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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 er nýr skóli sem varð til við sameiningu Varmalandsskóla og Grunnskóla 

Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri  vorið 2010, sjá nánar um sameiningarferlið  hér að 

neðan. Ekki hafði verið unnið að formlegu innra mati á Kleppjárnsreykjum og á Hvanneyri  en á 

Varmalandi hafði verið unnið eftir sjálfsmatskerfinu „How good is our school“ frá hausti 2009.  En þá 

var farið í samstarf við Skagfirðinga og Gunnhildur Harðardóttir fengin til að aðstoða við innleiðingu 

verkefnisins  og leiða vinnu sjálfsmatsteymisins í upphafi vinnunnar.  Í haust var ákveðið af 

fræðslustjóra Borgarbyggðar að báðir skólarnir í sveitarfélaginu myndu meta innra starf sitt eftir 

þessu kerfi. Innra matsteymi skólans ásamt stjórnendum sóttu námskeið í Borgarnesi varðandi 

Gæðagreina og í framhaldi af því hófst vinna innan hverrar deildar.  

Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef skólaskrifstofu Skagfirðinga. 

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/ 

Einkenni stofnunarinnar 

Sameining skólanna 

Veturinn 2009-2010 var átakavetur og mikil óvissa í skólamálum í Borgarbyggð.  Sú  ákvörðun 

var tekin af yfirmönnum Borgarbyggðar eftir heilmiklar umræður um skólamálin og í ljósi 

erfiðrar stöðu sveitarfélagsins að sameina uppsveitaskólana undir eina stjórn í 

hagræðingarskyni ásamt því að fækka deildum innan þeirra. Þessi ákvörðun var tekin  í stað 

þess að leggja niður eina eða jafnvel tvær starfsstöðvar. 
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Ákvörðun var  tekin um að einn skólastjóri stýrði Grunnskóla Borgarfjarðar og 

Varmalandsskóla og að með honum störfuðu þrír deildarstjórar og einn þeirra yrði 

staðgengill hans.   

Að ákvörðun lokinni var hafist handa að undirbúningi þessa verkefnis m.a. með kynningu á 

því hvernig sameiningar skóla í öðrum sveitafélögum  hefðu gengið fyrir sig, kostum og 

göllum þess velt upp.  

Undirbúningur nýs skóla hófst í mars með breytingastjórnunarnámskeiði  sem haldið var fyrir 

stjórnendur og starfsmenn Borgarbyggðar í félagsheimilinu Þinghamri á Varmalandi.  

Starfandi skólastjórar og deildarstjórar voru með í undirbúningsvinnu. 

Skipað var í verkefnisstjórn sem hóf vinnu í marsmánuðu og hana skipuðu: Ásthildur 

Magnúsdóttir, Páll Brynjarsson, Ásgerður Ólafsdóttir, Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir, Kristján 

Gíslason.  

Ákvörðun var tekin af yfirmönnum Borgarbyggðar að auglýsa stöður deildastjóra  en að 

bjóða  Ingibjörgu Ingu Guðmundsdóttur að taka við stöðu skólastjóra. Gengið var frá 

ráðningu hennar 15. apríl. Deildastjórastöður voru auglýstar og umsóknafrestur var til 1. maí.  

6 umsóknir bárust . 

 Ástríður Einarsdóttir, Ingibjörg Adda Konráðsdóttir, og Ingibjörg Jónsdóttir voru ráðnar til 

verkefnisins . Ástríður að Hvanneyrardeild, Ingibjörg Adda  að Kleppjárnsreykjadeild og  

Ingibjörg J. að Varmalandsdeild staðgengill skólastjóra .  Ástríður var á þessum tíma í 

barneignarleyfi og var Steinunn Fjóla Benediktsdóttir í hennar stað fram yfir miðjan 

desember. 

Sameiginlegur starfsmannafundur var haldinn í Reykholti 4. maí 2010 þar sem sveitarstjóri og 

fræðslustjóri  gerðu starfsmönnum grein fyrir væntanlegu breytingaferli. 

Ákveðið var að efna til samkeppni um nafn á nýjum skóla. Nemendum, kennurum og íbúum 

var gefin  kostur að skila inn hugmyndum að nafni fyrir miðjan maí. Nefnd var skipuð  úr hópi 

foreldra, nemenda, starfsmanna og fulltrúum skólaráða til að vinna úr þeim hugmyndum.  

Byggðarráð tók ákvörðun um að skólinn fengi nafnið Grunnskóli Borgarfjarðar. 

Ákveðið var að hefja starf skólans með stefnumótunarvinnu í upphafi skóla. Farið var fram á 

að fyrsta vika undirbúningsdaga starfsmanna yrði notuð til þeirrar vinnu. Hrönn Pétursdóttir 

ráðgjafi og verkefnastjóri frá menntamálaráðuneytinu var fengin til að leiða þá vinnu í 

samvinnu við verkefnisstjórn.  Nemendur hófu því skólagöngu sína fjórum dögum seinna en 

áætlað var þetta haust. 

Það er almennt mat stjórnenda og fræðsluyfirvalda Borgarbyggðar að þessi vinna hafi skilað 

góðum ávinningi í upphafi skólastarfs Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Húsnæði            
Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum: í skólahúsnæði og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í 

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

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

starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer framað mestu leiti utan dyra 
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eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í Skorradal í 4 vikur 

að vori.  

 

Kleppjárnsreykjadeild 

Kennsla fer fram í fjórum byggingjum; í barnaskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum skólastjóraíbúð 

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

kennslustofur, textílmennt- og 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 glæsilega 

myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði- og tónmenntarstofa. Í 

íþróttahúsinu fer fram öll íþrótta og sundkennsla og er allur búnaður þar til fyrirmyndar. Allur skólinn 

þarfnast orðið mikilla endurbóta og var byrjað á þeim í upphafi skólaársins. Félagsaðstaða 

unglinganna var endurnýjuð m.a. málað, skipt um gardínur og húsgögn, kennslustofa 8.og 9.bekkjar 

var endurnýjuð og námsver málað. Á næsta skólaári verður endurbótunum haldið áfram.  

 

Varmalandsdeild 

Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í íþrótta- og 

félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla yngri deildar fer fram í barnaskólanum en þar er einnig bókasafn, 

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

eldri deildar fer fram í Húsó eins og við segjum, sú bygging hefur verið endurnýjuð að hluta. Á efstu 

hæð eru nú 3 glæsilegar 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. Sú aðstaða er engan vegin nógu góð og þarfnast nauðsynlegrar úrbóta.   

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 en brýn þörf er á að laga bílastæði og aðkomu að 

skólanum, auk merkinga.   

 

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. 
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Varmalandsdeild 

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

úrbótum s.s. bílastæðum, göngustíg á milli skóla, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar.  Í vetur 

vann skógarval unglingadeildar að viðhaldi og endurbótum á leiksvæðinu í skóginum, en annað 

leiksvæði á skólalóðinni kallar á endurbætur. 

