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Inngangur     
Öllum grunnskólum ber að framkvæma kerfisbundið sjálfsmat samkvæmt 35. og 36. grein nýrra 

grunnskólalaga. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hefur verið náð, greina veika 

og sterka þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Skólar verða að koma til móts við 

ólíkar þarfir og margir ólíkir þættir móta skólastarfið. Sjálfsmatið verður stöðugt að vera í gangi og er 

langtímamiðað, með því fer fram víðtæk gagnasöfnun um skólastarfið í heild sinni. Sjálfsmat skóla er 

liður í þróun og vexti þeirra auk þess sem það er leið til að miðla þekkingu á skólastarfi. Sjálfsmat, 

umbætur og mat á þeim eru því lykill að því að gera góðan skóla betri.   

Það er í verkahring sveitastjórna að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs  samkvæmt nýjum 

grunnskólalögum , sbr. 5.,6. og 37.gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, 

innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um 

umbætur.Samkvæmt 38. grein laganna kemur fram að menntamálaráðuneytið annast greiningu og 

miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga  frá sveitarfélögum skv. 37.gr. 

og með sjálfstæðri gagnaöflun. 

Sjá grunnskólalögin nánar á eftirfarandi slóð http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html.  

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Ákveðin viðmið sem skólum er 

ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo og leiðbeiningar um 

sjálfsmat. Matið þarf að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, 

árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert, til þessa að uppfylla 

viðmið laga. 

Grunnskóli Borgarfjarðar  varð til við sameiningu Varmalandsskóla og Grunnskóla Borgarfjarðar 

Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri  vorið 2010. Unnið er eftir sjálfsmatskerfinu „How good is our 

school“  eða gæðagreinum. Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef skólaskrifstofu Skagfirðinga. 

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/.  Á vorönn 2013 fór GBF í samstarf við Skólapúlsinn og 

voru lagðar kannanir fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn.  

Einkenni stofnunarinnar    

Húsnæði            
 Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum;  í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í 

barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 

starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel er 

starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer fram að mestu leyti utan dyra 

eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í Skorradal í 2 vikur 

að hausti og í Borgarnesi og að Kleppjárnsreykjum að vori. 

 
Kleppjárnsreykjadeild 
Kennsla fer fram í fjórum byggingum: í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum skólastjóraíbúð 

við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru allar almennar 

kennslustofur, smíðastofur, námsver, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða nemenda, 

starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram myndmenntarkennsla. Þetta 

húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var endurnýjaður árið 2008 og breytt í myndmenntarstofu. 

Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði-, textíl- og tónmenntarstofa. Í íþróttahúsinu fer fram öll 

íþrótta- og sundkennsla og er allur búnaður þar til fyrirmyndar. Allur skólinn þarfnast orðið mikilla 

endurbóta.  Á næsta skólaári verður endurbótunum haldið áfram.  

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/
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Varmalandsdeild 
Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í íþrótta- og 

félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla 1.- 4. bekkjar fer fram í barnaskólanum en þar er einnig bókasafn, 

tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Kennsla 

5.-10. bekkjar fer fram í Húsó, sú bygging hefur verið endurnýjuð að hluta. Á efstu hæð eru nú 3 

kennslustofur, nemendarými auk stjórnunarrýmis. Á miðhæð er starfsmannaaðstaða, 

morgunverðarsalur, náttúrufræðistofa, sérkennslustofa, almenn kennslustofa og nemendarými. Í 

Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug, smíðastofa og aðstaða fyrir heimilisfræðikennslu. Þörf er á 

endurnýjun á að stöðu fyrir heimilisfræðikennslu. 

Miklar endurbætur hafa átt sér stað á húsmæðraskólanum en þeim er þó engan veginn lokið 

samkvæmt því sem áætlað var.  

Skólalóð   
Hvanneyrardeild  

Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðagötum eða öðrum hættum að undanskilinni tjörn 

sem er á lóðinni.  Lóðin er að mestu leyti lögð möl en grasi að hluta til.  Á lóðinni er góður 

gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur.  Einnig eru rólur og klifurgrind.  Fyrir liggur 

teikning að skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Hafist var handa við  lagfæringar á aðkomu að 

skólanum og bílastæði en því verki er enn ólokið. 

Kleppjárnsreykjadeild 

Skólalóðin er nokkuð stór. Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í kringum þau er 

möl, þar er einnig lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar eru svo stór gras-fótboltavöllur og grasflatir 

umhverfis skólann sem nýtast sem leiksvæði. Malbikaður minni fót- og körfuboltavöllur er staðsettur 

við enda sundlaugar. Skólinn hefur einnig til umráða gamalt tún í næsta nágrenni svokallað Læknistún 

og þar hefur verið unnið að aðstöðu fyrir útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa 

einnig verið gróðursettar plöntur til skjólmyndunar. 

Varmalandsdeild 

Náttúrulegt umhverfi skólans er barnvænt og hentar vel til útivistar, þó er brýn þörf á ákveðnum 

úrbótum s.s. bílastæðum, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar.  Leiksvæði á skólalóðinni kallar á 

endurbætur. 

Nemendur     
Við upphaf skólaársins 2012-2013 voru nemendur skólans 219 en við lok þess 206 á þremur 

starfsstöðvum. 

Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk og 3.-4. bekk. 

Í Kleppjárnsreykjardeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk, 3.- 4. bekk, 5. - 6. 

bekk og  9.-10. bekk. 

Í Varmalandsdeild var kennt í 7 bekkjardeildum þ.e. samkennt í  3.- 4. bekk, 5.- 6. bekk og 8.-9. bekk.

     

Akstur  
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.  

Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur, 

Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Hvanneyrarleið er Garðar Jónsson, Þverárhlíð og Kotaleið 
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Sæmundur Sigmundson, Bifröst og Skorradalsleið Tryggvi Sæmundsson, Húsafell og Flókadalsleið Jón 

Pétursson og Hálsasveit/Reykholt er Einar Guðni Jónsson. 

Starfsmenn GBf 
Skólastjóri 

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. 

Deildastjórar 

Þrír deildarstjórar eru starfandi við skólann. Helga Jensína Svavarsdóttir er deildarstjóri 

Hvanneyrardeildar í 38% stöðugildi sem stjórnandi. Hlöðver Ingi Gunnarsson er deildarstjóri 

Varmalandsdeildar og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar, staðgengill 

skólastjóra. Deildarstjórar K- og V- deildar eru báðir í 80% stöðugildi sem stjórnendur. 

Kennarar eru 31 talsins þ.m.t. deildastjórar. Stöðugildi til kennslu er 24,7 og kennslustundir  643,6  á 

viku skólaárið 2012-2013. 

Aðrir starfsmenn    
2 húsverðir  1,5 stöðugildi 

2 skólaritarar 1,0  stöðugildi 

1 kennsluráðgjafi  0,40 stöðugildi 

1 skólahjúkrunarfræðingur 0,20  stöðugildi 

1 skólasálfræðingur 0.20 stöðugildi 

5 stuðningsfulltrúar 4,1 stöðugildi 

10 skólaliðar 7,87 stöðugildi  

2 bókaverðir 0,68 stöðugildi  

3 matráðar 2,7 stöðugildi 

2 starfsmenn í mötuneyti 2 stöðugildi 

Stefna og markmið 
Hlutverk Grunnskóla Borgarfjarðar, í skipulagðri samvinnu við heimilin og samfélagið, er að 

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda 

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa  

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 

 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og áræðni 
til að hafa áhrif á þróun samfélagsins  

Framtíðarsýn  
Grunnskóli Borgarfjarðar útskrifar metnaðarfulla nemendur, sem nýta styrkleika sína til að ná árangri.  

Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með tengingu við náttúru, 

arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni sína í gegnum ólíkar 

starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

Einkunnarorð  
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Hugtökin þrjú lýsa best skólastarfi GBf og við 

hverju nemendur mega búast innan hans. http://www.gbf.is  

http://www.gbf.is/
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Gleði  vísar til þeirra jákvæðu viðhorfa sem skólinn vill að nemendur hafi til námsins og skólans og sé 

um leið lýsandi fyrir ríkjandi samskiptaform. Án gleðinnar er erfitt fyrir nemendur að ná þeim góða 

árangri sem skólinn væntir af þeim. 

Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná árangri. 

Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, skipulagðri hreyfingu og 

hollum mat í mötuneytinu. 

Árangur  vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í námi og á 

félagslega sviðinu.  

Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans. 

Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 

heimasíðu skólans. 

Gildi 
Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu  

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

 stöndum saman og vinnum saman 

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum 

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum 

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra 

 hvetjum til heilbrigðs lífernis 

Sjálfsmat 
Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga á sérhver grunnskóli að innleiða aðferðir til að meta 

skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl hans við 

nærumhverfið.  

Sjálfsmat skóla felur í sér ítarlega lýsingu á markmiðum og starfi skólans og jafnframt tillögur um 

úrbætur og mat á þeim. Með sjálfsmati fer fram víðtæk gagnaöflun um skólastarfið sem veitir 

upplýsingar um í hve miklum mæli árangur skólastarfsins er í samræmi við markmið skólans sem sett 

eru í skólanámskrá.  Forsenda raunhæfs sjálfsmats er því ítarleg og markviss skólanámskrá sem 

stuðlar að því að starfsfólk skóla skýri viðhorf sín til skólastarfs og sameinist um leiðir að settu marki.  

Árlegar kannanir   
 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur  Sálfræðingur Október 2012 

Hreyfiþroskapróf   MOT 

4-6 

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2012 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember 2012, 

febrúar og apríl 2013 

Leiðin til læsis Yngri bekkir að hluta Umsjónarkennari  3-4. 

bekkjar 

Haust 2012 

Greinandi lesskimun 

GRP 14h 

9. bekkur Kennsluráðgjafi Janúar 2013 
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Hraðlestrarpróf 1.- 10. bekkur  Sérkennari /ísl.kennari 3 sinnum á skólaárinu 

hjá 1.-9.bekk.  

1 sinni hjá 10. bekk 

Samræmd próf 4., 7. og 10.bekkur Deildarstjóri Haust 2012 

 

Niðurstöður samræmdra prófa   
Á haustönn þreyttu nemendur 4., 7. og 10.bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 

nemendur 10.bekkjar þreyttu einnig próf í ensku. 

Niðurstöður samræmdra prófa í 4., 7. og 10.bekk 2012 í Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Hér má sjá meðaltalstölur 

 

4. bekkur  íslenska     GBf 4.bekkur  íslenska N-Vesturland 4.bekkur  íslenska landið allt 

5,8 5,7 6,1 

4. bekkur stærðfræði  GBf 4. bekkur stærðfræði               

N- Vesturland 

4.bekkur  stærðfræði landið allt 

5,8 6,5 6,9 

7. bekkur  íslenska     GBf 7. bekkur  íslenska                     

N-Vesturland 

7. bekkur  íslenska  landið allt 

5,9 6,4 6,6 

7. bekkur stærðfræði  GBf 7. bekkur stærðfræði               

N-  Vesturland 

7. bekkur  stærðfræði       

landið allt 

6,1 6,7 6,9 

10. bekkur  íslenska  GBf 10.bekkur  íslenska                    

N-Vesturland 

10.bekkur  íslenska landið allt 

6,5 6,3 6,4 

10. bekkur stærðfræði  GBf 10. bekkur stærðfræði             

N-  Vesturland 

10. bekkur  stærðfræði     

landið allt 

5,0 6,1 6,5 

10. bekkur enska       Gbf 10. bekkur enska                       

N-  Vesturland 

10. bekkur  enska   landið allt 

5,8 6,3 6,6 

Námsmat     
Námsmat í GBf miðar að því að auka samfellu í námsmati innan skóla og  milli skólastiga. Gefin er 

prófseinkunn og/eða leiðsagnarmat við annaskil. Leiðsagnarmat var unnið í H- og K deild af 

nemendum og kennurum um áramót en einungis af kennurum að vori.  Kennarar í unglingadeild 

ákváðu að halda óbreyttu fyrirkomulagi námsmats á vorönn sem reynt var í fyrra. Nemendur fengu 

prófamöppu með prófum í þeim fögum sem í voru lokapróf. Þeir fengu 80 mín. á hverjum degi til að 

vinna í möppunni. Þeir máttu velja í hvaða röð þeir tóku prófin og máttu flakka á milli prófa. Þeir gátu 

skoðað próf og punktað hjá sér þætti sem þurfti að undirbúa betur heima. Lokaeinkunn samanstóð af 

símati og prófseinkunn. 
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Foreldraviðtöl    
Foreldrar og umsjónarkennarar hittast a.m.k. þrisvar sinnum yfir skólaárið. Í upphafi skólaársins þ.e. 

strax að lokinni skólasetningu er námsefniskynning í hverri bekkjardeild. Þar fer umsjónarkennari yfir 

námsefni  og starf vetrarins og foreldrar velja sér bekkjarfulltrúa í hverri bekkjardeild. Síðan eru tvö 

einstaklingsviðtöl  þar sem umsjónarkennari, foreldrar/forráðamenn og nemandi hittast og fara m.a. 

annars yfir stöðu og gengi nemandans í námi og hlustað eftir röddum foreldra. Fyrra viðtalið er í 

byrjun október og það síðara í byrjun febrúar. Í seinna viðtalinu er leiðsagnarmat nemenda haft til 

grundvallar og farið yfir það.  Niðurstöðu viðtalanna eru trúnaðarmál og farið með þær sem slíkar. 

