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Tækniskólinn
Gildi, Stefna og markmið
Tækniskólans

Tækniskólinn hefur sett sér gildi sem höfð eru að leiðarljósi í öllu starfi og rekstri skólans.
Mikilvægt er að starf innan skólans sé á grundvelli þessara gilda og að sífellt sé leitast við
að mæta þeim kröfum sem samtíminn gerir til skólastarfs. Samhliða er horft til framtíðar
og rýnt í þróun kennslu og starfshátta.
GILDI TÆKNISKÓLANS ERU EFTIRFARANDI:
MENNTUN
Við leitumst við að veita nemendum okkar fjölþætta menntun sem nýtist þeim til starfa,
áframhaldandi náms og til virkrar þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Við endurskoðum reglulega inntak og
framsetningu kennslunnar til að koma á framfæri bestu hefðum og nýjustu
tækni. Við leggjum áherslu á að virkja sköpunarkraftinn og stuðlum að samþættingu
ólíkra greina.
VIRÐING
Við mætum hverjum nemanda þar sem hann er staddur og væntum mikils af honum.
Við stuðlum að og virðum jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Við berum virðingu fyrir
samstarfsfólki okkar og nemendum og bjóðum þeim bestu mögulegar aðstæður. Við
virðum gildi og hefðir faggreina og nálgumst umhverfi okkar með endurnýtingu og
sjálfbærni að leiðarljósi.
FAGMENNSKA
Við leggjum áherslu á fagmennsku á öllum sviðum, í kennslu, stoðþjónustu og samskiptum við
nemendur, foreldra og atvinnulíf. Við ástundum fagleg vinnubrögð og hagsýni
í stjórn skólans og ákvarðanatöku. Við byggjum fagmennsku okkar m.a. á námskrám,
áætlunum, ferlum og gæðaviðmiðum.
FRAMSÆKNI
Við erum fljót til nýjunga, leitum tækifæra og bjóðum nemendum nýjar lausnir. Við
bregðumst við þörfum atvinnulífsins fyrir vel menntað starfsfólk og vinnum með fyrirtækjum og
hagsmunaaðilum að þróun námsbrauta. Við göngum á undan í innleiðingu
nýrra kennsluhátta og þróun námskráa.
STEFNA Í KENNSLU OG NÁMI
Skólinn leggur áherslu á að nemendur læri með því að leysa raunhæf og skapandi verkefni
í hverri grein. Skólinn leggur áherslu á samþættingu námsgreina, þverfaglegt samstarf og
að sköpun og frumkvæði einkenni nám og kennslu. Þessum markmiðum verður náð með
því að þróa kennsluhætti hafa hvetjandi námsmat með skýrum væntingum til nemenda
og eftirliti með ástundun þeirra.
 Val og ábyrgð nemenda á verkefnum aukist eftir því sem þeir eru lengra komnir í námi.
 Kennslan verði skipulögð út frá því hvaða upplýsingar, tæki og leiðsögn nemendur þurfa
til að geta leyst verkefnin af hendi.
 Kennarar þrói rafrænar leiðir til upplýsingamiðlunar og námsmats.
 Áhersla er lögð á að nám verði verkefnastýrt.
 Hlutfall leiðsagnarmats á úrlausnum verkefna verði einkennandi og hlutfall lokaprófa í
námsmati fari minnkandi.
 Stefnt er að minnkandi brottfalli og batnandi meðalárangri nemenda Tækniskólans, skóla
atvinnulífsins.
 Ferilmappa verði hluti af námsmati á flestum brautum.
Mælipunktar:
Á næstu þremur árum:
 Afföll skráðra eininga verði undir 15%.
 Hlutfall staðinna eininga verði yfir 75%.
 Hlutfall lokaprófa í námsmati minnki um 30%.
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Notkun ferilmöppu sem hluti af námsmati aukist um 30% á ári.

STEFNA Í ÞRÓUN NÁMSBRAUTA
Námskrár allra námsbrauta verða endurskoðaðar í samræmi við lög um framhaldsskóla frá
2008. Unnið verði áfram að þróun nýrra námsbrauta á framhaldskóla- og framhaldsstigi
(fjórða þrepi) í samræmi við þarfir nemenda og atvinnulífs.
 Í samræmi við ný lög verði lokið endurskoðun allra námsbrauta Tækniskólans haustið 2018.
 Á hverju ári verði a.m.k. ein ný námsbraut þróuð með hagsmunaaðilum.
 Fjölgun nemenda sem ljúka námi af 4. þrepi frá Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins.
 Byggja upp samstarf við erlenda skóla.
 Fá viðurkenningu erlendra og innlendra skóla á námi skólans á fjórða þrepi.
Mælipunktar:
Á næstu þremur árum:
 Verði nýjar/endurskoðaðar námskrár a.m.k. 4 á ári.
 Nýjar námsbrautir á 4. þrepi verði a.m.k. þrjár.
 Nemendum sem ljúka námi á 4. þrepi skólans fjölgi um 20%.
STEFNA UM MANNAUÐ, ÁNÆGJU NEMENDA OG STARFSMANNA
Starfsmenn og nemendur búi við góðar aðstæður, séu ánægðir með vinnuumhverfi sitt
og líði vel í Tækniskólanum, skóla atvinnulífsins. Skólinn mæli reglulega líðan og ánægju
nemenda og starfsmanna og setji niðurstöðurnar í ferli til úrbóta þar sem við á.
 Kennslu- og áfangamat verði á hverri önn og þróist til að gefa betri mynd af stöðu kennslu
og áfanga.
 Aðlögun kennslurýmis miðað við breytilegar áherslur verði unnið í samvinnu við starfsmenn.
 Skólinn stuðli að endurmenntun starfsmanna sinna með námskeiðum, fræðslufundum,
fyrirlestrum og kynningarferðum.
 Skólinn leggi áherslu á félagslíf nemenda og styðji skólafélögin og nemendasambandið
Mælipunktar:
Á næstu þremur árum:
 Hvert ár verði gerð ein viðhorfskönnun meðal nemenda og ein meðal starfsmanna.
 Einkunn kennslumats verði ekki undir 4.0.
 Einkunn áfangamats verði ekki undir 4.0.
STEFNA UM REKSTUR, SKIPULAG OG HÚSNÆÐI
Nýta vel þá fjármuni sem skólinn hefur til umráða og kostnaði haldið í lágmarki. Það er
m.a. gert með góðu skipulagi í mannauðsstjórnun, aðhaldi og skipulagi á innkaupum og
nýtingu efnis og einnig með góðri nýtingu í námshópum. Yfirstjórn skólans vinni náið
með eigendum að þróun hans í aðbúnaði og framtíðarhúsnæði.
 Halda nýtingu í námshópum eins góðri og mögulegt er hverju sinni.
 Stefnt er að því að tekjur aðrar en opinber framlög og nemendagjöld aukist sem hlutfall
heildartekna.
 Unnið skal markvisst að endurnýjun tækja og búnaðar.
 Allur skólinn starfi eftir vottuðu gæðakerfi samkvæmt ISO9001.
Mælipunktar:
Á næstu þremur árum:
 Tekjur aðrar en opinber framlög og nemendagjöld verði allt að 20% af heildartekjum.
 Meðalnýting í námshópum verði yfir 90% á hverju skólaári.
 Hlutfall launakostnaðar af heildartekjum sé ætíð undir 80%.
 Gæðakerfi samkvæmt ISO9001 staðli á skólanum í heild verði viðhaldið og vottað.
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