Akstur  
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum. Akstursleiðirnar voru boðnar út í haust og 

urðu nokkrar breytingar á umsjónarmönnum leiða. 

Hvítársíða/Stafholtstungur og Hvanneyri-Kljr: Sæmundur Sigmundsson, Norðurárdalur og Þverárhlíð: 

Sindri Sigurgeirsson, Borgarhreppur/Stafholtstungur og Bifröst: Sigurður Þorsteinsson, Skorradalur: 

Pétur Davíðsson, Lundarreykjadalur og Bæjarsveit: Davíð Ólafsson og Garðar Jónsson, Reykholtsdalur 

og Hálsasveit/efri hluti Hvítársíðu: Einar Guðni og Einar Steinþór Traustason. 

Nemendur 
Við upphaf skólaársins 2010-2011 voru nemendur skólans 232 en við lok þess 223 á þremur 

starfsstöðvum. 

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

Nemendur skiptust í eftirfarandi bekkjardeildir.   

 Bekkir  Nemendafjöldi  
 1. bekkur  9 nemendur   
 2. bekkur 7 nemendur   
 3. bekkur 6 nemendur   
 4. bekkur 8 nemendur   
  
Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í sex bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-3 .bekk, 4.-5. bekk og 8.-9. 
bekk. 
   
 Bekkir  Nemendafjöldi  
 1. bekkur  3 nemendur   
 2. bekkur 7 nemendur   
 3. bekkur 4 nemendur   
 4. bekkur 2 nemendur   
 5. bekkur 13 nemendur   
 6. bekkur 15 nemendur   
 7. bekkur 10 nemendur   
 8. bekkur 11 nemendur   
 9. bekkur 10 nemendur   
 10. bekkur 21 nemandi 
 
Í Varmalandsdeild var kennt í sex bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk, 3.-4. bekk, 5.-6. bekk og 
9.-10 .bekk.  
 Bekkir  Nemendafjöldi  
 1. bekkur  12 nemendur   
 2. bekkur 11 nemendur   
 3. bekkur 7 nemendur   
 4. bekkur 17 nemendur   
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 5. bekkur 9 nemendur   
 6. bekkur 13 nemendur   
 7. bekkur 8 nemendur   
 8. bekkur 13 nemendur   
 9. bekkur 13 nemendur   
 10. bekkur 3 nemendur  

Starfsmenn GBf 
Skólastjóri 

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmunsdóttir. 

Deildastjórar 

Þrír deildastjórar eru starfandi við skólann.  Ástríður Einarsdóttir er deildarstjóri Hvanneyrardeildar í 

38% stöðugildi sem stjórnandi. Hún var í fæðingarorlofi til 13. desember og gengdi Steinunn Fjóla 

Benediktsdóttir starfi deildarstjóra frá upphafi skólaársins fram til þess tíma. Ingibjörg Adda 

Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar og  Ingibjörg Jónsdóttir deildarstjóri 

Varmalandsdeildar og staðgengill skólastjóra . Deildarstjórar K- og V-deildar eru báðir í 80% stöðugildi 

sem stjórnendur. 

Kennarar 

Kennarar eru 33 talsins þ.m.t. deildastjórar. Tveir þeirra eru leiðbeinendur, eru þeir báðir í 

réttindanámi og ljúka námi í vor. Stöðugildi til kennslu er 24,3 og kennslustundir  630,5 á viku 

skólaárið 2010-2011. 

Aðrir starfsmenn 

2 húsverðir  1,5 stöðugildi 
2 skólaritarar 1,0  stöðugildi 
1 kennsluráðgjafi  0,20 stöðugildi 
1 skólahjúkrunarfræðingur 0,20  stöðugildi 
1 skólasálfræðingur 0.20 stöðugildi 
4 stuðningsfulltrúar 2,4 stöðugildi 
10 skólaliðar 7,87 stöðugildi  
2 bókaverðir 0,68 stöðugildi  
3 matráðar 2,5 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 
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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  

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.  

http://www.gbf.is/
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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 
Tegund skimunar Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur  Sálfræðingur Haust 2010 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Sérkennari/umsjónark. Nóvember 2010, 
febrúar og apríl 2011 

Aston Index 
stafsetningarskimun 

5. bekkur Umsjónarkennarar Vorönn 2011 
 

Lestrarhæfnipróf LH 60 3. bekkur Sérkennslufulltrúi Vor 2011 

Lestrarhæfnipróf LH 40 5. bekkur Sérkennslufulltrúi Haust 2010 

Greinandi lesskimun 
GRP 14h 

9. bekkur Sérkennslufulltrúi Vort 2011 

Hraðlestrarpróf 1.- 10. Bekkur  Sérkennari /ísl.kennari 2 – 3 sinnum í hverjum 
árgangi  á skólaárinu 

Hreyfiþroskapróf   
MOT 4-6 

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2010 

Samræmd próf 4., 7. og 10.bekkur Umsjónarkennari Haust 2010 

 

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

skólastarfsins. Allir starfsmenn hafa tækifæri til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri vilji þeir 

stuðla að breytingum til framfara.  

Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi innan skólans sem skipað var fulltrúum úr öllum 

deildunum. Fræðslustjóri Borgarbyggðar ákvað að báðir skólar sveitarfélagsins myndu innleiða þetta 

kerfi í sinn skóla og því var haldið námskeið í Grunnskólanum í Borgarnesi 7. desember undir 

handleiðslu Helgu Harðardóttur og Ragnheiðar Matthíasdóttur. Námsmatsteymi GBf sat námskeiðið 

og í framhaldi af því héldu skólastjóri og deildarstjóri V-deildar stutt námskeið í byrjun janúar fyrir allt 

starfsfólk H og K deildar. Ákveðið var meta lykilþátt 3 á vorönn og vann sjálfsmatsteymið úr 

niðurstöðunum.  

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 
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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 
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 
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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 
sjálfsmat skólans má sjá í sjálfsmatsskýrslu  á heimasíðu  http://gbf.is 

Sjálfmatsáætlun 2010-2013 
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.  

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 

 

Eins og sjá má þá nær áætlunin ekki að spanna alla níu gæðagreinana. Við ákváðum að fara hægt af 

stað þar sem einungis starfsfólk V-deildar hefur unnið eftir Gæðagreinunum en starfsfólk hinna 

deildanna ekki.  Af fenginni reynslu í V-deild þá tók tíma að kenna fólki að meta og vinna úr 

upplýsingum. Þar sem þetta er áætlun þá munum við bæta frekar við greinum ef vinnan gengur vel.  