Starfsmannaviðtöl     
Starfsmannaviðtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðamál skólastjóra og starfsmanns og 

eru um allt sem snertir starfið en höfuðmarkmið þess eru umbætur. Í því er ekki eingöngu litið til 

baka heldur einnig fram á veginn. Í starfsmannaviðtali eru ekki felldir dómar, það snýst ekki um laun 

starfsmannsins og eru ekki einhliða frammistöðumat.  

Niðurstöður þeirra eru færðar og farið með sem trúnaðarmál. Í lok hvers viðtals gera starfsmaður og 

skólastjóri með sér samkomulag um aðgerðir sem snúa m.a. að markmiðum, verkefnum, fræðslu, 

starfs- og ábyrgðarsviðs hvers og eins.  

Gæðagreinar  

Almennt um gæðagreina   
Gæðagreinar eru gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að stuðla að breytingum, þróun og vexti 

skólastarfsins. Allir starfsmenn, foreldrar og nemendur hafa tækifæri til þess að koma sínum 

hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til framfara.  

Lykilþættir gæðagreinanna 
Gæðagreinalíkanið byggir á því að skólastarfinu sé skipt í níu lykilþætti, sem flestir eru síðan greindir í 

tvo eða fleiri undirþætti.  

1. Heildarárangur 
1.1. Framfarir í skólastarfi 
1.2 Samræmi skólastarfsins við lögboðnar skyldur 
 

2. Áhrif á nemendur 
2.1 Námsreynsla nemenda 
2.2. Árangur skólans í að efla foreldra, forráðamenn og fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi 
 

3. Áhrif á starfsfólk 
3.1. Þátttaka starfsfólks í starfi skólans 
 

4. Áhrif á samfélagið 
4.1. Árangur skólans í samstarfi í tengslum við nærsamfélagið 
4.2. Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild 
 

5. Menntun 
5.1. Skólanámskrá 
5.2. Kennsla sem leiðir til árangursríks náms 
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5.3. Til móts við námsþarfir 
5.4  Mat í þágu náms/leiðsagnarmat 
5.5  Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri 
5.6  Jafnrétti og sanngirni 
5.7  Samstarf við nemendur og foreldra 
5.8  Umhyggja, velferð og þroski nemenda 
5.9  Sjálfsmat sem undirstaða umbótarstarfs 
 

6. Stefnumótun  
6.1. Endurskoðun skólastefnu og þróunarvinna 
6.2. Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð 
6.3. Þróunaráætlanir 
 

7. Starfsmannastjórnun og stuðningur við starfsfólk 
7.1. Mönnun, ráðningar og stöðugleiki 
7.2. Nýting mannafla og teymisvinna 
7.3. Starfsþróun og starfsmat/starfsmannaviðtöl 
 

8. Samvinna og búnaður 
8.1. Samstarf við samfélagið, skólastofnanir, skólaskrifstofu og sveitarstjórn 
8.2. Fjármálastjórn 
8.3. Stjórnun og notkun búnaðar og námsumhverfis 
8.4  Gagnavarsla og nýting upplýsinga 
 

9. Forysta 
9.1. Sýn, gildi og markmið 
9.2. Forysta og framtíðaráform 
9.3. Efling starfmanna og samvinnu 
9.4  Forysta um framfarir og breytingar 

Einkunnagjöfin er á bili 1-6 , við matið er notaður eftirfarandi einkunnaskali. Markmiðið er 
ávallt að ná sex í öllum þáttum skólastarfsins.  

6 Framúrskarandi Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

5 Mjög gott Afar sterkur þáttur 

4 Gott Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið betri 

3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

Hver skóli getur gert sér nýja greina til að meta eftir, til dæmis ýmislegt í innra starfi s.s. 
skólaferðalög, árshátíð og ákveðna þætti sem eru hluti af skólastarfi. Nánari upplýsingar um 
gæðagreina má nálgast á eftirfarandi vefslóð: http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/ 

  

http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/
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Sjálfmatsáætlun 2010-2013 og 2013-2016 
Sjálfsmatsáætlun kemur inn á alla þætti skólastarfsins  og nær hún yfir þrjú ár. Auk matsins 

samkvæmt þriggja ára áætlun eru allar greinar skimaðar á hverju ári. Sjálfsmatsskýrsla er unnin á 

hverju vori og er aðgengileg á heimasíðu skólans. Hér má sjá  áætlun um framvindu Gæðagreinanna 

til þriggja ára og verður hún endurmetin á hverju vori. Gæðagreinar þessa árs fylgja í viðauka í 

skýrslunni. Þar má  sjá hvað verið er að meta í hverjum greini fyrir sig. 

 

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar  2010-2013 

Skólaár 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Haustönn Innleiðing HGIOS 

 

Gæðagreinir 2 

Nemendakönnum 

/einelti 

Gæðagreinir 5 

Nemendakönnum 

/einelti 

Vorönn Gæðagreinir  3  

Foreldra- og  

nemendakönnum 

Starfsmannakönnun 

Gæðagreinir 8 

Foreldra og 

nemendakönnun 

Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 9 

Foreldra og 

nemendakönnun 

Skimun gæðagreina 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 

 

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar  2013-2016 

Skólaár 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Haustönn Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 1 

Gæðagreinir  4 

Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 6 

Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 7 

Vorönn Gæðagreinir 10- 

sameining GBF 

Foreldra-, nemenda- 

og starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

Skimun gæðagreina 

Innra mat fyrri ára 

skoðuð og stefna um 

framhald innra mats 

mótuð. 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 

 

 

Skólanámskrá                                                                                     Gæðagreinir 5.1    

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn:  5,4,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Stefna skólanámskrár er skýr og endurmetin reglulega 

 Styðjum vel við alhliða þroska og leitumst við að mæta þörfum hvers og eins 

         Veiku hliðarnar okkar: 

 Vantar markvissari stefnu í einstaklingsmiðun 

 Við mættum taka betur mið af nærsamfélaginu og auka tengsl milli námsþátta innan skólans 

 Meiri tengsl milli námsþátta og fá meiri upplýsingar um námsreynslu nemenda. 
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  Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að stefna skólanámskrár er skýr 

Skólanámskrá        Gæðagreinir 5.1 

Hvanneyrardeild – kennarar 

Heildareinkunn  fyrir hvern lið: 4,5,6,5,3,4,6,5,5,5,5,5,2,6 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Skapandi skóli sem nýtir sér vel nærsamfélagið til kennslu m.t. nýbreytni í skólanámskrá. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Eftirfylgni með 4.bekk þegar að hann flyst á milli H-deildar og K-deildar.  

 Vantar að hafa skilafund á milli kennara þegar að nemendur eru að flytjast frá H-deild yfir í K-

deild. 

 Hafa sérstaka kynningu fyrir nýnema skólans og foreldra eins og gert er fyrir foreldrar 6 ára 

nemendanna. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að áætlanir okkar og námsleiðir eru áhugaverðar, krefjandi og veita ánægju. 

 Við bregðumst við og mætum þörfum nemenda. 

Tillögur um aðgerðir: 

 Vantar að hafa skilafund á milli kennara þegar að nemendur eru að flytjast frá H-deild yfir í K-

deild. 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Vantar ekki að allt starsfólk taki þátt í að þróa og endurbæta skólanámskrá? 

Skólanámskrá        Gæðagreinir 5.1 

Varmaland – kennarar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,4,4,4,3,3,3,4,5,2,5,5,4,5 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Liður I. 

 Erum með þokkalega skólanámskrá sem er nú i þróun samhliða nýrri AG. 

  Liðir C,I, K, 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Eingöngu kennarar koma að nýrri námsskrá. 

 Eigum til að vera meira í orði en á borði þegar kemur að fagurfræðilegum 

yfirlýsingum. 

 Liðir E,G,J,F,M 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Liður E. 

 Liður F 
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Kennsla sem leiðir til árangursríks náms                                    Gæðagreinir 5.2      

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps:  4,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Stuðlað er að áhuga, gagnrýnni hugsun, ábyrgð og sköpun 

 Tjáning skoðana virkt 

 Endurgjöf virk 

 Að lesa í þarfir nemenda og bregðast við þeim 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Tilgangur kennslustunda ekki skýr gagnvart nemendum 

 Kennsluaðferðir mættu vera fjölbreyttari 

 Þurfum að bæta aðstöðu til upplýsingatækni, efla námsgleði og stuðla að því að 

nemendur sjái tilgang með náminu. 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að við gerum okkur grein fyrir veikleikum og styrkleikum okkar og hvernig við 

bregðumst við þeim 

Tillögur um aðgerðir: 

 Bæta aðgengi að tölvum 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Erfitt að svara J og K  (of nemendatengt) 

Kennsla sem leiðir til árangurríks náms    Gæðagreinir 5.2 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,5,6,5,5,5,4,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Við sköpum nemendum okkar leiðir til árangurríks náms við erum að nýta 

námsumhverfi okkar mjög vel og leyfum nemendum að vera virkir þátttakendur í 

náminu. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Erum með unga nemendur sem eru ekki búinn á að átta sig hvað þarf til að ná 

árangur í námi. 

Við erum sammála um að mikilvægustur þættirinir eru: 

 Við ræktum með nemendum okkar áhugasemi, sköpunarþörf og gagnrýna hugsun. 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 G-liður gæðagreinis á ekki við svona unga nemendur eins og við erum með í 

Hvanneyrardeild. 
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Kennsla sem leiðir til árangurríks náms    Gæðagreinir 5.2 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,4,4,4,3,5,4,4,5,4,4,5,5,4,4,5,5, 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Félagsleg samskipti (frelsi) 

 Teljum okkur standa ágætlega þegar kemur að árangursríkum kennsluaðferðum, 

 skólinn er lítil eining og persónuleg þekking á nemendum 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Erum ekki nógu einstaklingsmiðuð 

 Upplýsingatækni mætti vera markvissari 

 UT veik 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Virkja nemendur til náms 

 Meðvitund á styrkleika nem, og starfsfólks. 

Til móts við námsþarfir                                                                   Gæðagreinir 5.3                                                                   

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps: 5,4,4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Erum dugleg að koma til móts við sértækar námsþarfir nemenda 

 Leggjum okkur fram um að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir 

 Reynum að einstaklingsmiða námið og mæta þörfum allra nemenda með 

fjölbreyttum verkefnum og námsaðferðum 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Aðgengi að kennsluráðgjafa og vinnulag með stuðningsúrræði. 

 Hlutverk hvers og eins þarf að skýra t.d. varðandi einstaklingsnámskrár og 

stuðningsáætlun 

 Það mætti auka stuðningsúrræði.  Foreldrar og þeir ekki nógu virkir námi barnanna 

s.b.r. námsáætlanir. 

