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Inngangur 

 

Allt að 40-50% allra kennara hætta í starfi innan við 5 árum eftir að þeir hefja 

störf og allt 10% þeirra á fyrsta ári sínu starfi (Ingersoll, 2012, bls. 49; Ingersoll 

og Strong, 2011, bls. 201). Svo virðist vera sem nýir kennarar nái ekki 

skuldbindast starfinu nægilega vel sem leiðir til þess að heltast úr lestinni  í meira 

mæli en áður (Ingersoll, 2012, bls. 48- 49). Rannsóknir sýna að góður alhliða 

stuðningur við nýja kennara eykur líkurnar á því að þeir haldi áfram í starfi. Best 

er ef nýir kennarar fái þá leiðsögn með formlegum hætti frá leiðsagnarkennara 

sem hittir þá reglulega á ákveðnum leiðsagnartíma. Heppilegast er að 

leiðsagnarkennarinn sé úr sama fagi og nýi kennarinn (Guðmundur Engilbergsson 

og María Steingrímsdóttir, 2019, bls. 1; Ingersoll og Smith, 2004, bls. 28,38).  

Á Íslandi virðist leiðsögn ekki vera hluti af menningunni (Birna María 

Svanbjörnsdóttir o.fl., 2019) þar sem mjög fáir nýliðar virðast fá formlega 

leiðsögn (Stjórnarráð Íslands, 2019b, bls. 14). Líkur aukast um fjórðung á 

brottfalli fái kennarar ekki viðeigandi stuðning (Helga Eiríkur Ólafsson og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2017, bls. 25, 39). Skipulagt innleiðingarferli er mikilvægur þáttur 

í að halda nýjum kennurum í starfi og gott innleiðingarferli tvöfaldi þær líkur 

(Espinoza o.fl., 2018, bls. 7).  

Hlutverk skólastjórans á að vera að finna einhvern sem býr yfir þeim 

eiginleikum sem henta best til leiðsagnar t.d. einhvern sem getur sett sig í spor 

annarra, hlustað og er tilbúinn að taka þátt faglegu lærdómssamfélagi og 

samvinnu við aðra. Það er líka mikilvægt að sá sem tekur að sér leiðsögn hafi 

a.m.k. þriggja ára starfsreynslu og hafi nægilegt sjálfstraust sjálfur til að ígrunda 

sjálfur með nýja kennaranum og hjálpi honum markvisst í sinni ígrundun 

(Eisenscmidt og Poom-Valickis, 2020, bls. 93, 102) 

Rannsóknir sýna að áætlanir um leiðsögn ættu að innihalda þrjá 

grundvallarþætti. Í fyrsta lagi að leiðsagnarkennarinn sé þjálfaður í faginu. Í öðru 



lagi horfa þurfi til fleiri þátta en bara formlegrar leiðsagnar og í þriðja lagi þurfi 

skólamenningin vera styðjandi. Gott skipulag og áætlanir um móttöku nýrra 

kennara hafa jákvæð áhrif á fjölmarga þætti: 

− Bekkjarstjórnun verður betri. 

− Gæði kennslunnar verði betri með tilliti til áhuga og góðs bekkjaranda. 

− Námsárangur nemenda t.d. betri einkunnir. 

− Auðveldara að halda námsmarkmiðum að nemendum.   

− Dregur úr einangrun nýrra kennara. 

− Eykur stjálfstraust nýrra kennara.  

− Eykur sjálfsálit nýrra kennara. 

− Styður við þróun seiglu hjá nýjum kennurum.  

− Eykur líkur á faglegri ígrundun nýrra kennara og þeir verði hæfari til að 

takast á við vandamál.  

− Minnkar líkur á kulnun.    

 

 Rannsóknir sýna einnig að samvinnumenning er lykilatriði t.d. þar sem 

teymiskennsla er hluti af menningunni (Fredriksen, 2020, bls. 56-60, 68). 