Sjálfsmatsteymi 
Í upphafi skólaárs var myndað sjálfsmatsteymi sem skipulagði vinnu vetrar. Teymið var skipað 

fulltrúum frá hverri starfsstöð og sáu þeir um að stjórna matsvinnu og skipta með sér verkum á hverri 

starfsstöð.Teymið skipaði: Anna María Sverrisdóttir, Magnea Kristleifsdóttir, Sigrún Hjartardóttir og 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri í K-deild. Kristín Ingibjörg Baldursdóttir og Ástríður 

Einarsdóttir deildarstjóri  í H-deild. Börkur Hrafn Nóason og Ingibjörg Jónsdóttir deildarstjóri  í V-

deild. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri var einnig í teyminu. 

Verkefni sjálfsmatsteymis 
Verkefni sjálfsmatsteymis er að undirbúa og framkvæma fyrirlögn Gæðagreinis í skólanum. Það 

heldur utan um öll gögn, vinnur úr þeim og kemur niðurstöðum til skólastjóra. Auk þess var ákveðið 

http://gbf.is/
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að semja og leggja  fyrir foreldrakönnun og líðankönnun nemenda.  Markmið með líðankönnun 

nemenda var að fá upplýsingar hvernig þeim liði í; skólastofunni, frímínútum, búningsklefum, 

íþróttum og skólabílum.  Með þessum hætti getum kortlagt skólasvæðin og skipulagt gæslu í 

samræmi við það. Í foreldrakönnun var m.a. leytast við að fá upplýsingar um viðhorf þeirra til 

sameiningarinnar, aðbúnaðar, skólastarfsins, mötuneytismála, skólaaksturs, upplýsingaflæðis  o.fl.  Á 

fyrsta ári sameiningar fannst okkur mikilvægt að kanna hug foreldra. Gerðar voru tvær 

starfsmannakannanir. Önnur til að fá fram upplifun starfsfólks á sameiningu skólanna og hin til að 

gera upp starf vetrar með því að rýna í smærri hópum þvert á starfsstöðvar hvað gekk vel og hvað má 

betur fara.  

Matið 
Samkvæmt matsáætlun voru lagðar fyrir nemenda- , foreldra-  og starfsmannakannanir auk 

gæðagreinis 3.  

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 2010 í Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Hér má sjá meðaltalstölur 

 

4. bekkur  íslenska                  

GBf 

4.bekkur  íslenska                      

N-Vesturland 

4.bekkur  íslenska              

landið allt 

5,6 5,2 5,6 

4. bekkur stærðfræði              

GBf 

4. bekkur stærðfræði               

N- Vesturland 

4.bekkur  stærðfræði         

landið allt 

6,8 7,0 7,2 

7. bekkur  íslenska                   

GBf 

7. bekkur  íslenska                     

N-Vesturland 

7. bekkur  íslenska             

landið allt 

6,7 6,4 6,7 

7. bekkur stærðfræði              

GBf 

7. bekkur stærðfræði               

N-Vesturland 

7. bekkur  stærðfræði       

landið allt 

5,4 5,8 6,1 

10. bekkur  íslenska                

GBf 

10.bekkur  íslenska                    

N-Vesturland 

10.bekkur  íslenska             

landið allt 

6,5 6,2 6,2 

10. bekkur stærðfræði           

GBf 

10. bekkur stærðfræði             

N-  Vesturland 

10. bekkur  stærðfræði     

landið allt 

6,4 6,1 6,5 

10. bekkur enska                     

GBf               

10. bekkur enska                       

N-  Vesturland 

10. bekkur  enska               

landið allt 

7,0 6,5 7,1 
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Hér má sjá að nemendur GBf eru ýmist um eða undir landsmeðaltali og við þurfum að horfast í augu 

við það og gera betur í framtíðinni.  Mikilvægt að kennarar leggi sig fram um að finna leiðir til að 

bæta árangur og metnað nemenda í námi.  

Leiðsagnarmat 
Unnið var með leiðsagnarmat í skólanum í vetur. Matið var framkvæmt einu sinni í lok haustannar og 

fóru umsjónarkennarar yfir það með nemendum og foreldrum í foreldraviðtali í febrúar. Í vetur fengu 

nemendur og foreldrar ákveðinn tíma til að framkvæma leiðsagnarmatið saman. Ef það var ekki gert 

á þeim tíma þá sáu umsjónarkennarar um að gefa nemendum tækifæri til að vinna það í skólanum. Í 

K- og H- deildum var einnig leiðsagnarmat á vorönninni en þá var það einungis unnið af kennurum.  

Varmalandsdeild 

Í 1.- 6. bekk var einungis lögð fyrir könnun á líðan nemenda í leiðsagnarmatinu en í 7.- 10. bekk var 

bæði lagt fyrir frammistöðumat og könnun á líðan nemenda. 

Niðurstöður um líðan nemenda í Varmalandsdeild 

 

19 19 

11 

19 

5 

3 

11 

3 

0 

2 

0 

2 

0 0 0 0 

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í skólanum Mér líður vel í
skólabílnum

Mér líður vel í
frímínútum

1. - 6. bekkur 

Næstum alltaf Oft Stundum Næstum aldrei
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Niðurstöður sýna að í heildina líður nemendum  oftast/næstum alltaf  vel í V-deild GBf. En þó þarf að 

athuga líðan yngri nemenda í skólabílunum. 

Úrtbætur 

 Setja gæslu í fjölmennustu skólabílana 

Foreldrakönnun 
Foreldrakönnun var lögð fyrir í öllum deildum GBf. um miðjan marsmánuð 2011. Könnunin var send á 

öll heimilin í skólahverfinu með tölvupósti. Fljótlega kom í ljós sá annmarki að foreldrar gátu ekki 

svarað nema einu sinni úr hverju netfangi þannig að heimili með fleiri en eitt barn gat ekki svarað 

fyrir þau öll. Svörunin var 41 af 69 eða 59,4% í  K-deild , 18 af 27 eða 67% í H-deild og 53 af 68 eða 

78% í Varmalandsdeild. 

Af þeim sem svöruðu voru yfir 80% nokkuð eða mjög sáttir við sameiningu skólanna í K og V-deildum 

en 45 % í H-deild. Um og yfir 70% telja sig fá nægar upplýsingar um skólastarfið í öllum deildum og 

sama hlutfall er nokkuð eða mjög sátt við aðstæður barna sinna til náms. Yfir 80% foreldra telja að 

börnum þeirra  líði vel í skólanum og 72-88% telja að það séu gerðar sanngjarnar kröfur til nemenda. 

56% foreldra við K-deild segja að börnum þeirra líki sæmilega eða illa við mötuneyti skólans en 70-

94% foreldra hinna deildanna segja að þeirra börnum líki afar eða nokkuð vel við mötuneytin þar. 75-

90% foreldra telja skólabraginn nokkuð eða mjög góðan og telja sig geta mælt með skólanum við aðra 

foreldra. Mikill munur er á viðhorfum til umhverfis skólans eftir deildum en um 65% foreldra barna í 

K-deild eru fremur eða mjög ósáttir við umhverfi skólans á meðan allir foreldrar hinna deildanna eru 

nokkuð eða mjög sáttir. Meirihlutinn, eða 60-70% í öllum deildum eru sáttir við skólalóðirnar. Margir 

skoða heimasíðu skólans oftar en einu sinni í viku eða 49-66% aðspurðra. 