Til móts við námsþarfir       Gæðagreinir 5.3 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,5,5,5,6,6,6,6,4 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Við erum meðvituð um námsþarfir nemenda okkar og reynum að mæta þeim eftir 

bestu getu 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Við þurfum að íhuga gerð einstaklingsnámskrá betur 
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Athugasemdir um gæðagreini: 

 Okkur finnst að liður j eigi við í gæðagreini en námsáætlanir eru sýnilegar foreldrum 

inn á mentor og foreldrar geta komið með ábendingar ef þeir vilja 

Til móts við námsþarfir       Gæðagreinir 5.3 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið:4,4,3,4,4,4,4,4,4,2, 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Við reynum að vera í góðu foreldrasamstarfi og nýta okkur þá stoðþjónustu sem við 

þurfum 

 Liðir A;G;H; 

 Umhyggja fyrir einstaklingnum 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Úrræði frá sveitarfélagi til sérþjónustu 

 Liðir C,J, 

 Erum ekki nógu einstaklingsmiðuð og ekki nógu vel í stakk búin til að takast á við 

nemendur með sérþarfir t.d. einhverfu, kvíða og erfiða félagsstöðu 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Byggja upp stuðningsúrræði og veita nemendum og starfsfólki þannig þann stuðning 

sem þarf 

 Liður A 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Liður D, gildishlaðin spurning sem segir að einstaklingsmiðað nám sé markmið í sjálfu 

sér 

 Liður J, upp að hversu miklu marki er það æskilegt? T.d. foreldrar 

 Því miður tengist þessi gæðagreini peningum og því fjármagni sem skólinn fær. T.d. 

meiri mannskap og búnað 

     Mat í þágu náms/leiðsagnarmat                                                Gæðagreinir 5.4   

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps:  4,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Við tökum mark á námsmatinu og vinnum út frá því 

 Þarfir nemenda hafðar að leiðarljósi fyrst og fremst 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Okkur skortir stuðning og betri aðstöðu/tíma til að ræða við nemendur um nám sitt og stöðu 

á einstaklingsgrunni 

 Auka hæfni nemenda til að meta námsárangur sinn og annarra til dæmis með jafningjamati 

og sjálfsmati 

 Hægt að nýta upplýsingar á markvissari hátt 
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Athugasemdir við gæðagreini: 

 Spurning A er ekki nógu skýr að okkar mati , getum ekki svarað henni 

 Spurning L og I er sama spurningin 

Mat í þágu náms/leiðsagnamats     Gæðagreinir 5.4 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 3,3,4,1,4,5,5,5,5,6,5 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Skoðum og metum hvern einstakling  gaumgæfilega 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Má gera meira af því að láta nemendur meta sig sjálf í einstökum námsgreinum 

Við erum sammála um að mikilvægustur þættirinir eru:  

 Að nota upplýsingar úr námsmati vel til að meta nám og kennslu og stuðla bættu skólastarfi 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Liður I og J eru þeir sömu 

Mat í þágu náms/leiðsagnamats     Gæðagreinir 5.4 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 2,3,4,3,3,4,4,4,3,5,4, 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Umhugsun um einstaklinginn 

 Liðir F, J 

 Reynum að nota námsmat á uppbyggilegan hátt 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Samræming námsmats á milli kennara 

 Skipulag á námsmati 

 Liðir A,B,D, H, I, 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Liður B, 

 Námsmat sé nýtt á uppbyggilegan hátt 

Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri                             Gæðagreinir 5.5 

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps:  5,4,4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Vinna nemenda er sýnileg  

 Væntingar um árangur miklar  

 Við höfum trú á nemendum og hvetjum þá með jákvæðum hætti 

 Við höfum góð markmið að stefna að og vinnum markvisst að þeim 
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Veiku hliðarnar okkar: 

 Foreldrastarf þarf að vera virkara 

 Hrós þarf að eiga sér fleiri birtingarmyndir 

 Nemendur þurfa að læra að bera ábyrgð á eigin námi og hegðun og taka meira tillit til 

annarra.  Auka samkennd 

 Okkur vantar meiri jákvæðni og gleði í samskipti innan skólans 

 Mætti sýna hvert öðru meiri áhuga og veita hvatningu þegar vel er unnið 

Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri    Gæðagreinir 5.5 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,6,6,6,6,4,4,6,5,5,6,6,4,3,5,4 

Sterkur hliðar okkar:  

 Skólinn hefur trú á getu sinni og væntir þess ávallt að nemendur síni sinn besta árangur. 

Veiku hliðar okkar:  

 Fjölbreyttar aðferðar til endurgjafa 

 Hegðun einstaka nemenda. 

Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri                             Gæðagreinir 5.5 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Teljum okkur góð í þessum þætti 

 Við erum dugleg að hrósa 

 Liður D 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður G 

 Samskipti alls starfsfólks 

 Alltaf má bæta um betur 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Liður P 

 Að bæta samskipti innan skólasamfélagssins 

Jafnrétti og sanngirni                                                                        Gæðagreinir 5.6  

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Við teljum að stefna skólans sé almennt í anda jafnréttis og sanngirnis þar sem allir fá sömu 

tækifæri um leið og við fögnum margbreytileika 

 Við leggjum mikla áherslu á jafnrétti og sanngirni 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Enn og aftur þurfum við að efla foreldrasamstarfið 
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 Nemendur eru missterkir í að greina rétt fá röngu 

 Þurfum að vera duglegri að finna leiðir til að draga úr hindrunum 

Mikilvægustu þættirnir eru: 

 Áhersla á jafnrétti og sanngirni 

Jafnrétti og sanngirni       Gæðagreinir 5.6 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,5,5,5,6,5,5,6,6,5,5,6,5,6 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Hugsum vel um nemendur okkar sem eru með sérþarfir 

Veiku hliðar okkar: 

 Gagnkvæm virðing 

Jafnrétti og sanngirni       Gæðagreinir 5.6 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,4,4,5,4,5,4,5,4,3,4,5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Liður M, og fleira 

 Tökum vel á móti nýjum nemendum 

 Jafnrétti og sanngirni 

 Teljum okkur dugleg að gæta réttlætis og allir eru velkomnir til okkar 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður J 

 Kenna jafnrétti 

 Kynjahlutfall í starfsmannahópi 

 Erum stundum ekki nógu jákvæð þegar kemur að starfsmannaanda og viðhorfi 

Samstarf við nemendur og foreldra.                                               Gæðagreinir 5.7 

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps: 5,6,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Gott samstarf mætum þörfum foreldra  

Veiku hliðarnar okkar: 

 Virkni foreldra  

Mikilvægustu þættirnir eru: 

 Gott samstarf 

Athugasemd við gæðagreini: 

 L – liður á ekki við í þessari deild    
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Samstarf við nemendur og foreldra.                                               Gæðagreinir 5.7 

Kleppjárnsreykir Foreldrar   

Heildareinkunn hvers hóps: 5, 5 

Sterku hliðarnar okkar eru: 

 Gott samstarf og nálægð við starfsfólk, stuttar boðleiðir. Ein stór fjölskylda 

Mikilvægustu þættirnir eru: 

 Gott samstarf og nálægð við starfsfólk, stuttar boðleiðir. Ein stór fjölskylda 

Athugasemd við gæðagreini: 
Foreldrar vissu ekki af sjálfsmatsskýrslunni og höfðu ekki kynnt sér hana og svöruðu þ.a.l.  ekki 

spurningu O. Spurningar óþjálar og mættu vera skýrari t.d. spurningar G og M 

 

Samstarf við nemendur og foreldra     Gæðagreinir 5.7 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,6,6,6,5,6,5,6,5,6,6,6,6,5,6,6, 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Tökum vel á móti öllum, gott samstarf 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Gott samstarf við heimili og skóla 

Samstarf við nemendur og foreldra     Gæðagreinir 5.7 

Hvanneyri foreldrar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,6,4,3,5,6,4,5,3,4,5,5,5,5,4,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Sveigjanleiki 

 Persónulegt umhverfi og smæð skólans 

 Umhyggja fyrir einstaklingnum 

 Góð samskipti 

 Vellíðan 

 Samvinna við LBHÍ 

 Uppákomur í skólastarfi 

 Hollur matur 

 Allir velkomnir og vel tekið á móti nemendum/foreldrum og jákvætt viðhorf til allra 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Tilkynningar 

 Smæð skólans 

 Sundnám 

 Aðkoma skólans (skólalóð) 

 Skortur á eftirfylgni og utanumhald 
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 Upplýsingaflæði t.d. að auka upplýsingaflæði til foreldra þegar barn fær nýtt námsefni og 

hvernig þátttaka foreldra í heimanámi verði sem árangursríkust 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að virkja foreldra og skapa samfellu í náminu 

 Góð samskipti 

 Líðan barnsins að öllum líði vel í skólanum 

 Metnaður í kennslu 

 Fjölbreyttni í kennslu 

 Félagslegi þátturinn 

Athugasemdir við gæðagreini: 

 G-liður Um gæði menntunar um rekstur skólans þetta tvennt á ekki að vera saman í 

spurningu 

 Alltof opnar spurningar, margþættar og óskýrar. Erfitt að sjá hvernig þetta nýtist fyrir skólann 

Samstarf við nemendur og foreldra.                                               Gæðagreinir 5.7 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,5,5,5,4,5,4,5,5,4,5,4,3,5,4,4 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Reynum að stuðla að góðu foreldrasamstarfi, erum í sókn 

 Jafnrétti og sanngirni 

 Liður F, göngum mjög langt til móts við foreldra 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður M 

 Vantar að finna nýjar leiðir til að ná þeim sem við náum ekki 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Liður A 

 Gott foreldrasamstarf 

 Samstarf við nemendur og foreldra, allir velkomnir í skólann 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Liður G, rekstur skólans? 

Samstarf við nemendur og foreldra.                                               Gæðagreinir 5.7 

Varmaland foreldrar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,6,5,5,6,6,6,5,3,6,6,5,6,5,4,5 

Sterku hliðarnar okkar:  
  B,C,D,G. Góð samskipti 

 Öflugt upplýsingaflæði 

 Skólaumhverfi  

 Hæfileg skólastærð  

 Gæði í námi og starfi  

 Auðvelt að eiga samskipti við skólann 
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Veiku hliðarnar okkar:  
 Ytri þættir, s.s. skortur á fjármagni frá sveitarfélagi 

 Tekur of langan tíma að vinna úr vandamálum nemenda – frumkvæði skólans. 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 B, G, P.  Að nemendum líði vel í skólanum – forsenda velgengni í námi og starfi  

 Gæði náms og líðan í skóla 

Tillögur um aðgerðir: 

 Aukinn þrýstingur á sveitarfélag til að tryggja fjármagn t.d. fyrir nemendur með sérþarfir   

 Þörf er á að betrumbæta heimasíðu skólans 

Umhyggja, velferð og þroski nemenda                                           Gæðagreinir 5.8   

Kleppjárnsreykir allir starfsmenn                                                                                  

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,4  

Sterku hliðarnar okkar eru: 

 Þarfir nemenda, heilsa og heilbrigði  

 Umhyggja fyrir nemendum í fyrirrúmi 

 Við höfum velferð nemenda að leiðarljósi 

 Við þekkjum vel hlutverk okkar og skyldur sem kennarar og uppeldisaðilar og leggjum okkur 

fram um að efla heilbrigði nemenda og félagsþroska 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Meðferð trúnaðargagna sérstaklega varðandi útprentun 

 Umræður í návist nemenda  

 Þjálfun og fræðsla allra í sambandi við barnavernd 

 Trúnaði ábótavant gagnvart nemendum og starfsfólki 

 Það þarf að bæta virkni skólasamfélagsins alls og efla jákvæðni gagnvart skólanum 

 Auka fræðslu um barnaverndarmál 

Athugasemd: 

 Spurning G vissum ekki 

Umhyggja, velferð og þroski nemenda    Gæðagreinir 5.8 

Hvanneyri 

Heildareinkunn hópur 1 fyrir hvern lið: 6,6,6,1,6,6,1,6,4,6,6,5,6,6  

Heildareinkunn hópur 2 fyrir hvern lið: 5,5,6,6,5,6,5,5,6,5,6,6, 

Sterku hliðarnar  okkar:  

 Fámennur skóli þar sem við getum fylgst vel með nemendum 

 Náið samstarf við foreldra og samfélag 

 Umhyggja 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Vantar betri þekkingu til að greina hvenær máli sé vísað til barnaverndar 

 Virðing nemenda 
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Góð tenging kennara og foreldra 

 Velferð og umhyggja fyrir nemendum og foreldrum 

 Velferð og vellíðan 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Liður N á ekki við hjá okkur þar sem við erum með svo unga nemendur 

Umhyggja, velferð og þroski nemenda    Gæðagreinir 5.8 

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,3,5,3,3,5,1,5,5,5,3,3,4,4,3,4,4 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Lítil eining, auðveldar allt utanumhald 

 Heilsa og heilbrigði 

 Við teljum okkur vinna að nærgætni þegar kemur að nemendum okkar, reynum að hugsa vel 

um þá bæði andlega og líkamlega 

 Liðir F, B, C, E, H, J og L 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Trúnaður 

 Við teljum okkur ekkert vita um aðferðir skólans til að kanna bakgrunn starfsmanna. 