Mikilvægt er að skipulag skólans geri ráð fyrir að nýr kennari og 

leiðsagnarkennari geti hist á skólatíma og að leiðsagnarkennari fái umbun fyrir 

störf sín. Leiðsögn þarf að eiga sér stað í skólamenningu sem einkennist af 

samstarfi. Sjálfstraust fæst með stuðningi og því að vinna með faglegum 

samstarfsmanni eða mönnum og að vera ekki einangraður (Robinson, 2008, bls. 

42). 

Á vormánuðum 2019 var nýtt starfsheiti leiðsagnakennara tekið upp í 

kjarasamningi félags leikskólakennara og grunnskólakennara og sambands 

íslenskra sveitafélaga. Um er að ræða undirritað samkomulag í samstarfsnefnd en 

ekki eiginlegan hluta kjarasamnings sem gildir út mars 2023. Þar kveður á um að 

ráðið sé til starfsins til eins árs í senn og það skuli a.m.k. jafngilda 20% 



starfshlutfalli á ársgrundvelli. Skilyrði er að leiðsagnarkennari hafi a.m.k. þriggja 

ára starfsreynslu og réttindi til kennslu í grunnskóla. Starfið sem slíkt er svo útfært 

í samráði við skólastjórnendur. Helsta skilgreinda hlutverk leiðsagnarkennarans 

er að hann skuli sinna leiðsögn við starfsnámsnema, nýliða og vettvangsnema 

vegna starfa þeirra inna skólans t.d. varðandi kennsluáætlanir, endurgjöf og mat. 

Hann skuli einnig vinna í samstarfi við Háskóla starfsársnema og vettvangsnema 

(Samband íslenskra sveitafélaga, 2019, 21. maí) 

 

Unnið úr meistaraprófsritgerð Viðars Jónssonar, skólastjóra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markmið móttöku- og leiðsagnaráætlunar Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar 

- Að nýliðar upplifi sig velkomna og sem hluta af liðsheild. 

- Að nýliðar fái markvissa leiðsögn fyrstu tvö árin. 

- Að tryggja gagnvirkni milli nýliða, leiðsagnarkennara og annarra kennara. 

- Að byggja upp sjálfstraust í starfi nýliða. 

- Að nýliðar verði hluti af teymum í skólanum og taki þátt í þróun 

lærdómssamfélagsins. 

- Að formleg og óformleg leiðsögn einkenni skólastarfið. 

- Allt starfsfólk skólans verði hluti stuðningsneti nýliða. 

 

Tímabil Viðfangsefni Framkvæmd

/Ígrundun 

Júní Hlutverk stjórnanda 

- Ráðning 

- Velja leiðsagnarkennara með tilliti til 

styrkleika/fags 

- Hafa þarf í huga hvort um starfsnám er að 

ræða eða ekki 

Dagsetning  

Ágúst Hlutverk stjórnanda 

- Halda fund með öllu starfsfólki vegna nýliða. 

Ýta undir óformlega leiðsögn 

- Fundur með nýliða og leiðsagnarkennara 

- Skoða skólann og stefnu hans 

- Ákveða fyrirkomulag funda  

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Hefur samband við nýliða og ákveður 

fundartíma vetrarins og tryggir að tími sé 

gefinn til funda 

Dagsetning:  

 

 

 

 

 

Dagsetning:  



- Hittir nýliða fyrir fyrsta starfsmannafund og 

fylgir honum þangað 

- Kynnir nýliðann fyrir nánasta samstarfsfólki 

- Kennir á Mentor t.d.  lotur, kennsluáætlanir 

o.fl. 

- Sýnir helstu kennslurými og kennir á þau 

kerfi sem fylgja kennarastarfinu t.d. 

ljósritunarvélina o.fl.  

- Fundar með nýliða á notarlegum stað utan 

vinnustaðar 

- Aðstoða við undirbúning foreldraviðtala ef 

við á 

- Fara yfir starfsáætlun skólans t.d. skólareglur 

o.fl. 