Nokkrar skriflegar athugasemdir komu frá foreldrum m.a.: 

o Gott ef allir kennarar skrá í Mentor 

o Vantar gæslu í skólabílana 

20 

23 24 
25 

5 
3 3 2 

1 1 0 0 

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í skólanum Mér líður vel í
skólabílnum

Mér líður vel í
frímínútum

7. - 10. bekkur 

Oftast Stundum Sjaldan
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o Matur í mötuneyti gæti verið hollari 

o Lengri skólavist á Hvanneyri en 4 ár 

o Fleiri foreldrafundi 

o Gæsla í búningsklefum þarf að vera góð 

Úrbætur 

 Setja gæslu í fjölmennustu skólabílana 

 Halda fund með matráðum í upphafi skólans í haust og fara yfir mikilvægi þess að boðið sé 

upp á hollan og kjarnríkan mat 

 Leggja áherslu á að allir kennarar noti markvisst skráningarkerfi skólans 

 Efla foreldrastarf með því að virkja bekkjatengla betur 

 Efla gæslu í íþróttahúsi þegar stórir hópar mætast í íþróttahúsinu 

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. 

Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðamál skólastjóra og starfsmanna 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 starfsmannasamtali 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 samtals gera starfsmaður og 

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

starfs- og ábyrgðarsviðs hvers og eins.  

Starfsmannakannanir 

Könnun 1 

Í byrjun júní var skrifleg könnun lögð fyrir starfsfólk skólans þar sem það átti að meta starf vetrarins. 

Kannað var m.a. viðhorf starfsfólks til; sameiningarinnar í ljósi reynslu vetrarins, fræðslunefndar, 

stjórnunar og hvort sameiningin hafi haft mikil áhrif á samskipti og fagleg störf innan og á milli deilda. 

Helstu niðurstöður voru að starfsfólk er almennt nokkuð sátt við sameininguna og fannst starfið hafa 

gengið vel. Því fannst að áhugi fræðslunefndar mætti vera meiri í garð skólans og að hún mætti vera 

sýnilegri innan hans. Því  fannst faglegt starf á milli deilda hafa aukist sem skilaði faglegum ávinningi. 

Einnig fannst starfsfólki skipulag skólahaldsins hafa batnað en nálægð við stjórnendur/skólastjóra hafi 

minnkað og að þeir/hann mættu vera sýnilegri.  
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Könnun 2 

Á síðasta starfsmannafundi vetrar voru allir starfsmenn látnir meta starf vetrar. Starfsmönnum var 

skipt upp í 7 hópa  sem höfðu það hlutverk að rýna störf vetrar. Eftir lítilsháttar hugstormun átti hver 

og einn í hverjum hópi fyrir sig  að skrifa niður fimm atriði sem höfðu gengið vel og fimm atriði sem 

hefðu mátt betur fara. Þegar því var lokið þurfti hópurinn að draga saman fimm atriði sem að þeirra 

mati skiptu mestu máli í hvorum hluta fyrir sig . Niðurstöður þessarar vinnu liggja hér fyrir og varpa 

ljósi á  það hvað leggja þarf áherslu á að bæta næsta skólaár og hvaða góðu hlutum við þurfum að 

viðhalda . 

Hvað hefur gengið vel í vetur 

 Góður starfsandi, gaman í vinnunni 

 Gott skipulag í bundinni viðveru sem er mikið til bóta 

 Gott upplýsingaflæði frá stjórnendum og góð samskipti við þá 

 Góð samvinna stjórnendateymis 

 Vikulokabréf mjög góð einnig gott að fá allar fundargerðir, betra að fylgjast með 

 Deildarstjórar unnu vel 

 Framúrskarandi skólaliðar 

 Vel tekið á móti nýliðum 

 

 Óeigingjarnt starfsfólk sem er tilbúið að leggja mikið af mörkum 

 Almenn hjálpsemi, velvilji og jákvæðni 

 Jákvætt viðhorf og samstaða starfsfólks 

 Jákvætt hugarfar starfsfólks gagnvart sameiningu 

 Aukin samkennd milli stöðva 

 Aukin viðleitni til samstarfs á milli deilda 

 Vilji starfsmanna til góðra verka 

 Góð samskipti milli deilda 

 Húsvörður aftur til starfa og ávalt sýnilegur 

 

 Samstarf við heimili gott 

 Mikil nánd nemenda og starfsfólks, því eru samskipti jákvæð 

 Gott samstarf við nærumhverfi 

 Gott samstarf unglingadeilda  

 Góður árangur með krefjandi nemendur 

 Viss fjölbreytni í skólastarfi 

 Gott framtak að verða heilsueflandi skóli, verður vonandi til þess að hugað verði enn betur að 

hollu mataræði og almennri heilsueflingu 

 Sérstaða sveitaskóla –mjög gott framtak 

 Íþrótta og tónlistarlíf  blómstraði 

 Góð samvinna milli leik-og grunnskóla 

 

 Starfsmannahittingur milli deilda skemmtilegur 

 Góð námskeið til endurmenntunar, sérstaklega einhverfunámskeið að vori 
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 Góður agi í V-deild 

 Tölvustofur aftur,  gott mál 

 Bættur aðbúnaður í K-deild, húsnæði bætt og skólinn þrifalegri 

 Íþróttaaðstaða góð 

 Hollur og góður matur 

Hvað má betur fara 

 Gæslu í búningsklefum þarf að bæta 

 Mikið lagt á skólabílstjóra, þarf að huga að gæslu í fjölmennustu skólabílunum 

 Aukið álag kennara og nemenda í samkennslu 

 Stjórnandi minna sýnilegur en áður , V -deild 

 Samstarf minna en lagt var upp með 

 Of mikið uppbrot á vordögum 

 Ekki samkenna fyrsta bekk og ekki marga árganga í samkennslu 

 Reyna að komast hjá samkennslu í 1. bekk 

 Stundvísi skólabíla H-deild 

 

 Efla foreldrasamskipti K-deild 

 Bæta skipulag sérúrræða fyrir vissa nemendur og stuðningstíma 

 Efla enn betur samvinnu faggreina-, stigs-og bekkjakennara innan og milli deilda 

 Betra skipulag og markvissari faglega umræðu 

 Auka faglegt samstarf milli stöðva  

 Betri nýting tíma á fundum ( meiri vinnu, minna mas) 

 

 Bæta húsnæði og tækjakost  allra stöðva/tölvubúnað /kennslutæki í verk- og handmennt 

 Ófullnægjandi tölvukostur á öllum starfsstöðvum 

 Bókasafn H- deildar óviðunandi  og starfsmenn þeirra innan deilda þurfa lengri skilgreindan 

tíma til að sinna verkefnum. 