 Þjónusta frá Borgarbyggð einkennist af niðurskurði 

 G, A, D, M, O, P og Q 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Nemandi á að vera miðpunkturinn í skólastarfinu 

 Skólinn á að leitast við að stuðla að vellíðan nemenda og starfsfólks og allra aðila sem 

tengjast skólasamfélaginu. Mikilvægt að það sé samræmi í viðbrögðum starfsfólks 

 Að nemendum líði vel og öllum þörfum þeirra sé mætt af fullum hug 

 Liðir K og H 

Tillögur um aðgerðir:  
 Fylla í allar glufur varðandi upplýsinga leka 

Sjálfsmat sem undirstaða umbótastarfs.                                       Gæðagreinir 5.9 

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Allir meta starfið og taka þátt í þróun 

 Við sinnum sjálfsmati og leitum leiða til úrbóta 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Kennarar mættu vera virkari að deila hugmyndum og reynslu í kennarastarfinu 
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Sjálfsmat sem undirstaða umbótastarfs    Gæðagreinir 5.9 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,6,4,5,6,5,5,6,5,6,5,5,5,6 

Sterku hliðar okkar: 

 Erum sífellt að aðlaga okkur að breyttum aðstæðum 

Veiku hliðar okkar:  

 Vantar að nota árangursríkari leiðir til að leita eftir skoðunum starfsfólk, foreldra, 

samstarfsaðila og annarrra um gæði skólastarfs 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Getum alltaf bætt okkur 

Sjálfsmat sem undirstaða umbótastarfs    Gæðagreinir 5.9 

Varmaland 

Heildareinkunn: 4 

 
Sterku hliðarnar okkar: 

 E – Jafnrétti og sanngirni.  Allt sem viðkemur kennsluháttum og námi er gott hjá okkur  

 D og N – Ekkert sem skarar fram úr 

Veiku hliðarnar okkar:  
 K og M – úrvinnsla úr sjálfsmati  

  M – Samanber I og M, sýnilegri umbætur 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Að  sem flestir komi að samstarfi og umbætur verði sýnilegar 

 Að starfshættir okkar taki stöðugum framförum 

Tillögur um aðgerðir:  
 Fylgja umbótum eftir  

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Spurning N, á hún við um gæðagreini 5.9?  

 

Sýn, gildi og markmið                                                                         Gæðagreinir 9.1   

Kleppjárnsreykir      

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Allt okkar starf einkennist af sýn okkar, gildum og markmiðum 

 Við stefnum að því að skapa góðan skóla fyrir alla, fögnum margbreytileika og höfum mótað 

framtíðarstefnu þess efnis 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að vera vakandi og halda umræðunni opinni um sýn okkar, gildi og markmið 

 Að við komum til móts við nemendur á jafnréttisgrundvelli 
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Athugasemdir um gæðagreini: 

 Spurningar C og D næstum því sama 

Sýn, gildi og markmið                                                                         Gæðagreinir 9.1   

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,5,6,6,5,6,4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Starfið í skólanum er mótað af skýrri sýn okkar, gildum og markmiðum sem stöðugt eru 

hafðar í huga við athafnir okkar og viðburði í skólanum 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Við aðhyllumst jafnrétti, jöfnuð og fögnum margbreytileika, en vitum ekki hvernig það er í 

þróunaráætlun 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Sýn skólans, gildi og markmið séu stöðugt höfð í huga við athafnir okkar og viðburði í 

skólanum 

Tillögur um aðgerðir: 

 Kynnum okkur betur þróunaráætlun og komum að vinnu við gerð hennar 

Sýn, gildi og markmið                                                                         Gæðagreinir 9.1   

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,3,5,4,4,5,4 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Liður C 

 Liður F 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður B 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 
 Stefna sveitarfélagsins  

Forysta og framtíðaráform                                                                Gæðagreinir 9.2   

Kleppjárnsreykir      

Heildareinkunn hvers hóps: 5,4,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Við leggjum okkur fram um að starfsandinn sé góður, að öllum líði vel og nái góðum árangri í 

námi og starfi 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Óöryggi varðandi boðleiðir og verkferla – nýir starfsmenn 

 Endurgjöf mætti vera á breiðari grundvelli (ekki bara á sýnilega hluti) og sjálfsmat okkar ekki  

nógu markvisst 
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Góður starfsandi og að það ríki traust á milli allra (nemendur+ starfsfólk) 

 Við stefnum að stöðugum framförum 

Forysta og framtíðaráform      Gæðagreinir 9.2 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,5,3,5,3,6 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Leiðtogar sem sinna stöðugum framförum og árangri 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Erum með unga nemendur að markmiðin eru ekki markvíst rædd og hvaða áhrif markmiðin 

hafi á starfið í kennslustofunni 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að stöðugar framfarir og árangur nemenda eru kjarninn í framtíðaráfomum okkar 

 Að við tryggjum að námið sé í brennidepli í þróunaráætlunum skólans og forgangsverkefni 

beinist að kennsluháttum 

Tillögur um aðgerðir: 

 Ræðum markvisst við nemendur um þau markmið sem við erum að vinna að hverju sinni 

Forysta og framtíðaráform                                                                Gæðagreinir 9.2   

Varmaland 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,4,4,4,3,5 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Liður A 

 Liður F 

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður E 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 
 Góður árangur nemenda og hagsmunir 

Efling starfsmanna og samvinnu                                                      Gæðagreinir 9.3     

Kleppjárnsreykir    Allir starfsmenn  

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Jákvæð samskipti og samstaða 

 Góðir stjórnunarhættir 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Ómarkviss teymisvinna 

 Mættum vera meira hvetjandi hvert við annað og meta samstarf okkar með reglulegri hætti 
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Stjórnendurnir nái heildaryfirsýn yfir starfið og styðji starfsfólk 

 Jákvæð samskipti og samstaða 

 Við hlúum að fjölbreyttum hæfileikum og hvetjum og styðjum hvert annað 

Athugasemdir við gæðagreini: 

 Athuga orðalag í spurningum J og M 

 Spurning E illskiljanleg 

Efling starfsmanna og samvinnu             Gæðagreinir 9.3 

Hvanneyri allir starfsmenn 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,6,5,5,4,5,6,5,6,5,4,5,6,6, 

Sterku hliðar okkar eru: 

 Við lögum forystuhætti að samhengi og aðstæðum í skólanum og ræktum tengsl af alúð 

 Við höfum haft áhrif sem einstaklingar, jafnt innan hópa og í skólanum í heild 

 Samstarf byggir á trausti og einlægri umhyggju fyrir starfsfólki og samstarfsaðilum 

 Við hvetjum starfsfólk til afreka og tökum eftir og gleðjumst yfir árangri þess 

 Til að tryggja stöðuga þróun vinnum við saman og myndum samstarfsteymi 

Veiku hliðar okkar eru: 

 Við eflum anda samábyrgðar og gagnkvæms stuðnings um allt skólasamfélagið 

Við erum sammála að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að við ræktum tengsl af alúð 

 Að við höfum áhrif sem einstaklingar, jafnt innan hópa og í skólanum í heild 

 Að starfsfólk sé hvatt til afreka og glaðst yfir árangri þess 

 Góð samvinna meðal starfsfólk tryggi stöðuga þróun 

Efling starfsmanna og samvinnu                                                      Gæðagreinir 9.3     

Varmaland 

Heildareinkunn: 4 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Kennslan er lykilþáttur skólastarfs 

 Skólastjórnunin 

 Jafnrétti 

 Skapandi umhverfi 

 Gott samstarf allra 

 Hvetjandi starfsumhverfi 

Veiku hliðarnar okkar:  

 Skortir samráð 

 Skortir að gera samráð sýnilegra, út frá markmiðum skólans 
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Upplýsingaflæði og svigrúm til að blómstra                                            

Forysta um framfarir og breytingar                                                 Gæðagreinir 9.4   

Kleppjárnsreykir      

Heildareinkunn hvers hóps: 5,5,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Þróunaráætlanir og gott samstarf 

 Framþróun og stjórnun í skólanum 

 Þéttur og samheldinn hópur 

 Sérþekking hvers og eins metinn 

 Starfsmenn hvattir til að sýna frumkvæði og framfarir í starfi t.d. með endurmenntun 

 Leggjum okkur fram um að meta störf allra í stofnuninni til að bæta námið 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Vantar markvissari kynningar á vinnu þróunarhópanna 

 Markvissari endurmenntun 

 Stundum verið með of mörgu þróunarverkefni í einu 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að stuðla að framförum og vera opin fyrir breytingum 

Athugasemdir við gæðagreini: 

 Spurning G á ekki við hér þar sem ekki hefur reynt á innihald hennar en myndum vilja taka á 

því ef til þess kæmi 

 Spurning F, erfitt að svara 

Forysta um framfarir og breytingar     Gæðagreinir 9.4 

Hvanneyri 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 6,6,3,4,5,5,6,3,5,5,6,5,5,5 

Sterku hliðar okkar eru: 

 Teljum mikilvægt að taka þátt í gerð og framkvæmd þróunaráætlana 

 Við gerum okkur grein fyrir þörf á ögrandi verkefnum og stuðningi, setjum krefjandi markmið 

og stjórnum breytingum vel 

 Við tökum af festu á  hugsanlegum flokkadráttum starfsfólks 

 Allir hafa vel skilgreind hlutverk og ábyrgð í umbótaverkefnum 

Veiku hliðar okkar eru: 

 Erum ekki að meta okkur sjálf 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Við gerum okkur grein fyrir þörf á ögrandi verkefnum og stuðningi, setjum krefjandi markmið 

og stjórnum breytingum vel 
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Tillögur um aðgerðir: 

 Að kennarar verði duglegir að meta sig sjálfir 

Athugsemdir um gæðagreini: 

 Liður M á eiginlega bara við stjórnendur þar sem spurt er:  Við sköpum starfsmönnum 

tækifæri til að taka að sér forystuhlutverk á ýmsum sviðum og nærum og styðjum 

sérfræðiþekkingu þeirra og sjálftraust 

Forysta um framfarir og breytingar                                                 Gæðagreinir 9.4   

Varmaland 

Heildareinkunn: 4 

Sterku hliðarnar okkar:  
 Sameiginleg sýn á kosti skólastarfsins 
 Valddreifing 
 Vel tekið á vandamálum sem upp koma 
 Starfsmenn treysta stórnendum 

 
Veiku hliðarnar okkar:  

 Endurmat á niðurstöðum sjálfsmats 
 Úrvinnsla úr sjálfsmati – viðbrögð gerð sýnilegri 
 Of mörg verkefni í gangi 

 
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Sameiginleg sýn sem stuðlar að auknu gagnsæi og bættu skólastarfi 
 

Tillögur um aðgerðir:  

 Að gera niðurstöðum greiningar og umbótaáætlun hátt undir höfði 

 
Athugsemdir um gæðagreini: 

 Er betur orðaður en margir aðri



Grunnskóli Borgarfjarðar- Umbótaáætlun 2012-2013 

Hvað þarf að gera? 
Hver á að  

gera það? 

