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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. Skólaskrifstofa Skagfirðinga hefur liðsinnt okkur og kom til okkar á
haustdögum með námskeið fyrir innramatsteymi skólans.
Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef skólaskrifstofu Skagfirðinga.
http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/

Einkenni stofnunarinnar
Húsnæði
Hvanneyrardeild
Kennsla fer fram í tveimur byggingum: í skólahúsnæði og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í
barnaskólahúsnæðinu 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 framað mestu leiti utan dyra
eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í Skorradal í 2 vikur
haust og vor.
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Kleppjárnsreykjadeild
Kennsla fer fram í fjórum byggingum; 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 kennslustofa 10. bekkjar endurnýjuð og keypt ný húsgögn.
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. 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.
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Nemendur
Við upphaf skólaársins 2011-2012 voru nemendur skólans 228 en við lok þess 218 á þremur
starfsstöðvum.
Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk og 3.-4. bekk.
Bekkur
1
2
3
4
Alls

24. ágúst
12
9
7
6
34

31. maí
12
8
7
6
33

Á starfsárinu hætti einn nemandi við Hvanneyrardeild.
Í Kleppjárnsreykjardeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-3. bekk, 4.- 5. bekk og 8. – 9.
Bekk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alls
Á starfsárinu hættu 5 og 2 hófu nám við Kleppjárnsreykjadeild

4
3
7
4
9
14
15
9
10
10
85

4
3
7
4
8
13
14
9
9
11
82

Í Varmalandsdeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 2.-3. bekk, 4.-5. bekk, 6.-7. bekk og 8.9. bekk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
11
9
4
14
9
12
7
16
17
alls
109
Á starfsárinu hættu 16 nemendur og 10 hófu nám við Varmalandsdeild
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Akstur
Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.
Umsjónarmenn 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 Jónsson og Einar
Steinþór Traustason.

Starfsmenn GBf
Skólastjóri
Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir.
Deildastjórar
Þrír deildastjórar eru starfandi við skólann. Ástríður Einarsdóttir er deildarstjóri Hvanneyrardeildar í
38% stöðugildi sem stjórnandi. Börkur Hrafn Nóason deildarstjóri Varmalandsdeildar og Ingibjörg
Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar, staðgengill skólastjóra . Deildarstjórar K- og
V-deildar eru báðir í 80% stöðugildi sem stjórnendur.
Kennarar eru 32 talsins þ.m.t. deildastjórar. Stöðugildi til kennslu er 29,4 og kennslustundir 636,8 á
viku skólaárið 2011-2012.
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
5 stuðningsfulltrúar 3,4 stöðugildi
10 skólaliðar 7,87 stöðugildi
2 bókaverðir 0,68 stöðugildi
3 matráðar 2,8 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,
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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.
Í vetur var efnt til samkeppni meðal nemenda um táknmynd einkunnarorðanna. Höfundur
vinningstillögunnar er Stella Dögg Eiríksdóttir.

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.
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Árlegar kannanir
Tegund skimunar
Tove Krogh, teiknipróf
Læsi, lestrarskimun

Bekkur
1. bekkur
1. og 2. bekkur

Framkvæmd
Sálfræðingur
Umsjónarkennari

Tímasetning
Haust 2011
Nóvember 2011,
febrúar og apríl 2012
Vor 2012

Greinandi lesskimun
GRP 14h
Hraðlestrarpróf

9. bekkur

Kennsluráðgjafi

1.- 10. Bekkur

Sérkennari /ísl.kennari

Hreyfiþroskapróf
MOT 4-6
Samræmd próf

1. bekkur

Íþróttakennari

2 – 3 sinnum í hverjum
árgangi á skólaárinu
Haust 2011

4., 7. og 10.bekkur

Deildarstjóri

Haust 2011

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 2011 í Grunnskóla Borgarfjarðar.
Hér má sjá meðaltalstölur
4. bekkur íslenska
GBf
6,4
4. bekkur stærðfræði
GBf
6,5
7. bekkur íslenska
GBf
6,9
7. bekkur stærðfræði
GBf
6,3
10. bekkur íslenska
GBf
6,9
10. bekkur stærðfræði
GBf
5,6
10. bekkur enska
GBf
7,4
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4. bekkur íslenska
N-Vesturland
6,2
4. bekkur stærðfræði
N- Vesturland
6,6
7. bekkur íslenska
N-Vesturland
6,3
7. bekkur stærðfræði
N- Vesturland
6,4
10. bekkur íslenska
N-Vesturland
6,4
10. bekkur stærðfræði
N- Vesturland
5,6
10. bekkur enska
N- Vesturland
7,0

4. bekkur íslenska
landið allt
6,3
4. bekkur stærðfræði
landið allt
6,5
7. bekkur íslenska
landið allt
6,4
7. bekkur stærðfræði
landið allt
6,7
10. bekkur íslenska
landið allt
6,5
10. bekkur stærðfræði
landið allt
5,9
10. bekkur enska
landið allt
7,3
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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.
Einnig var lögð fyrir könnun á líðan nemenda í 1.- 7. bekk í leiðsagnarmatinu við lok haustannar og
könnun á líðan og viðhorfum á unglingastiginu.