 

 

Sept. Hlutverk stjórnanda 

- Kíkja í heimsókn í kennslustundir  

- Halda fund með nýliða eftir fjórar vikur 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Sinna daglegum samskiptum og hvetja til 

ígrundunar 

- Skipuleggja fundi og kynna dagskrá vetrarins 

- Gefa nýliða tækifæri á að kom með 

hugmyndir um hvernig leiðsögninni skuli 

háttað 

- Fara í a.m.k. eina kennslustund og ígrunda 

með nýliða 

- Kynnir uppeldisstefnu skólans og þær 

nefndir sem eru starfandi  

- Kynnir stoðþjónustu og ræðir farsæld í þágu 

barna (Sprettur) 

- Aðstoðar við undirbúning foreldraviðtala 

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 



Okt. Hlutverk stjórnanda 

- Kynnir endurmenntunartækifæri 

- Hittir leiðsagnarkennara 

- Starfsmannasamtal 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Hittir nýliða vikulega 

- Skipuleggur kennslustund þar sem nýliði 

kemur í heimsókn 

- Ræða námsmat og kennsluáætlanir  

 

Dagsetning: 

 

 

 

Dagsetning: 

Nóv.  Hlutverk stjórnanda 

- Mætir í kennslustund hjá nýliða 

- Fundur með leiðsagnarkennara og nýliða 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Taka þátt í nýliðakaffi á fundartíma 

- Farið yfir styrkleika og hvað vel hefur gengið 

- Farið yfir óvænt atvik og viðbrögð við þeim 

 

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 

Des.  Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Jólahefðir í desember 

- Skila mati ef um starfsnám er að ræða og 

funda með nýliða vegna þess ef það á við. 

- Óformlegt spjall 

Dagsetning: 

Jan. Hlutverk skólastjóra 

- Heimsækir nýliða í kennslu 

- Starfsmannasamtal 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Starfskenning rædd og reifuð 

- Rætt um áætlun út árið um fundi o.fl. 

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 

Feb.  Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Umræða um markmið nýliðans 

Dagsetning: 



- Kennari kemur í kennslustund til nýliða 

 

Mars Hlutverk skólastjórnanda 

- Fundur með nýliða.  

- Staða ráðningar og framhald hennar rætt 

- Nýliðakaffi 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Mætir í kennslustund og gefur endurgjöf 

- Nýliði mætir í kennslustund hjá 

leiðsagnarkennara 

Dagsetning: 

 

 

 

Dagsetning: 

Apríl Hlutverk skólastjórnanda 

- Fundur með nýliða, framtíðarsýn hans rædd 

- Starfsmannasamtal 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Skila mati ef um starfsnám er að ræða og 

funda með nýliða vegna þess ef það á við. 

- Fara yfir farinn veg og fá endurgjöf frá nýliða 

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 

Maí Hlutverk skólastjórnanda 

- Hitta leiðsagnarkennara og nýliða og meta 

veturinn. Ræða fyrirkomulag stuðnings 

næsta vetur 

- Nýliðakaffi 

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Uppgjör skólaársins. 

- Hefðir og venjur í kringum skólaslit og 

skólalok. Samræða við nýliða um næsta 

starfsár og ígrundun um þau störf.  

 

 

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 



 

Annað ár   

Ágúst Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Hittir nýliða vikulega 

- Rifjar upp hagnýtar upplýsingar við upphaf 

skóla 

 

Dagsetning: 

Sept. - 

júní 

Hlutverk skólastjórnanda 

- Fundar með nýliða tvisvar yfir skólaárið, 

einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir 

áramót.  

Hlutverk leiðsagnarkennara 

- Fundar mánaðarlega með nýliða, í hlýlegu 

og notalegu umhverfi, fer yfir málefni 

líðandi stundar, upplifun nýliðans og 

ígrundar með honum um starfsþróun hans.  

Dagsetning: 

 

 

Dagsetning: 
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