Hvenær á því að 

vera lokið? 
Hvað þarf til? 

Hvernig á að meta 

árangurinn? 

Úrvinnsla úr innra mati verði gerð sýnileg og  því fylgt 

eftir 

 

Samræma námsmat 

 

Innleiðing nýrar aðalnámskrár 

 

 

Að hausti sé farið vel yfir reglur,  viðbrögð, hegðun, 

samskipti við foreldra  og skráningar 

 

 

Gera markmið sýnilegri fyrir nemendur 

 

 

Auka samkennd og ábyrgð 

 

Starfsfólk virði reglur um trúnað 

 

 

Gefa kennurum svigrúm til þess að auka samstarf, 

fjölga kennsluaðferðum og deila hugmyndum og 

reynslu 

 

Bæta heimasíðu GBF  og vísa betur á útgefið efni 

Stjórnendur 

 

 

Stjórnendur/sérkennarar 

 

Starfsmenn 

 

 

Stjórnendur 

 

 

 

Umsjónakennari 

 

 

Allir 

 

Allir 

 

 

Stjórnendur 

 

 

 

Stjórnendur 

2013(haust) 

 

 

2015(vor) 

 

2015(vor) 

 

 

2013(haust) 

 

 

 

2013(haust) 

 

 

Aldrei 

 

Aldrei 

 

 

2014(vor) 

 

 

 

2014(vor) 

Gefa út umbóta áætlun- 

til starfsmanna 

 

Skýrari hlutverk 

 

Tíma og forgangsröðun 

 

 

Tími og skipulag 

 

 

 

Forgangsröðun 

 

 

Vilja 

 

Vilja 

 

 

Vilja kennara til þess að 

starfa saman 

 

 

Fjármagn 

 

Endurskoðað um 

áramót 

 

Endurskoðað að ári 

 

Skýr verkefnaumsjón 

með stöðuskýrslum 

 

Fylgjast með 

viðbrögðum kennara 

og skráningum 

 

Deildarstjórar fylgja 

því eftir við kennara 

 

t.d. Skólapúls 

 

Stjórnendur fylgjast 

vel með 

 

Með innra mati 

 

 

 

Sýnileika 

 



Skólapúlsinn 
Skólapúlsinn er víðtæk könnun á starfsháttum grunnskóla. Hann snýr að nemendum, starfsfólki og 

foreldrum. Þar er tekið á þáttum eins og líðan, áhuga á námsgreinum, aðbúnaði, samskiptum o.s.frv.  

Í fyrsta skipti starfsárið 2012-2013 var Skólapúlsinn lagður fyrir í Grunnskóla Borgarfjarðar. Hver deild 

um sig fékk niðurstöður úr könnuninni og var unnið með upplýsingarnar á hverri stöð fyrir sig. Það var 

almennt vel tekið í þessa nýbreytni. En huga verður að því að svona ítarlegar kannanir verði ekki of 

margar og íþyngjandi. 

Það sem gert var sérstaklega eftir að niðurstöður urðu ljósar: 

 Stjórnendur rýndu sérstaklega í niðurstöðurnar og vinna er hafin að umbótum á því sem 

brýnast er að laga 

 Farið var vel yfir niðurstöður með starfsfólki 

 Á Kleppjárnsreykjum var farið sérstaklega vel yfir niðurstöður með nemendum 

Hvað þarf að skoða betur? 

 Atriði sem snúa að líðan  

 Hegðun nemenda 

 Samræma aðgerðir starfsmanna þegar kemur að því  að taka á hegðun 

 Fylgja eftir reglum 

 Atriði sem varða kennara og faglegt starf þeirra 

 Ytri aðbúnaður 

 Reykingar starfsmanna 

Hvað kom vel út 

 Aðlögun nýrra nemenda 

 Nálægð við nemendur og umhyggja um velferð þeirra 

 Fagleg kennsla 

 Mötuneyti 

 Íþróttir 

 Umhverfið 

 Lítið um einelti 

 Sérkennsla 

 Stjórnun skólans 

Í ljósi þess að verið var að taka Skólapúlsinn í fyrsta skipti þá liggja ekki fyrir samanburðartölur. Það 

hefur strax orðið árangur í að bæta líðan og samskipti í skólanum. Var það þroskandi fyrir 

skólasamfélagið að fá þessar niðurstöður og vinna úr þeim. 

Niðurstöður könnunar vegna smiðjuhelga GBF 
Könnunin var gerð í vikunni 29.apríl -1.maí 2013 

Nemendur í 8.-10. bekk auk foreldra þeirra tóku þátt.  

Aðeins 4 nemendur í unglingadeild svöruðu ekki könnuninni vegna fjarveru úr skóla daginn sem 

könnunin var gerð. 

Þrír nemendur úr K deild vilja ekki að smiðjuhelgar séu og einn í V-deild. 40 foreldrar svöruðu 

könnunni, af þeim eru 5 sem ekki vilja smiðjuhelgar. 
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smiðjuhelgar já

Ertu ánægð/ur með
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Ertu ánægð/ur með
smiðjuhelgar nei alls ekki

92% 

8% Viltu að GB haldi áfram að
vera með smiðjuhelgar

Viltu að GB haldi áfram að
vera með smiðjuhelgar já

Viltu að GB haldi áfram að
vera með smiðjuhelgar nei
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Svör foreldra 

 

 
 

Afgerandi niðurstöður sýna að almenn ánægja er með smiðjuhelgarnar. Í opnum svörum kom fram 

að langflestir vilja hafa þær áfram með sama formi og verið hefur. Í ljósi niðurstaðna verða 

smiðjuhelgar  því eins og verið hefur í GBF. 

  

54% 33% 

8% 5% Ertu ánægð/ur með
smiðjuhelgar já mjög svo

Ertu ánægð/ur með
smiðjuhelgar já

Ertu ánægð/ur með
smiðjuhelgar nei

Ertu ánægð/ur með
smiðjuhelgar nei alls ekki

87% 

13% 

Viltu að GB haldi áfram að
vera með smiðjuhelgar já

Viltu að GB haldi áfram að
vera með smiðjuhelgar nei
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Byrjendalæsi   
Byrjendalæsi er nálgun eða aðferð í lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans og hefur verið 

þróað undir hatti samvirkra aðferða. Markmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í lestri 

sem allra fyrst á skólagöngu sinni.  Hún byggir á heildstæðri nálgun sem nær til allra þátta 

móðurmálsins.  Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild.  Uppbygging 

Byrjendalæsis er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta. Kennari les texta fyrir 

nemendur og nýtir þau tækifæri sem textinn gefur til að ræða við nemendur um merkingu hans. Í 

öðru þrepi vinna þeir með tæknilega þætti sem varða lestrarnám. Þá snýst vinnan um hljóðvitund, 

samband stafs og hljóðs, stafagerð, ritun óhljóðréttra orða, samsett orð, stóran og lítinn staf og 

annað sem þarf að læra.  Gengið er út frá svokölluðu lykilorði til að ræða og rannsaka.  Í kennslunni 

eru hefðbundnar vinnubækur lagðar til hliðar en nemendur fá fjölbreytt verkefni út frá lykilorðinu. Í 

þessari vinnu eru þrjár leiðir mögulegar fyrir kennara hann getur í fyrsta lagi lagt fyrir alla nemendur 

nákvæmlega eins verkefni. Í öðru lagi  skipulagt vinnustöðvar með mismunandi viðfangsefnum og í 

þriðja lagi sniðið viðfangsefni nákvæmlega að þörfum tiltekinna nemenda.  Í þriðja þrepi 

Byrjendalæsis  semja nemendur efni á grunni upphaflega textans. Þá er teiknað, gerð hugtakakort, 

saminn texti, leikþættir og tónverk.  Nemendur styðjast við orðaforðann sem lagður var inn í fyrsta 

hlutanum.  Gengið er út frá því að kennslan eigi sér stað tvisvar til þrisvar á dag, fimm daga vikunnar. 

Vinnuloturnar geta fallið saman við lengd kennslustunda en þurfa þess ekki. 

Mynd 1: Árangur GBF Hvanneyri  miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1417 

nemendur af 1459 prófið og náðu 68% þeirra yfir 60% árangri. Í GBF Hvanneyri  tóku allir 7  

nemendur prófið og náðu þeir allir yfir 60 % árangri. 
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Mynd 2: Árangur GBF Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1417 

nemendur af 1459 prófið og náðu 68% þeirra yfir 60% árangri. Í GBF Varmalandi tóku 17 af 18 

nemendum prófið og náðu 35% þeirra yfir 60 % árangri. 

Mynd 3: Árangur GBF Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 

1417 nemendur af 1459 prófið og náðu 68% þeirra yfir 60% árangri. Í GBF Kleppjárnsreykjum tóku 

allir 3 nemendur prófið og náðu þeir allir yfir 60 % árangri. 
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Mynd 4: Árangur Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreytti 1526 nemandi af 1593 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Hvanneyri tóku allir 9 nemendurnir prófið og náðu 67% þeirra yfir 60% árangri. 

Mynd 5: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreytti 1526 nemandi af 1593 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Varmalandi tóku allir 14 nemendurnir prófið og náði 57% þeirra yfir 60% árangri. 
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Mynd 6: Árangur Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykir miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreytti 1526 nemandi af 1593 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Kleppjárnsreykir tóku allir 5 nemendurnir prófið og náðu 40% þeirra yfir 60% árangri. 

Mynd 7: Árangur Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1507 nemendur af 1553 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Hvanneyri tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 71% þeirra yfir 60 % árangri. 
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Mynd 8: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1507 nemendur af 1553 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Varmalandi tóku 10 nemendur af 12 prófið og náðu 70% þeirra yfir 60% árangri.

Mynd 9: Árangur Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykir miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1507 nemendur af 1553 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Kleppjárnsreykir tóku allir 3 nemendurnir prófið og náðu 67% þeirra yfir 60 % árangri. 
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Mynd 10: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Hvanneyri  miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreytti 875 nemandi af 924 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Á Hvanneyri tóku allir 8 

nemendur prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. 

 
Mynd 11: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreytti 875 nemandi af 924 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Á Varmalandi tóku 11 af 15 

nemendum prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. 
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Mynd 12: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Alls þreytti 875 nemandi af 924 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Á Kleppjárnsreykjum tóku 

allir 5 nemendur prófið og náðu 40% þeirra yfir 60% árangri. 

 
Mynd 13: Árangur Grsk Borgarfj. Hvanneyri  miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 

1450 nemendur af 1569 prófið og náðu 72% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfj. Hvanneyri tóku 

allir 6 nemendurnir prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. 
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Mynd 14: Árangur Grsk Borgarfj. Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 

1450 nemendur af 1569 prófið og náðu 72% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfj. Varmalandi tóku 

8 nemendur af 13 prófið og náðu 50% þeirra yfir 60% árangri. 

 
Mynd 15: Árangur Grsk Borgarfj. Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1450 nemendur af 1569 prófið og náðu 72% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfj. 

Kleppjárnsreykjum tók einn  nemandi prófið og náði hann yfir 60% árangri. 

10% 

17% 

72% 

13% 

38% 

50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-30% 31-60% 61-100%

H
lu

tf
al

l n
e

m
e

n
d

a
 

Hlutfall árangurs 

Byrjendalæsi  
3. próf, 1. bekkur apríl  2013 

Grsk Borgarfjarðar Varmalandi  
og allir skólar í Byrjendalæsi 

Allir

Grsk Borgarjarðar Varmalandi

10% 

17% 

72% 

100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-30% 31-60% 61-100%

H
lu

tf
al

l n
e

m
e

n
d

a
 

Hlutfall árangurs 

Byrjendalæsi  
3. próf, 1. bekkur apríl  2013 

Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum  
og allir skólar í Byrjendalæsi 

Allir
Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykir
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Mynd 16: Árangur Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1466 nemendur af 1576 prófið og náðu 74% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Hvanneyri tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. 