 Þarf að bæta kennsluaðstöðu í náttúrufræði og textílmennt í K-deild 

 Bæta aðstöðu í  íþróttahúsi , Seli, skólalóð, og  skólahúsnæði H-deildar 

 Tæki á skólalóð hættuleg K- deild  

 Salerni og fataherbergi starfsfólks í K-deild  óviðunandi sem og vinnuaðstaða kennara 

 

 Samræma þarf tækjakost á milli starfsstöðva 

 

 Bæta upplýsingaflæði milli húsa og á milli kennara  V-deild 

 Skýr skilaboð. Upplýsingaflæði gæti verið betra K-deild 

 Skýrari skilgreining hlutverka 

 Nýta betur styrkleika mannauðs starfsmanna 

 Meiri samstaða um að fylgja skólareglum eftir 

 Agaleysi og skortur á staðfestu á viðurlögum K 

 Bæta skipulag sérúrræða fyrir vissa nemendur og stuðningstíma 

Vinna betur að samræmingu og samstarfi innan og milli stöðva 
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 Aðgengi að skólastjóra/staðsetning og viðvera hans þarf að vera  vel skýrð  

 Yfirstjórn og fræðslunefnd fylgist betur með skólamálunum  í ljósi þess hvernig hefur til tekist 

að sameina. 

Lykilþáttur 3:  Áhrif á starfsfólk 
Samkvæmt matsáætlun var  lykilþáttur þrjú  metinn á þessu skólaári og var það gert á starfsdegi 

skólans 1. febrúar. Við matið var starfsmannahópnum skipt eftir skólasvæðum þannig; Í 

Hvanneyrardeild voru 2 matshópar, í Kleppjárnreykjadeild voru 5 matshópar og í Varmalandsdeild 

voru 4 matshópar. Skiluðu allir hópar sér áliti innan deilda  sem matsteymið dró  saman í 

lokaniðurstöður.  

Hvanneyrardeild 

Þátttaka starfsfólks í starfi skólans        Gæðagreinir 3.1 

Vegin heildareinkunn 5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Eru hvað við erum fá bæði starfsfólk og nemendur og auðvelt er að hafa yfirsýn yfir starf skólans. Það 
er mikil samvinna meðal starfsmanna og foreldra. Við eigum gott samstarf við nærumhverfi okkar 

 Sökum smæðar deildarinnar er óhjákvæmilegt eða kemur af sjálfu sér að allir taka þátt í öllu.  Þannig 
geta hæfileikar hvers og eins líka notið sín 

 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Eru á sama hátt og styrkleikar okkar en það er fámennið í skólanum og skiptir hver einstaklingur miklu 
máli hvort sem hann er starfsmaður eða nemandi 

 Smæð deildarinnar gerir skólastarfinu erfitt fyrir. Minni fjölbreytni í starfsmannahópnum og 
nemendahópnum 

 Vantar uppá starfsaðstöðu. Sameiginlegt rými/ matsalur, andyri, heimilisfræðistofa, smíðastofa, 
tölvubúnaður eða stofa  

 Skólalóð verulega ábótavant 
  Kennslubúnaður og búnaður í skólaseli þarfnast úrbóta ásamt húsgögnum og innanstokksmunum 
 Merkja skólann 

 

Tillögur um aðgerðir: 

 Búa til minnislista fyrir starfsmenn þar sem þeir geta lesið yfir og minnt sig á, sjálfum sér og öðrum til 

áminningar 

 Úrbætur á  skólalóð húsnæði, búnaði og kennslugögnum 

 Það þarf að finna fjármagn hjá sveitafélaginu til að kosta úrbætur 

Kleppjárnsreykjadeild 

Þátttaka starfsfólks í starfi skólans                    Gæðagreinir 3.1 

Vegin heildareinkunn 4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Erum fá og stöndum saman, bætum hvert annað upp. 
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 Nægjusemi, umburðarlyndi, sveigjanleiki, sjálfstæði og faglegur metnaður 

 Samstaða og samvinna, göngum fús í störf hvers annars 

 Gott og vel menntað starfsfólk á öllum sviðum 

 Samstaða, sveigjanleiki. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Erum fá og neikvæðar raddir eru háværar þegar þær heyrast 

 Hlaupið of fljótt eftir nýjungum í stað þess að styrkja það sem fyrir er 

 Of nægjusöm, vantar flæði á milli starfsmanna 

 Húsnæði og aðbúnaði ábótavant 

 Þörf á góðum húsverði við skólann 

 Einhverjir upplifa endurmenntun ómarkvissa 

Tillögur um aðgerðir: 

 Skerpa á sameiginlegri sýn og skapa aðhald til að fylgja henni eftir 

 Gera endurmenntun markvissari 

 Koma inn samstarfi faggreinakennara, þvert á bekki innan deildar 

 Bæta þarf starfsmannaaðstöðu, endurskipuleggja vinnuaðstöðu kennara 

 Allir þurfa að leggja sitt af mörkum til að sýna persónulegan og faglegan áhuga og umhyggju fyrir 

náunganum 

 Finna sterka þætti skólastarfsins og efla þá og þróa 

 Finna veika þætti skólastarfsins, bæta þá og þróa 

 Hafa námskeið fyrir alla starfsmenn, líka skólaliða og mötuneytisfólk 

 Bæta vinnuskilyrði, húsnæði 

 Tækifæri til endurmenntunar/sameiginleg markmið innan sveitarfélagsins 

 Viðhalda endurmenntun alls starfsfólks 

 Tryggja að húsnæði sé ekki heilsuspillandi og halda áfram að bæta aðbúnað innan skólans 

Varmalandsdeild 

Þátttaka starfsfólks í starfi skólans                    Gæðagreinir 3.1 

Vegin heildareinkunn 5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Jákvæð og góð samheldni í hópnum og rótgróið starfsfólk 
 Við hugum vel að líðan nemenda 
 Hvatning í starfi, samvinna og samstarf hópsins bæði kennara og starfsfólks 
 Við erum nokkuð jákvæð gagnvart skólastarfi, endurmenntun og aðstöðu í skólanum 
 Við erum meðvituð sem hópur um líðan einstaklinga(nemenda) í skólanum, öll samábyrg 
 Stöðugleiki í mannahaldi, samstíga og metnaðarfullur hópur 
 Stór hluti starfsmanna hefur sótt sér endurmenntun á síðustu árum 

 

Veiku hliðarnar okkar:  

