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Skema heldur námskeið 
Samkomulag náðist í október um að fyrirtækið Skema tæki að 
sér námskeiðahald fyrir skóla sem nota iPad-spjaldtölvur. 
Stefna Apple hefur löngum verið að styðja vel við innleiðingu 
sinna tækja í skólastarfi en fram til þessa hefur ekki verið 
hægt að fá námskeið á íslensku. 

Námskeið fyrir umsjónarkennara í 6. - 7. bekk
Stefnt er að því að fyrstu námskeiðin sem Skema heldur í 
Kópavogi verði fyrir þá umsjónarkennara sem verða í 
eldlínunni í ársbyrjun 2016. 

Tvö námskeið verða í boði fyrir þennan kennarahóp, það fyrra 
um það leyti sem afhendingarferlið hefst í janúar en hið síðara 
skömmu fyrir páskaleyfi.   

Líkt og gert var í nóvember munu kennarar í 2-3 skólum sitja 
námskeiðin saman. 

Einnig er stefnt að því að Skema haldi námskeið fyrir foreldra 
í hverjum skóla fyrir sig. 

Á myndinni eru Rakel Sölvadóttir framkvæmdastjóri Skema 
og Ólafur Sólimann hjá Epli kampakát með samkomulagið. 

Viðvera 
kennsluráðgjafa 

Ákveðið hefur verið að viðvera 
kennsluráðgjafa í skólunum 
breytist nokkrum sinnum á 
vorönn. Tilgangurinn er að 
fleiri kennarar hafi aðgang að 
ráðgjöfunum á kennslutíma.  

Fyrsta breytingin verður 1. 
febrúar og svo aftur 29. 
febrúar, 29. mars, 18. apríl og 
9. maí..  

Heimsóknir á 
kennarafundi  

Í janúar og febrúar munu 
fulltrúar skólanna í Kópavogi 
koma inn á kennarafundi hver 
hjá öðrum og segja frá hinu og 
þessu sem vel hefur verið gert 
á fyrstu mánuðum innleiðingar.  

Kynningarfundir 
fyrir foreldra 

Foreldrum nemenda í 6. - 7. 
bekk var boðið til 
kynningarfunda í desember.  

Mæting var misgóð milli skóla 
eins og gengur en í heild kom 
rúmlega helmingur foreldra.  

Fundirnir verða endurteknir 
dagana 12.-14. janúar fyrir þá 
sem ekki komust. 
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Leiðtogateymin 
hittast í ársbyrjun 

Sameiginlegir fundir 
leiðtogateyma verða haldnir á 
fyrstu kennsludögum nýs árs eftir 
svohljóðandi skipulagi:  

• Þriðjudaginn 5/1 hittast teymi 
Hörðuvallaskóla, Lindaskóla og 
Smáraskóla í Lindaskóla kl. 
14-16.  

• Miðvikudaginn 6/1 hittast teymi 
Vatnsendaskóla, 
Kópavogsskóla og 
Snælandsskóla í 
Kópavogsskóla kl. 14-16.  

• Fimmtudaginn 7/1 hittast teymi 
Álfhólsskóla, Salaskóla og 
Kársnesskóla í Álfhólsskóla 
(Hjalla) kl. 14-16. 

Allir kennsluráðgjafarnir verða 
saman á þessum fundum og er 
markmiðið að deila reynslu, 
lausnum, hugmyndum og 
þekkingu milli skólanna. 

Afhendingarferlið endurskoðað 

Gert er ráð fyrir að afhendingarferlið taki mun 
lengri tíma í janúar en í haust sem leið. Í 
hverjum bekk verður komið fjórum sinnum inn 
með spjaldtölvurnar á tveggja vikna tímabili 
áður en þær eru formlega afhentar.  

Fyrst eru tækin ræst, lykilnúmer og 
fingrafaraskanni virkjuð sem og netfang. Í næstu 
atrennu slá nemendur inn AppleID og prófa að 
sækja öpp. Því næst er unnið með 
notkunarreglur og loks eru tækin skráð inn á 
AirWatch umsýslukerfið. 