 
Mynd 17: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 

þreyttu 1466 nemendur af 1576 prófið og náðu 74% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Varmalandi tóku 11 nemendur af 14 prófið og náðu 68% þeirra yfir 60% árangri. 

4% 

22% 

74% 

25% 

75% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-30% 31-60% 61-100%

H
lu

tf
al

l n
e

m
e

n
d

a
 

Hlutfall árangurs 

Byrjendalæsi  
Lesmál 2. bekkur apríl 2013 

Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri  
og allir skólar í Byrjendalæsi 

Allir

Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri

4% 

22% 

74% 

5% 

26% 

68% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0-30% 31-60% 61-100%

H
lu

tf
al

l n
e

m
e

n
d

a
 

Hlutfall árangurs 

Byrjendalæsi  
Lesmál 2. bekkur apríl 2013 

Grunnskóli Borgarfjarðar Varmalandi og allir skólar í 
Byrjendalæsi 

Allir

Grsk Borgarjarðar
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Mynd 18: Árangur Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Alls þreyttu 1466 nemendur af 1576 prófið og náðu 74% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar 

Kleppjárnsreykjum tóku allir 5 nemendurnir prófið og náðu 40% þeirra yfir 60% árangri. 
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Niðurstöður styrktarmælinga     
 Heildarbreytingar í % í líkamsmælingum 2012 - 2013 Varmalandsdeild 

   Styrkur     PÍP test Skógarhlaup Samtals 

4. bekkur            2          -2      0 

5. - 6. bekkur     36                1         10     17 

7. bekkur     63          1      -13     15 

8. bekkur                 101          4       -3                  34 

9. bekkur     23        -2       -7       5 

10. bekkur     23          7        0     10 

              Meðaltal:      13% 

 

Þróunarverkefni 
Eftirtaldir þróunarhópar voru starfandi í vetur: Innleiðing aðalnámskrár, grænfáni, heilsueflandi skóli 

innra mat. Einnig er skólinn þátttakandi í Byrjendalæsi. Umfjöllun um þetta starf má finna í ársskýrslu 

skólans. 

Námsferðir 
Á starfsdegi var farið í Árskóla á Sauðárkróki þar sem starfsmenn fengu að kynnast starfi skólans. 

Tókst ferðin mjög vel og allir voru sammála um nauðsyn þess að sjá hvernig unnið er í öðrum skólum 

og fá hugmyndir. Auk þess þjappa ferðir sem þessar starfsmannahópnum vel saman. 

Þrír af stjórnendum auk eins kennara fóru til Svíþjóðar þar sem þeir kynntu sér hugmyndafræði The 

leader in me. 
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Námskeið 
Kennarar skólans fóru á eftirfarandi námskeið: 

 Um Speglaða kennslu (flipped classroom) 

 Byrjendalæsi Akureyri 

 Innleiðing Aðalnámskrár 

 Námskeið í Mentor 

 Haustþing KV í Borgarnes 

 Hvanneyrar- og Varmalandsdeild fengu leiðbeiningar sérkennsluráðgjafa frá Þjónustu- og 
þekkingarmiðstöð fyrir sjónskerta 

 Allir starfsmenn fengu kynningu á The leader in me 

 Einn kennari fór á námskeið um Talnalykil 

 Sérkennari fór á námskeið í Logos 

 Einn kennari fór á námskeið í skólafærni 

 Kynning á spjaldtölvukennslu (Learn pad) 

 Stjórnendur fóru á haustþing skólastjórafélags Íslands á Akureyri 

 Stjórnendur fóru á námskeið um rétta málsmeðferð og öruggt skólasamfélag 

 Ritari og deildarstjóri fóru á námskeiðið fræðslustjóri að láni 

 Deildarstjórar fóru á námskeið um innleiðingu Aðalnámskrár frá mmr 

 Allir starfsmenn og bílstjórar fóru á skyndihjálparnámskeið 

Skólastarfið rýnt 
Á vordögum komu allir starfsmenn skólans saman að Varmalandi og rýndu starf vetrar. Tóku saman 

punkta um hvað vel hafði gengið og hvað betur megi fara í skólastarfinu í hverri deild fyrir sig. 

  
Kleppjárnsreykjadeild 

Hvað er vel gert? 

Almennt finnst fólki vera góður starfsandi, þróunarverkefnin um heilsueflandi skóla virðist skila sér, 

öflug íþróttakennsla og gott mötuneyti. Fólk er ánægt með góðar hefðir í skólastarfinu og að 

umhyggja sé borin fyrir nemendum og að kjör aðstæður séu fyrir framsækið skólastarf.   Einnig kemur 

fram að það er gott aðgengi að stjórnendum og vel tekið á málum. 

Hvað má betur fara? 

Flest sem fólki finnst að betur megi fara tengist aðstöðu bæða inna dyra og utan. Auka þarf 

samþættingu og samvinnu kennara og ýta undir meira foreldrasamstarf. Allir þurfa að ganga í takt 

þegar kemur að eftirfylgni með skólareglum. Upplýsingaflæði innan skóla og út í nærumhverfið þarf 

að bæta.  Áhugi er fyrir því fara meira með nemendur í menningarferðir. 

Umbótaáætlun 

Í þróunaráætlun fyrir næstu fjárhagsáætlunargerð mun verða lögð áhersla á að  fjármagn fáist til 

frekari framkvæmda við endurbætur. Mikið hefur breyst til betri vegar að undanförnu og eru t.d. 

miklar framkvæmdir í gangi sem á að ljúka fyrir 19. ágúst 2013. Úrbætur byggja á framkvæmdafé 

Borgarbyggðar frá ári til árs.  

Lögð verður áhersla á skýrari verkferla í upphafi skólaárs með öllum starfsmönnum er varða reglur, 

skráningar og samskipti.  Leita þarf leiða til að upplýsingar berist til allra.  Varðandi menningartengda 

viðburði og ferðir verður reynt að tengja þá ferðum sem farnar eru nú þegar og fara fram á meira 

fjármagn til annars aksturs. 
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Hvanneyrardeild 

Hvað er vel gert? 

Mönnum ber saman um að góður starfsandi sé innan deildar og fólk vinni vel saman. Gott samstarf 

við foreldra og nærumhverfi skólans.  Nýtt fyrirkomulag í frímínútum mælist vel fyrir.  

Hvað má betur fara? 

Upplýsingaflæði þarf að bæta.  Þróa þarf betur verklag varðandi frímínúturnar.  Gæta þarf þess að 

uppbrot í skólastarfið safnist ekki allt á sama tíma.  Virkja heimasíðu betur og passa að matseðlar 

birtist þar mánaðarlega.   

Umbótaáætlun 

Unnið verður að samræmingu námsmats milli deilda, sem er eitt af verkefnum innleiðingar á nýrri 

aðalnámskrá.  Í tengslum við þá vinnu verður einnig skoðuð samræming á lestrarprófum.  Hluti af 

vinnu haustdaga verður að setja niður markvissara skipulag fyrir frímínúturnar.  Þemavika verðu færð 

til á skóladagatali. 

 

Varmalandsdeild 

Hvað er vel gert. 
Almennt telur starfsfólk að góður starfsandi sé á deildinni, jákvæð og góð stjórnun og ánægja með 
mötuneyti. Vilji er til að mæta þörfum allra og gera gott starf betra. Útisvæðið nýtist vel til leiks, 
kennslu og heilsueflingar. Sérstöðuverkefni og smiðjuhelgarnar auðga skólastarfið og þrif á skólanum 
eru góð. 
Hvað má betur fara? 

Bæta þarf umgengni á kaffistofum og bæta þarf aðstöðu starfsmanna barnaskólamegin. 

Upplýsingaflæði milli húsa og allra starfsmanna má bæta og samræma notkun á Mentor. Skipuleggja 

þarf frístundartímana betur, auka samstarf og teymisvinnu. Gera reglur sýnilegar og samræma 

eftirfylgni . 

Umbótaáætlun 

Kennarar og annað starfsfólk þarf að bera ríkari ábyrgð á eigin umhverfi og umgengni. Allur póstur  

atburða og upplýsinga tengdur sem kennarar senda út þarf að fara með cc til deildarstjóra og ritara. 

Búið er að skipuleggja frístunda tíma fyrir næsta ár í samræmi við þær athugasemdir sem fram hafa 

komið. Fara þarf yfir verklagsreglur og eftirfylgni skólareglna, starfsmenn mega ekki fría sig ábyrgð. 

Starfsmenn eiga að fara eftir þeim starfsreglum sem búið er að gera um skráningar í Mentor. 
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Lokaorð 
Í sjálfsmati skólans er unnið eftir gæðagreinum . Auk þeirra hafa verið lagðar fyrir aðrar  kannanir til 

að varpa ljósi á gæði skólastarfsins. Í vetur var í fyrsta sinn lagðar fyrir kannanir frá Skólapúlsinum. 

Við sjáum strax ávinning af þessari  vinnu. Í fyrsta lagi fær það okkur til að rýna í skólastarfið og þau 

verk sem við erum að fást við. Í öðru lagi leita leiða til að gera skólastarfið betra og skilvirkara. Í þriðja 

lagi fer starfsfólk að meta, virða og sjá það sem vel er gert. Síðast en ekki síst leiðir sjálfsmat til þess 

að starfsfólk, nemendur og foreldrar  upplifa og finna að það getur haft áhrif á mótun skólastarfsins. 

 Í vetur tóku foreldrar og nemendur  þátt í innra mati. Með því fáum við aðra sýn á það sem betur má 

fara og það sem vel er gert. 

Á hverju ári lærist ýmislegt er varðar fyrirlagningu og úrvinnslu. Það er okkar mat eftir þennan vetur 

að skýra þurfi vel markmið og fyrirlagningu greinanna. 

Skýrslan verður vistuð á heimasíðu skólans www.gbf.is   

 

Varmalandi 14. júní 2013 

Fyrir hönd sjálfsmatsteymis GBF 

Stjórnendur 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir 

Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Helga Jensína Svavarsdóttir 
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Viðauki 
Gæðagreinir 5.1 námskrá 

  1 2 3 4 5 6 

A Skólanámskráin okkar markar skýra stefnu sem byggð er á sameiginlegu 
gildismati.  

      

B Í henni er stuðlað að krefjandi viðfangsefnum, starfsánægju, breidd, jafnvægi, 
framvindu, samhengi, einstaklingsmiðun, og vali í námi allra nemenda. 

      

C Skólanámskráin tekur mið af kringumstæðum bæði í nærsamfélaginu og í 
samfélaginu í heild. 

      

D Í henni er svigrúm fyrir einstaka kennara og kennarahópa til að efna til vel 
ígrundaðra þróunarverkefna til að mæta þörfum nemenda. 

      

E Við þróum og endurbætum skólanámskrána reglulega þar sem allt starfsfólkið 
tekur þátt og tekið er tillit til skoðana nemenda okkar og foreldra þeirra.  

      

F Við ígrundum sameiginlega umfang og gæði námsreynslu nemenda, áhrifin sem 
sú námsreynsla hefur á nemendur og hvaða árangri þeir ná. 

      

G Við skipuleggjum af kostgæfni alla nýbreytni í námskrá, í samráði við þá sem málið 
varða, s.s. hvernig við lögum hana að þörfum nemenda og veitum þeim tækifæri 
til að velja sér leiðir til sérhæfingar eftir því sem við á.  

      

H Áætlanir okkar og námsleiðir eru áhugaverðar, krefjandi og veita ánægju.        

I Við bregðumst við og mætum þörfum nemenda.        

J Skipulag skólastarfsins styður framvindu námsgreina og tengsl milli námsþátta.       

K Kennarar þróa færni nemenda í lestri-, ritun-, og stærðfræði samkvæmt áætlun 
skólanámskrár. 

      

L Skólanámskráin okkar stuðlar mjög vel að alhliða framförum og nemendur okkar 
vaxa úr grasi sem nýtir þjóðfélagsþegnar. 