 Kennslurými og fjarlægð milli húsa og starfsmanna er neikvæð en við vinnum frekar vel út frá því 
 Okkur vantar kannski sameiginlega sýn sem allir eru að vinna að og spurning hvort að allir hafi sömu 

tækifæri og sinni sinni endurmenntun jöfnum forsendum 
 Þurfum að gefa okkur meiri tíma til þess að samræma sjónarmið og skilning. Ræða betur saman um 

sameiginleg markmið og hafa sameiginlega sýn (okkar eigin sýn/hugmynd) 
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 Í teymis/hópavinnu þurfa allir að vera virkir þátttakendur bæði innan deilda og utan og tilbúnir að axla 
ábyrgð 

 

Tillögur um aðgerðir: 

 Vera með gott kaffi og hitting einu sinni í mánuði 
 Vinna meira sama á faglegum grunni – vera vakandi gagnvart fjölbreytileika og nýjungum  - sjá hvernig 

þær passa við okkar stefnu sem þarf að afmarka betur  - setja hana niður og kynna hana vel fyrir 
starfsfólki þannig að allir séu með sameiginlega sýn og skilning á því hvernig við náum henni fram 

 Ýta enn frekar undir og leggja áherslu á að starfsfólk sæki sér þá endurmenntun sem er í boði og 
hentar hverjum og einum. Einnig að svigrúm sé í skólastarfinu til að starfsfólk komist á 
endurmenntunarnámskeið sem haldin eru á skólatíma (sem eru sífellt fleiri) 

 Skapa tækifæri fyrir faglegar umræður 

 Byggja á sjálfsprotnum hugmyndum frekar en aðkeyptu byggingarefni 
 Almenna umræðu á starfsmannafundi um mikilvægi hópavinnu sem hluta af starfinu 
 Upplýsa starfsmenn um vinnuramma og hlutverk sitt innan skólans 

 

Tillögur um aðgerðir 
Sjálfsmatsteymið fór yfir matið og tók saman í þennan kafla þá þætti sem betur mættu fara. Heilt yfir 

skilaði matið góðri niðurstöðu. Það kom fram og talið til kosta hvað starfseiningarnar eru fámennar, 

starfsfólk vel menntað og opið fyrir samvinnu og samstarfi innan og á milli starfsstöðva. Samstarf í 

heildina mjög gott, starfsfólk gengur í verk hvers annars og er sveigjanlegt.  Hér á eftir er samantekt 

yfir það sem þarf að bæta og verður það sérstaklega til skoðunar þegar þessi greinir verður metinn 

næst. 

3. 1 Þátttaka starfsfólks í starfi skólans 

 

 Gera endurmenntun markvissari  og sýnilegri öllu starfsfólki. Í upphafi skólaárs gerir 

stjórnendateymið könnun á endurmenntunarþörf. Í framhaldi af því vinna og birta opinbera 

endurmenntunaráætlun  til 3ja eða 5 ára. 

 Skapa svigrúm í skólastarfinu til að starfsfólk komist á endurmenntunarnámskeið sem haldin 

eru á skólatíma. 

 Skapa tækifæri fyrir faglegrar umræðu og vera vakandi gagnvart fjölbreytileika og nýjungum í 

skólastarfi.  Skerpa sameiginlega sýn og veita aðhald til að fylgja henni eftir. 

 Koma inn samstarfi faggreinakennara þvert á bekki innan deilda. 

 Nauðsynlegt er að Borgarbyggð leiti allra leiða til að fjármagna úrbætur á skólalóðum, 

húsnæði og kennslubúnaði. 

 Bæta þarf að starfsmanna- og vinnuaðstöðu kennara í H- og K-deild. 

Aðgerðaráætlun 
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur að aðgerðum og eftirfarandi verður sett í forgang. 

Leggja þarf áherslu á það með yfirmönnum Borgarbyggðar sem hafa með endurbætur og viðhald 

húsnæðis að gera, að lögbundnum ákvæðum grunnskólaga um aðstöðu og aðbúnað skólahúsnæðis 

sé fylgt eftir. 
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 (20.gr.Skólamannvirki)    „ Grunnskólahúsnæði og skólalóðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í lögum 

þessum, lögum um vinnuvernd og aðalnámskrá grunnskóla. Húsnæði og allur aðbúnaður skal taka mið af því að 

tryggja öryggi og vellíðan nemenda og starfsfólks, svo sem hvað varðar hentugan húsbúnað, hljóðvist, lýsingu 

og loftræstingu. 

     Við hönnun, byggingu og endurnýjun skólahúsnæðis skulu sveitarfélög hafa samráð við hagsmunaaðila 

skólasamfélagsins og aðila í grenndarsamfélagi. 

     Ráðherra setur reglugerð um húsnæði og búnað grunnskóla í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga þar 

sem nánar skal kveðið á um aðstöðu, búnað, slysavarnir og öryggismál í grunnskólahúsnæði og á skólalóðum.“ 

Tillögur að umbótum : 

 bæta gæslu í skólabílum með því að fá skólaliða til að sinna henni á tveimur stærstu 

skólabílunum. Hvanneyrar-, Kleppjárnsreykja- og  Bifrastarleið strax í haust 

 skólastjóri skipuleggi viðveru sína þannig að hún nýtist starfsfólki sem best  

 endurnýjun á  tölvu- og öðrum kennslubúnaði sé flýtt eins og kostur er og fjármagn leyfir 

 stjórnendur setji sér það verklag strax að hausti að huga vel að upplýsingastreymi til 

starfsmanna bæði innan og milli deilda 

 efla faglega umræðu og  metnað til að gera góðan skóla betri með meiri samvinnu innan og 

milli deilda ásamt því  að nýta sem best þann mannauð  sem við eigum 

 skýr skilaboð til starfsmanna um að taka með sama hætti á  agamálum 

 hlúa vel að góðum starfsanda með áframhaldandi góðu samstarfi   

 stefna að því að fara í náms- og kynnisferð á erlenda grund á vordögum 2012 

Þessi atriði verði sett í forgrunn að umbótum strax við upphaf skóla í haust og þau eru í höndum 

stjórnenda sem virkja starfsfólk með í þá vinnu sem til þarf til að gera betur. 

Þróunar- og nýbreytnistarf 

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. 
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Byrjendalæsið var notað á öllum starfsstöðvum fyrir sameiningu við góðan orðstír og var því ákveðið 

að viðhalda því í nýjum sameinuðum skóla. 

 

Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
Alls þreyttu  1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 
Borgarfjarðar Hvanneyri tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 88% yfir 60% árangri. 

 

Mynd 2: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra 
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu  1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í 
Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum tóku allir 3 nemendurnir prófið og náðu 100% yfir 60% 
árangri. 
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og allir skólar í Byrjendalæsi 

Allir GR.Borg.…
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Mynd 3: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 
þreyttu  1158 nemendur af 1101 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk. Borgarfjarðar 
Varmalandi tóku 9 nemendur af 10 prófið og náðu 89% yfir 60% árangri. 

