvinnulífsins.

Sjaldnar

Forráðamenn ólögráða nemenda, fagfólk utan skólans sem tengist málum
skjólstæðinga námsráðgjafa.
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