      

M Við tryggjum að þegar nemendur flytjast á milli skóla eða taka þátt í skólastarfi í 
öðrum skólum (s.s. tólistarskóla, framhaldsskóla) haldist samfella og framvinda í 
námi þeirra.  

      

N Við stuðlum að því að nemendur okkar séu skapandi, áræðnir og undirbúnir fyrir 
starfsumhverfi og starfsferil sinn í framtíðinni. 

      

 

Gæðagreinir 5.2 

Kennsla sem leiðir til árangursríks náms 

  1 2 3 4 5 6 

A Á grundvelli sameiginlegra gilda okkar sköpum við hvetjandi námsumhverfi þar 
sem notaðar eru fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir.  

      

B Við komum til móts við námsþarfir nemenda og áhuga þeirra og viðhöldum 
athygli þeirra. 

      

C Við ræktum með nemendum okkar áhugasemi, sköpunarþörf og gagnrýna 
hugsun. 

      

D Verkefni sem við leggjum fyrir nemendur okkar, bæði í skóla og í heimanámi eru 
vel skipulögð og krefja nemendur um virka þátttöku þar sem þeir vinna sjálfstætt 
og í samvinnu við aðra við lausnaleit. 

      

E Við notum upplýsingatækni markvisst í námi og kennslu.       

F Við gerum nemendum okkar grein fyrir tilgangi kennslustunda.        

G Nemendur eru meðvitaðir um hvað þarf til að taka framförum og ná árangri í 
námi. 

      

H Útskýringar okkar og leiðbeiningar eru skýrar og byggðar á fyrra námi og reynslu 
nemenda. 

      

I Við tryggjum að nemendur fái tækifæri til að bera ábyrgð á eigin námi og á 
félagslegum samskiptum sínum við aðra. 

      

J Nemendur njóta þess að taka þátt náminu og þeir taka framförum sem 
námsmenn. 

      

K Þeir taka virkan þátt í náminu og hafa vitund um sjálfa sig sem námsmenn.       

L Við notum endurgjöf markvisst til að stuðla að framförum í námi.       

M Kennsla okkar krefst virkrar þátttöku nemenda og við hvetjum þá til að tjá 
skoðanir sínar og spyrja spurninga.  

      

N Við notum hvetjandi spurningar og samræðu til að örva áhuga nemenda, hvetja 
þá til ígrundunar og efla sjálfstraust þeirra. 

      

J Við hvetjum nemendur til að tjá skoðanir sínar, virðum svör þeirra að verðleikum       
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og tökum mið af þeim við skipulagningu skólastarfs. 
K Í kennslustundum tökum við skynsamlegar ákvarðanir og bregðumst fljótt við til 

að tryggja að námsþörfum allra nemenda sé mætt, þeim bjóðist viðeigandi 
stuðningur og krefjandi viðfangsefni.  

      

L Við gerum okkur grein fyrir styrkleikum og veikleikum í þekkingu og hæfileikum 
nemenda. 

      

 

Gæðagreinir 5.3 

Til móts við námsþarfir 

  1 2 3 4 5 6 

A Við mætum námsþörfum allra nemenda og nemendahópa og veljum viðfangsefni 
af kostgæfni.  

      

B Verkefni, viðfangsefni og úrræði veita nægjanlegan stuðning og eru hæfilega 
krefjandi til að gera öllum nemendum kleift að ná hámarks námsárangri. 

      

C Námsframboð og námsáætlanir mæta fjölbreyttum þörfum allra nemenda.       

D Námshraði er einstaklingsmiðaður.       

E Við gerum okkur far um að fylgjast stöðugt með og bregðast við þörfum nemenda, 
ekki síst einstakra nemenda sem hafa þarfir sem eru mjög frábrugðnar þörfum 
skólafélaganna.   

      

F Þetta gerum við með nánu samstarfi við nemendur, foreldra þeirra og 
stoðþjónustu. 

      

G Við höfum frumkvæði og tökum uppbyggilegar ákvarðanir sem miða að því að 
tryggja að mögulegar hindranir, s.s. í námsumhverfi eða vegna 
fjölskylduaðstæðna, heilsufars, fötlunar eða annars standi ekki í vegi fyrir námi 
nemenda.  

      

H Sérkennarar og stuðningsúrræði skólans veita starfsfólki og nemendum góðan 
stuðning og ráð til að mæta námsþörfum nemenda. 

      

I Einstaklingsnámskrár og stuðningsáætlanir innihalda viðeigandi námsmarkmið 
fyrir nemendur.   

      

J Foreldrar og nemendur taka virkan þátt í endurskoðun námsáætlana og 
námsmatsþarfa. 

      

 

Gæðagreinir 5.4 

Mat í þágu náms/leiðsagnarmat 

  1 2 3 4 5 6 

A Námsmat okkar er byggt á skipulegum samskiptum og umræðum við nemendur 
og byggir á grunduðum og krefjandi spurningum um árangur í námi.  

      

B Við notum fjölbreyttar aðferðir til að virkja nemendur í umræður um eigin skilning 
og framfarir.  

      

C Við veitum nemendum okkar vandaða endurgjöf og hjálpum þeim að skilja næstu 
skref í náminu.  

      

D Nemendur okkar taka sjálfir þátt í að meta eigin framfarir og taka reglulega þátt í 
jafningjamati.  

      

E Við lögum kennslu okkar og þann stuðning sem veittur er nemendum, að 
niðurstöðum leiðsagnarmats.  

      

F Við skipuleggjum góð námsverkefni byggð á þekkingu okkar á námi, námsárangri 
og þroska nemenda.  

      

G Við þekkjum vel og bregðumst við þörfum allra nemanda, styrkjum færni þeirra og 
hæfileika og tökum mið af fyrra námi þeirra. 

      

H Við notum upplýsingar úr námsmati vel til að meta nám og kennslu og stuðla að 
bættu skólastarfi.   

      

I Nemendur taka virkan þátt í samræðu um hvað eigi að læra og hvernig eigi að 
bæta námsárangur.  

      

J Við skoðum og metum hvern einstakling gaumgæfilega.        

K Við deilum reynslu af námsmati okkar með samstarfsfélögum og ræðum hana til 
að tryggja að námskröfur séu samræmdar, fylgjumst með árangri og notum 
upplýsingarnar við námsáætlanagerð. 

      

L Nemendur taka virkan þátt í samræðu um hvað eigi að læra og hvernig eigi að 
bæta námsárangur.  
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Gæðagreinir 5.5 

Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri 

  1 2 3 4 5 6 

A Skólinn okkar hefur trú á getu sinni til að ná árangri í skólastarfi.        

B Við væntum þess ávallt að nemendur nái sínum besta námsárangri.       

C Við ætlumst einnig til þátttöku og góðrar hegðunar og gerum nemendum og 

foreldrum grein fyrir því.   

      

D Við hrósum fyrir árangur að vel athuguðu máli og við hrósum bæði einstaklingum 

og nemendahópum. 

      

E Nemendur kunna að meta hrós sem þeir hafa unnið fyrir og það hvetur þá áfram.       

F Nemendur hafa miklar væntingar til sjálfra sín og annarra.        

G Þeir hafa skilning á námsárangri og bregðast vel við tækifærum sem þeir fá til að 

bera ábyrgð. 

      

H Vinna nemenda er sýnileg í skólastofum, í opnum rýmum í skólanum og á öðrum 

stöðum í samfélaginu. 

      

I Árangur nemenda utan hefðbundins skólastarfs er metinn og haldið á lofti í 

skólanum. 

      

J Við vitum að allir geta lært og tekið framförum og það endurspeglast í viðhorfum 

okkar og störfum.  

      

K Við leitum allra leiða til að tryggja að nemendur eigi ekki á hættu að fara á mis við 

námstækifæri. 

      

L Við gerum nemendum okkar kleift að ná árangri.       

M Áhugi nemenda okkar endurspeglast í jákvæðu viðhorfi þeirra til náms, árangurs 

og framfara. 

      

N Við notum fjölbreyttar aðferðir til endurgjafar þegar við fögnum góðum árangri 

nemenda, nemendahópa, starfsfólks og skólasamfélagsins í heild.  

      

O Samskipti í skólasamfélaginu eru jákvæð og reist á grunni gagnkvæmrar virðingar 

og sjálfsvirðingar innan liðsheildar þar sem sameiginleg markmið og gildi eru í 

hávegum höfð.  

      

P Nemendur okkar koma vel fram og taka tillit til annarra.       

 

Gæðagreinir 5.6 

Jafnrétti og sanngirni 

  1 2 3 4 5 6 

A Allir nemendur okkar og foreldrar þeirra eru velkomnir í skólann, þarfir þeirra 
metnar og þeim mætt í samvinnu starfólks skólans og samstarfsaðilum þar sem 
þörf er á. 

      

B Við höfum árangursríkar leiðir til að draga úr hindrunum er verða á vegi okkar 
varðandi nám og framfarir og tryggjum að nemendur og foreldrar þeirra taki 
virkan þátt í skólastarfinu. 

      

C Skólastarfið einkennist af þátttöku allra og góðri framkomu þar sem byggt er á 
virðingu fyrir öllu skólastarfi. 

      

D Við gerum okkur far um að virkja nemendur sem eru fráhverfir skóla og fjölskyldur 
þeirra og gefum þeim tækifæri til að öðlast reynslu af því að ná árangri og tilheyra 
samfélaginu innan skólans jákvæðum hætti. 

      

E Við beinum sjónum okkar sérstaklega að nemendum sem eiga erfitt uppdráttar í 
námi. 

      

F Við leggjum áherslu á að sýna í verki þau gildi sem skólinn stendur fyrir.        

G Við væntum þess af starfsfólki og nemendum að þeir beri ábyrgð, láti sig varða 
líðan annarra og hafi jafnrétti og sanngirni að leiðarljósi í samskiptum sín á milli.  

      

H Við styðjum jöfn tækifæri og jafnan aðgang í starfi okkar.       

I Við kunnum að meta og stuðlum að margbreytileika í skólanum og samfélaginu 
utan hans en jafnframt leggjum við áherslu á það sem er sameiginlegt í gildum 
okkar og reynslu. 
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J Við ræðum opinskátt og á uppbyggilegan hátt um jafnrétti.        

K Nemendur okkar eru öryggir í að greina og ræða um mismunun/misrétti.        

L Við fögnum margbreytileika.        

M Berum virðingu fyrir nemendum, foreldrum og starfsfólki og komum fram við þau 
af sanngirni.  

      

N Í skólanum okkar ríkir jafnrétti og allir fá sömu tækifæri til þátttöku og árangurs, 
óháð menningarlegum bakgrunni, tungumáli, fötlun, kyni, uppruna, trú, 
kynhneigð og sérþörfum. 

      

 

Gæðagreinir 5.7 

Samstarf við nemendur og foreldra 

  1 2 3 4 5 6 

A Aðferðir okkar við að virkja foreldra og fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi eru 
skipulagðar, hafa tilgang og leiða til árangursríkra gagnkvæmra samskipta bæði 
við einstaka foreldra/forráðamenn og foreldrahópa um nám nemenda og starf 
skólans.   

      

B Í skólann okkar eru allir velkomnir.        

C Við leggjum okkur fram um að hvetja foreldra til að taka þátt í menntun og 
umönnun barna sinna. 

      

D Við reynum sérstaklega að ná til þeirra sem eru ekki virkir í samskiptum við 
skólann. 

      

E Við styðjum foreldra til þess að skilja og taka virkan þátt í umræðum um framfarir 
barna sinna og um leiðir til samvinnu um næstu skref í námi.  

      

F Við mætum þörfum foreldra um samráðstíma sem þeim hentar svo framarlega 
sem okkur er unnt. 

      

G Við notum skilvirkar leiðir til samskipta og samráðs við foreldra og nemendur um 
gæði menntunar og rekstur skólans.  

      

H Við notum fjölbreyttar samskiptaleiðir, s.s. samtöl, bréfaskriftir, tölvupóst, símtöl 
og setjum upplýsingar fram á heimasíðu skólans. 

      

I Fulltrúar nemenda og foreldra eiga aðild að skipulagningu skólastarfsins.       