 

 

Mynd 4: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 
þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk. Borgarfjarðar 
Hvanneyri tóku allir 7 nemendurnir prófið og náðu 86% yfir 60% árangri. 
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Mynd 5: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
Alls þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk. Borgarfjarðar 
Kleppjárnsreykjum tóku allir 6 nemendurnir prófið og náðu 50% yfir 60% árangri. 

 

 

Mynd 6: Árangur Grsk. Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls 
þreyttu 1093 nemendur af 1145 prófið og náðu 73% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk. Borgarfjarðar 
Varmalandi tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 50% yfir 60% árangri. 
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Grænfáninn 
Hvanneyrardeild og Varmalandsdeild GBf eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar, en 

Kleppjárnsreykjadeildin byrjaði að vinna í verkefninu í vetur. Verkefnið er alþjóðlegt og hefur það að 

markmiði að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. 

 

Hvanneyrardeild 

Hvanneyrardeild hefur flaggað Grænfánanum alls 5 sinnum og er hann eini skólinn á landinu sem 

hefur verið með í verkefninu frá upphafi.  Síðast var Grænfáninn afhentur Hvanneyrardeild að vori 

2010.  Í upphafi skólaársins var farið í það að finna ný markmið til að vinna að næstu tvö árin.   

Unnið var að sameiginlegu fréttabréfi með leikskólanum Andabæ um þessar tvær skólastofnanir og 

þeirra áherslur í umhverfismálum en leikskólinn er einnig Grænfánaskóli.  

Einnig var unnið að ýmsum verkefnum í tengslum við umhverfismennt m.a. endurvinnslu á pappír,  

reglulega farið í ruslaleiðangra í nánasta umhverfi skólans, gróðursetningu á trjám á vordögum o.fl.  

 

Kleppjárnsreykjadeild 

Á sameiginlegum fundi allra deilda 

Grunnskóla Borgarfjarðar var ákveðið að 

til að ná samræmi milli deildanna myndi 

Kleppjárnsreykjadeildin vinna að því að 

fá að flagga Grænfána. Í upphafi var 

stofnuð þriggja kennara nefnd til að 

leggja línurnar. Einn kennari var sendur 

á námskeið í Laugargerðisskóla á vegum 

Grænfánaverkefnisins.  

Umhverfisnefnd nemenda var kosin að 

hausti og ákvað hún að hefja átak í pappírsnýtingu í skólanum. Settur var safnkassi við ljósritunarvél 

skólans, aukin áhersla á endurnýtingu á pappír í myndmenntarstofu og í almennum bekkjarstofum. 

Ekki náðist þó að setja upp endurvinnslukassa í hverri stofu í vetur. 

Í vetur voru endurvinnslugámar settir við skólann svo strax var hafist handa við að flokka sorp frá 

skólanum. Einnig var ákveðið að stefna á það að nýta sem mest af lífrænum úrgangi til fóðrunar 

gælu-  og húsdýra og að reyna að koma upp safnhaugi til notkunar við trjárækt skólans.  Annað 

verkefni sem nemendur vildu vinna áfram með var trjárækt á svokölluðu Læknistúni og  annars staðar 

á skólalóðinni. Hugmynd kom upp um að reyna að kolefnisjafna skólaaksturinn við 

Kleppjárnsreykjadeildina. Í vor var síðan plantað 120 hindiberjaplöntum, 200 birkiplöntum og um 150 

víðistiklingum. Ennfremur var útbúinn uppeldisreitur fyrir trjáplöntur og þar settar 200 birkiplöntur 

sem fengust frá Yrkjusjóði og hátt í 100 berjarunna og verður þeim plantað út í haust. 

 

Varmalandsdeild 

Í upphafi skólaárs var hafist handa þar sem frá var horfið síðastliðið vor. Þann 31.maí 2010 flaggaði 

skólinn okkar, þá Varmalandsskóli, Grænfánanum í fyrsta sinn. Strax á haustdögum voru fulltrúar í 

umhverfisnefnd kosnir í flestum árgöngum. Í starfsliði skólans var einnig starfandi Grænfánahópur, 

þrír fulltrúar. 
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Umhverfisnefnd vinnur að því að ákvarða næstu skref í 

Grænfánavinnunni en lítið varð ágengt í vetur þar sem 

ekki fengust fulltrúar úr öllum árgöngum í nefndina. Því 

hefur umhverfiseftirlitið ekki verið eins virkt eins og 

síðastliðinn vetur en í haust munum við gera bragarbót á 

því.  

Í vetur hafa nemendur  deildarinnar unnið  með 

náttúruna í nágrenni skólans. Bæði kynnt sér jurtir sem 

þar vaxa og unnið um þær verkefni og unnið verkefni í 

tengslum við þemaviku skólans, kynnst jarðfræði og því 

hvernig landið okkar varð til. Þá skoðuðum við grjót héðan og þaðan, greindum það og kynntum 

okkur hversu gamalt okkar svæði er. Árleg þemavika skólans á vorönn var helguð nærumhverfi 

Varmalands. Nemendur kynntust umhverfinu í gegnum leik og starf utandyra, bóklegri-  og 

rannsóknarvinnu í tengslum við fugla svæðisins, lærðu um starfsemi á staðnum ásamt því að skoða 

sjálfbærni í tengslum við umgengni og meðferð samfélagsins á nær og fjær umhverfi okkar.  Á 

vordögum settu nemendur niður kartöflur og gróðursettu plöntur frá Yrkjusjóði.  

Starfshópur um erlend samskipti 
Hópurinn hefur í vetur verið í samskiptum við Preben Hansen, kennara í skóla í Svendborg á Fjóni , -

Rantzausminde Skole og Dansk Skoleidræt  - með það í huga að koma á nemendasamskiptum.  

Stefnan var sett á að taka á móti hópi danskra nemenda haustið 2011 og að hópur frá Varmalandi og 

Kleppjárnsreykjum færi til Svendborg vorið 2012.  Þar sem  óljóst var með þátttöku  

Kleppjárnsreykjahópsins í tíma, vegna styrkumsóknar til Nordplus  og  vegna skipulagsbreytinga í 

Svendborgarskólanum, hafa mál skipast á þann veg,  að ekki verður af heimsókn hópsins þaðan, en 

skólinn tekur á móti 10. bekk  Varmalandsdeildar eins og áætlað var.  Sameiginleg styrkumsókn 

skólanna tveggja til Nordplus fellur því út en sótt verður um fyrir ferð Varmalandsdeildar.   

Komið verður á samskiptum milli nemenda á næsta skólaári og ferðin undirbúin. Jafnframt kannaði 

hópurinn áhuga starfsmanna GBf á kynnisferð á erlenda grund.  Þar sem tími til styrkumsóknar var að 

renna út áður en hægt var að koma áætlunum á fast var ákveðið að vekja málið á næsta skólaári.  

