
                  Læsissáttmáli starfsfólks  
 

 
 
Kópavogsskóli hefur það að markmiði að allir nemendur skólans hafi náð yfirburðarfærni í lestri við útskrift úr 10. bekk, 
eftir því sem námsgeta þeirra leyfir. Allir kennarar skólans bera sameiginlega ábyrgð á að því markmiði verði náð. Í hverri 
námsgrein þarf að nýta öll tækifæri sem gefast til að efla lestrarfærni nemenda og hvetja þá til lesturs. Því hefur starfsfólk 
Kópavogsskóla mótað eftirfarandi læsissáttmála: 

 Lesum fyrir nemendur og lesum með nemendum  
 Hlustum á nemendur lesa 
 Viðhöldum og eflum færni okkar og nemenda í lestri 
 Höfum lesefni aðgengilegt nemendum og starfsfólki og bjóðum upp á fjölbreytt val lesefnis 
 Aðstoðum nemendur með lestrarvanda  
 Styðjum við nemendur sem eiga annað móðurmál en íslensku í að lesa á eigin tungumáli 

 

Það gerum við með því að…. 

- lesa fyrir nemendur og lesa með nemendum. Við nýtum nestistíma til lesturs og höfum lesefnið aðgengilegt fyrir 

afleysingarfólk 

- hlusta á nemendur lesa og kenna nemendum að hlusta á hvort annað lesa 

- viðhalda og efla færni í lestri með reglulegri þjálfun í samvinnu við foreldra og velja lesefni af kostgæfni með 

nemendum  

- hafa lesefni aðgengilegt í stofum, í sal og setustofum og bjóðum fjölbreytt val lestrarefnis.  

- kynna Bókasafn Kópavogs og skólabókasafnið og kennum nemendum að nýta fjölbreyttan bókakost jafnt prentaðan 

texta sem rafrænan. 

- aðstoða nemendur og foreldra sem þess þurfa og gefa góð og leiðbeinandi ráð fyrir heimalestur.  

- einstaklingsmiða lestrarþjálfunina, bendum á og nýtum viðeigandi námsgögn og kennsluaðferðir hverju sinni. 

- gefa öllum nemendum kost á að lesa á eigin tungumáli með því að kynna okkur, bjóða upp á og benda nemendum á 

aðgengilegt efni. Nýtum þjónustu frá Alþjóðaveri Álfhólsskóla. 

- gefa nemendum kost á að bregðast við því sem þau lesa á skapandi, gagnrýninn og fjölbreyttan hátt  

 

 

Sáttmáli þessi tekur mið af læsisstefnu Kópavogsbæjar, læsissáttmála samtakanna Heimili og skóli http://www.heimiliogskoli.is/laesissattmali/ Sáttmálinn tekur einnig mið af Barnasáttmála 
sameinuðu þjóðanna http://www.barnasattmali.is/ , agastjórnunarstefnu skólans Uppbeldi til ábyrgðar http://www.kopavogsskoli.is/skolinn/uppeldi-til-abyrgdar/ og verklagsreglum 
læsisstefnu Kópavogsskóla og handbók þar um.  
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