J Skýrar boðleiðir eru fyrir foreldra til að koma kvörtunum á framfæri og foreldrar 
skilja hvernig á að nota þær. 

      

K Við svörum erindum foreldra og þegar tillögur þeirra samræmast ekki 
skólastarfinu útskýrum við það. 

      

L Við notum árangursríkar leiðir til að mæta fjölbreyttum þörfum 
forelda/forráðamanna, svo sem vegna fötlunar og veitum túlkaþjónustu. 

      

M Við greinum foreldrum og nemendum árlega frá helstu forgangsverkefnum okkar 
og lykilniðurstöðum um skólastarfið.  

      

N Við gefum greinargóðar upplýsingar á viðeigandi hátt um lykilþætti í störfum 
okkar. 

      

O Sjálfsmatsskýrsla skólans dregur á greinargóðan hátt fram styrkleika skólans og 
sóknarfæri í starfi hans. 

      

P Við fögnum því þegar foreldrar hafa frumkvæði að því að taka upp málefni sem 
varða skólann og þróun skólastarfsins umfram það sem tengist þeirra eigin 
börnum sérstaklega.  

      

 

Gæðagreinir 5.8 

Ummhyggja, velferð og þroski nemenda 

  1 2 3 4 5 6 

A Stefna okkar um velferð og umhyggju fyrir nemendum er skýr, viðeigandi og henni 

er fylgt eftir.  

      

B Allt skólasamfélagið tekur virkan þátt í að efla velferð einstaklinga.       

C Við þekkjum hlutverk okkar og ábyrgð varðandi heilsu og öryggi.       

D Við höfum fengið þjálfun og kunnum til verka á sviði barnaverndar       

E Við vinnum af nærgætni og á áhrifaríkan hátt með þarfir og málefni nemenda og 

tryggjum þeim skilvirkar leiðir til að koma kvörtunum sínum á framfæri. 

      

F Heilsa og heilbrigði eru hluti af skólamenningu okkar.       
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G Skólinn okkar hefur skýrar aðferðir til að kanna bakgrunn fullorðinna sem vinna 

með börnum. 

      

H Við erum vakandi yfir tilfinningalegum, líkamlegum og félagslegum þörfum barna 

og leggjum okkur fram um að efla persónu- og félagsþroska þeirra í öllu 

skólastarfi.  

      

I Við gefum því sérstakan gaum þegar nemendur flytjast á milli skóla eða skólastiga.       

J Nemendur eru stöðugt hvattir til að leggja sig fram, sýna umburðarlyndi og þróa 

hæfni sína í mannlegum samskiptum. 

      

K Í skólanum okkar ríkir traust, virðing og trúnaður.        

L Starfsfólk skóla, skólaskrifstofa og þeir aðilar sem tengjast skólastarfinu styðja við 

nemendur og fjölskyldur þeirra. 

      

M Við vinnum af nærgætni með upplýsingar sem snerta einstaklinga.       

N Nemendur sýna frumkvæði varðandi framtíðaráætlanir sínar og hafa öðlast hæfni 

og þekkingu til að skipuleggja starfsferil sinn á árangursríkan hátt og þeir fá 

tækifæri til að kynnast ýmsum starfsgreinum.  

      

O Starfsráðgjöf byggir á viðeigandi samráði og ráðleggingum sem byggðar eru á 

nýjustu upplýsingum á hverjum tíma. 

      

 

Gæðagreinir 5.9 

Sjálfsmat sem undirstaða umbótastarfs 

  1 2 3 4 5 6 

A Við metum og ígrundum kennsluhætti okkar bæði ein og með samstarfsfólki og 
breytum til batnaðar. 
 

      

B Við metum starfshætti skólans með samstarfsaðilum með stöðugar umbætur að 
leiðarljósi og leggjum í breytingar þar sem þeirra er þörf. 

      

C Við notum árangursríkar leiðir til að leita eftir skoðunum starfsfólks, foreldra, 
nemenda, samstarfsaðila og annarra um gæði skólastarfs. 

      

D Við höfum skipulega samvinnu við þá aðila sem þjónusta börn til að tryggja þróun 
starfsins. 

      

E Sýn okkar, gildi og markmið eru lögð til grundvallar við mat á skólastarfinu.       

F Sjálfsmat okkar beinist að lykilatriðum í námi og námsárangri nemenda.       

G Það er byggt á margvíslegum leiðbeiningum (um gæðastarf í skólum) og gögnum 
og er nákvæmt, kerfisbundið og gagnsætt. 

      

H Allir ígrunda núverandi starfshætti og meta nýjungar og breytingar sem gerðar 
hafa verið. 

      

I Þar sem við á eru viðeigandi gæðastaðlar nýttir við umbætur.       

J Við greinum styrkleika okkar og sóknarfæri í skólastarfinu.       

K Við deilum með öðrum því sem er til fyrirmyndar í starfi okkar.       

L Skólasamfélagið vinnur saman að framförum í öllu starfi.       

M Við tökum virkan þátt í að bregðast við niðurstöðum sjálfsmats skólans og getum 
sýnt á óyggjandi hátt fram á umbætur sem sjálfsmat skólans hefur leitt til. 

      

N Við beinum sjónum okkar sérstaklega að áframhaldandi framförum í námi og 
kennslu og námsárangri allra nemenda. 
 

      

 

Gæðagreinir 9.1 

Sýn, gildi og markmið 

  1 2 3 4 5 6 

A Við vinnum með nemendum, foreldrum og öðrum samstarfsaðilum að því að þróa 

og skapa sameiginlega sýn fyrir skólann og samfélagið með ígrundun, rökræðum 

og stöðugu samráði.  

      

B Sýn okkar er grundvölluð á árangri nemenda og er í samræmi við áherslur 

sveitarfélagsins og ríkisins. 

      

C Starfið í skólanum er mótað af skýrri sýn okkar, gildum og markmiðum.       
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D Við höfum sýn skólans, gildi og markmið stöðugt í huga við athafnir okkar og 

viðburði í skólanum. Þess vegna höfum við sterka sameiginlega vitund um tilgang 

skólastarfsins. 

      

E Við tökum fullt tillit til sýnar, gilda og markmiða skólans þegar við metum vinnu 

okkar, komum á umbótum og mótum framtíðarstefnu. 

      

F Í sýn okkar, gildum og markmiðum ætlumst við til að margbreytileiki sé virtur.       

G Við aðhyllumst jafnrétti, jöfnuð og skóla fyrir alla og fögnum margbreytileika. Þess 

sjást merki í þróunaráætlunum okkar. 

      

 

Gæðagreinir 9.2 

Forysta og framtíðaráform 

  1 2 3 4 5 6 

A Stöðugar framfarir og árangur nemenda eru kjarninn í framtíðaráformum okkar.        

B Við tryggjum að námið sé í brennidepli í þróunaráætlunum skólans og 

forgangsverkefni beinist að kennsluháttum. 

      

C Markmið skólans eru rædd á þann hátt að öllu starfsfólki og nemendum séu þau 

vel ljós og geri sér grein fyrir þætti sínum í að þeim verði náð og hvaða áhrif 

markmiðin hafa á starfið í kennslustofunni. 

      

D Rökstuddar og gagnsæjar ákvarðanir eru teknar um hverju skuli varið til að ná 

viðurkenndum markmiðum og sem bestum árangri.  

      

E Stjórnendur og starfsmenn með forystuhlutverk sýna í verki mikilvægi námsins 

með því að heimsækja kennslustofur, leiðbeina um góð vinnubrögð, veita 

endurgjöf, lýsa eigin skilningi og hvetja til fjölbreytts sjálfsmats. 

      

F Við stuðlum að menningu þar sem starfsfólk er öruggt og getur tekið að sér 

leiðtogahlutverk innan og utan kennslustofunnar. 

      

 

Gæðagreinir 9.3 

Efling starfsmanna og samvinnu 

  1 2 3 4 5 6 

A Við beinum sjónum að námi og kennslu sem lykilþáttum í þróun skólastarfs.        

B Við lögum forystuhætti að samhengi og aðstæðum í skólanum og ræktum tengsl 

af alúð. 

      

C Við hlúum að fjölbreyttum hæfileikum og hvetjum og styðjum aðra.       

D Við leggjum áherslu á samræður og samráð sem stuðla að sameiginlegri ábyrgð. Ef 

þess er óskað, grípum við tafarlaust til aðgerða. 

      

E Stjórnendur styrkja starfsmenningu þar sem starfsfólk og nemendur geta haft 

frumkvæði og sinnt leiðtogahlutverki innan og utan kennslustofunnar. 

      

F Við nýtum skoðanir nemenda vel sem og sameiginlega þekkingu, reynslu, og 

áhuga starfsfólks. 

      

G Við höfum haft áhrif sem einstaklingar, jafnt innan hópa og í skólanum í heild.       

H Við höfum skapað starfsumhverfi sem styður einstaklinga við að deila með sér 

ábyrgð svo velgengi og árangur nemenda sé tryggður.  

      

I Samstarf byggir á trausti og einlægri umhyggju fyrir starfsfólki og 

samstarfsaðilum. 

      

J Við hjálpum fólki að takast á við krefjandi viðfangsefni, deilum upplýsingum og 

tökumst á við erfiðleika. 

      

K Við eflum anda samábyrgðar og gagnkvæms stuðnings um allt skólasamfélagið.       

L Við mótum, endurskoðum og þróum stjórnunarhætti okkar, kennsluhætti og 

stuðning til að byggja upp jákvæð tengsl. 

      

M Við hvetjum starfsfólk til afreka og tökum eftir og gleðjumst yfir árangri þess.        
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N Til að tryggja stöðuga þróun vinnum við saman og myndum samstarfsteymi.        

O Það ríkir samstarfsandi í skólanum og við tökum virkan þátt í samstarfi við þá sem 

við eigum samskipti við. 

      

P Við metum samstarfið reglulega með hliðsjón af markmiðum skólans.        

 

Gæðagreinir 9.4 

Forysta um framfarir og breytingar 

  1 2 3 4 5 6 

A Við teljum mikilvægt að taka þátt í gerð og framkvæmd þróunaráætlana.        

B Við gerum okkur grein fyrir þörf á ögrandi verkefnum og stuðningi, setjum 

krefjandi markmið og stjórnum breytingum vel. 

      

C Við notum árangursríkar aðferðir við sjálfsmat sem miðar að því að bæta nám.       

D Umbætur taka mið af getu okkar til umbóta og starfsmenn hafa tíma til að ígrunda 

og ná tökum á breytingum.  

      

E Við höfum sameiginlega sýn á hvað er mikilvægt fyrir skólann, samfélagið og 

nemendur og umbætur okkar eru í samræmi við þá sýn.  

      

F Við höfum stjórn á hraða samþykktra breytinga og við virkjum tilfinningar ekki 

síður en rökhugsun þeirra sem taka þátt í breytingum. 

      

G Við tökum af festu á hugsanlegum flokkadráttum starfsfólks.       

H Við notum niðurstöður sjálfsmats jafnt og þétt til að styrkja það sem vel er gert, 

fögnum umbótaviðleitni sem ætlað er að auka gæði náms og kennslu og árangur 

nemenda. 

      

I Forysta og stjórnun í skólanum er árangursrík og kröftunum er beint að 

viðráðanlegum fjölda forgangsverkefna hverju sinni  og þau ert vel kynnt. 

      

J Forystumenn á öllum stigum hafa miklu hlutverki að gegna við að leiða umbætur 

og nýbreytni, nám og kennslu, með áhrif og árangur í brennidepli.  

      

K Allir hafa vel skilgreind hlutverk og ábyrgð í umbótaverkefnum.       

L Skólinn leitar stöðugt leiða til að styðja umbætur með því að styrkja hæfileika og 

færni. 

      

M Við sköpum starfsmönnum tækifæri til að taka að sér forystuhlutverk á ýmsum 

sviðum og nærum og styðjum sérfræðiþekkingu þeirra og sjálfstraust. 

      

N Forysta hefur leitt til framúrskarandi starfs og stuðlað að stöðugri framþróun.       

 

 