Stefnan líklega tekin á Skotland frekar en Boston – þessir tveir áfangastaðir komu sterkastir út í 

könnun meðal starfsmanna, Skotland þó heitara. 

Comeniusarverkefni 
Varmalandsdeild tekur þátt í Comeníusarverkefni sem stendur yfir frá 2009 – 2011. Verkefnið kallast 

Wonders of cultural heritage on „Golden way map“. 

Kennarar og nemendur frá 3 þjóðum taka þátt í þessu verkefni. Auk Varmalandsdeildar eru það skólar 

frá Slóvakíu og Ítalíu. Markmið verkefnisins er að kynna sér og kynna fyrir öðrum merkilega staði sem 

eru innan 100 km frá skólanum. Tungumál verkefnisins er enska.  

Undir lok september fóru kennarar ásamt nemendum 10. bekkjar í ferð til Slóvakíu og heimsóttu 

samstarfsskólann þar. Flogið var til London og síðan til Bratislava þar tók við sjö tíma lestarferðalag til 

austurhluta Slóvakíu, til borgarinnar Presov. Þar hittum við fyrir Ítalina. Nemendur gistu heima hjá 

slóvönsku nemendunum, það fyrirkomulag var mjög gott því þannig kynntust nemendur menningu 

Slóvakíu auk þess sem krakkarnir mynduðu nánari tengsl. Í Slóvakíu skoðuðum við einnig kirkjur og 

kastala þessa fallega skógi vaxna lands. 
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Kennarar og nemendur frá Slóvakíu komu í heimsókn í byrjun nóvember. Þeir áttu að koma vorið 

2010 en frestuðu för vegna eldgossins í Eyjafjallajökli. Hópurinn samanstóð af fjórum kennurum og 

átta nemendum. Farið var í skoðunarferðir um Borgarfjörðinn og íslenskur matur snæddur. 

Nemendur gistu á heimilum okkar nemenda.  

Á vordögum fóru tveir kennarar frá V-deild til Ítalíu í heimsókn til samstarfsskóla okkar þar. Sá skóli er 

staðsettur í Ascoli um 200 km austan við Róm. Einum degi var varið í Róm áður en haldið var til Ascoli 

þar sem Ítalirnir kynntu sína menningu og farið var í skoðunarferðir. 

Þetta var síðasta ár þessa verkefnis og gefin verður út lokaskýrsla um það í sumar. Hana verður hægt 

að nálgast á slóð verkefnisins sem og allar upplýsingar um verkefnið. Vefsíða verkefnisins er 

http://www.comenius.tym.cz 

Heilsueflandi skóli 
Í lok apríl ákvað fræðslustjóri í samráði við stjórnendur leik- og grunnskóla í Borgarbyggð að allir 

skólarnir í sveitarfélaginu yrðu heilsueflandi skólar. Umsjónarmaður verkefnisins er Anna Dóra 

Ágústsdóttir grunnskólakennari í Grunnskóla Borgarnes.  

Í heilsueflandi skólum fer fram skólastarf í anda heilsueflingar þar sem markvisst er unnið að því að 

efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks. Sjá nánar um verkefnið á heimasíðu 

landlæknis http://www2.lydheilsustod.is.   

 

Símenntun 

Námsferðir 
Kennarar og starfsfólk skólans fór í náms- og kynnisferð í grunnskólana á Akranesi 18. mars. Fyrst var 

farið í Grundaskóla og þar tóku deildarstjórar á móti hópnum og fóru yfir stefnu og uppbyggingu 

skólahalds þar. Að því loknu var skólinn skoðaður undir leiðsögn þeirra. Undir hádegi var farið í 

Brekkubæjarskóla þar sem stjórnendur héldu kynningu og  sýndu okkur skólahúsnæðið.  

Námskeið 
GBf er samstarfsskóli í skráningarkerfinu Námfús og sátu stjórnendur, kennarar og ritarar H- og K-

deilda skólans eitt námskeið í tengslum við það í janúar. Stefnt er að því að taka skráningarkerfið upp 

næsta skólaár.  

Einnig fóru kennarar skólans á eftirfarandi námskeið: 

 Allir starfsmenn tóku þátt í  4 daga stefnumótunarvinnu í byrjun skólaársins undir stjórn 

Hrannar Pétursdóttur 

 Nokkrir kennarar fóru á námskeið í haust um vini Zippy‘s 

 Hluti kennarahópsins sótti Haustþing kennara í Stykkishólmi 

 Innra mats hópur fór á námskeið vegna Gæðagreinis 

 Kennarar yngra stigs og sérkennarar fóru á námskeið í Leið til læsis 

 Allir starfsmenn fóru á dagsnámskeið í skyndihjálp 

 Allir starfsmenn fóru á námskeið um einhverfu 

 Sérkennari aflaði sér réttinda vegna Logos-greininga 

 Grænfánahópurinn fór á námskeið um málefni verkefnisins 

 Stjórnendur fóru á ráðstefnu Mentors um skólaþróun í Evrópu og sóttu einnig haust-og 

vorþing Skólastjórafélags Íslands og Vesturlands 

http://www.sylwen.ic.cz/
http://www2.lydheilsustod.is/
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Lokaorð 
Nú er fyrsta skólaári í nýjum sameinuðum skóla lokið.  Unnið var við að innleiða gæðagreinana á 

öllum starfsstöðvum. Farið var hægt í þá vinnu eins og við gerðum grein fyrir í upphafi. Auk 

gæðagreinana hafa verið lagðar fyrir aðrar  kannanir til að varpa ljósi á gæði skólastarfsins. Við sjáum 

strax ávinning af þeirri vinnu. Í fyrsta lagi fær það okkur til að rýna í skólastarfið og þau verk sem við 

erum að vinna. Í öðru lagi leita leiða til að gera skólastarfið betra og skilvirkara. Í þriðja lagi að 

starfsfólk kunni að meta, virða og sjá það sem vel er gert. Síðast en ekki síst að allt starfsfólk upplifi 

og finni að það geti haft áhrif á mótun skólastarfsins.  

Við höfum lært margt á árinu varðandi fyrirlagningu og úrvinnslu á gæðagreinunum og öðrum 

matstækum. Í vetur  lögðum við greinana fyrir starfsfólk  á starfsdegi  og teljum það betri kost en að 

gera það í bundinni viðveru á meðan starfsfólk er að tileinka sér vinnulagið. Hóparnir unnu matið 

misvel og teljum  við að reynsluleysi  hafi átt þátt í því. Fyrir næsta skólaár þarf að liggja fyrir skýrari 

verklagsrammi fyrir sjálfsmatsteymið og það að vera vel undirbúið fyrir fyrirlögnina.   

Skýrslan verður vistuð á heimasíðu skólans www.gbf.is   

 

Varmalandi 21. júní 2011 

Fyrir hönd sjálfsmatsteymis GBf 
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Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri     
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