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

Líðankönnun í 1. - 5. bekk Varmalansdeild
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Mér líður vel í
skólanum

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í
frímínútum

Mér líður vel í
skólabílnum

Oftast

30

30

34

28

Stundum

4

4

2

4

Sjaldan

0

0

0

3

Svöruðu ekki

13

13

11

12

Líðankönnun 1.- 4. bekkur Hvanneyrardeild
25
20
15
10
5
0

Mér líður vel í
skólanum

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í
frímínútum

Mér líður vel í
skólabílnum

Oftast

19

14

21

7

Stundum

3

10

2

0

Sjaldan

3

1

2

0

Svöruðu ekki

8

8

8

18
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Líðankönnun 1. - 4. bekkur
Kleppjárnsreykjadeild
14
12
10
8
6
4
2
0

Mér líður vel í
skólanum

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í
frímínútum

Mér líður vel í
skólabílnum

Oftast

13

12

10

10

Stundum

0

1

3

1

Sjaldan

0

0

0

0

Svöruðu ekki

5

5

5

7

Líðankönnun 5. - 7. bekkur
Kleppjárnsreykjadeild
25
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5
0

Mér líður vel í
skólanum

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í
frímínútum

Mér líður vel í
skólabílnum

Oftast

21

20

20

18

Stundum

2

4

4

3

Sjaldan

1

0

0

2

Svöruðu ekki

13

13

13

14

10 blaðsíða

Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar

2012

Líðankönnun í 6. - 10. bekk Varmalandsdeild
40
35
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Mér líður vel í
skólanum

Mér líður vel í
kennslustundum

Mér líður vel í
frímínútum

Mér líður vel í
skólabílnum

Oftast

32

32

34

32

Stundum

6

5

3

2

Sjaldan

0

0

0

1

Svöruðu ekki

16

17

17

19

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.

Gæðagreinir
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
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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
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.
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Framúrskarandi
Mjög gott
Gott
Nægilegt
Slakt
Ófullnægjandi

2012

Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði
Afar sterkur þáttur
Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið betri
Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök
Mikilvæg atriði slök
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/

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

Gæðagreinir 5

Nemendakönnum
/einelti

Nemendakönnum
/einelti

Gæðagreinir 3

Gæðagreinir 8

Gæðagreinir 9

Foreldra- og
nemendakönnum

Foreldra og
nemendakönnun

Foreldra og
nemendakönnun

Starfsmannakönnun

Skimun gæðagreina

Skimun gæðagreina

Sjálfsmatsskýrsla

Sjálfsmatsskýrsla

Sjálfsmatsskýrsla

Vorönn

Júní

Sjálfsmatsteymi
Innra mats hópur Grunnskóla Borgarfjarðar K og H deild skólaárið 2011-2012
Hópurinn hittist og gerði sér vinnuáætlun sem fólst í því að leggja fyrir gæðagreini 2.1 og 2.2 fyrir jól.
Allir kennara, foreldrar og nemendur unnu þá.
Könnun um líðan nemenda var lögð fyrir í Mentor í janúar. Ætlast var til að allir nemendur svöruðu.
Eftir áramótin var lagður fyrir greinirinn 8.1 og 8.3 sem kennarar og stjórnendur unnu.
Stjórnendur unnu gæðagreininn 8.2 og 8.4 .
Við matið er unnið á hverri starfsstöð fyrir sig og starfsmönnum skipt í smærri hópa sem hver og einn
skilar sínum niðurstöðum til sjálfsmatsteymis.
Sjálfsmatsteymið dró saman allar niðurstöður.
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Gæðagreinir 2.1

Kleppjárnsreykir – nemendur
Heildareinkunn 3,4,4,5,3
Sterku hliðarnar okkar:







Góðar íþróttir og heitur hollur matur
Fjölbreytt námsefni svo sem val
Frekar skapandi námsgreinar, leiklist, myndlist og fleira
Þetta er mikill íþróttaskóli og við leggjum hart að okkur í þeim
Engin samræmd próf í hverjum bekk
Jóna er skemmtileg
 Íslenskukennslan

Veiku hliðarnar okkar:










Kennarar gera upp á milli nemenda
Vantar betri reglur til að skapa vinnufrið
Vantar skemmtilega kennara
Vantar skýrari skólareglur
Vantar meiri hjálp fyrir nemendur með veikleika
Unglingastigið er ekki í verklegum tímum svo sem myndmennt, smíðum, saumum. Nemendur bíða of
lengi eftir hjálp
Vantar mun meiri aga í nemendur skólans. Sérstaklega unglingastigið
Engar úlpur leyfðar inni. Það er kalt í skólanum á veturna
Stærðfræði- og samfélagsfræðikennslan

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:





Íþróttir
Virðing, agi og fjör
Góðir kennarar og ekkert einelti
Að við séum ábyrgir nemendur og leggjum okkar af mörkum í skólastarfi og til samfélagsins

Tillögur um aðgerðir:







Skóladans (fjölbreytilegt) Kennarar fundi um málið
Skarpari reglur fyrir nemendur og kennara
Byrja snemma að kenna fólki aga og að virða fólkið í kring
Bæta kennslu
Hafa kennarana jákvæða og skemmtilega
Hafa meiri fjölbreytni í námi

Varmaland - nemendur
Heildareinkunn 4
Sterku hliðarnar okkar:








Verkgreinar og valgreinar.
Hollur og góður matur.
Góð kennsla.
Skemmtilegir kennarar.
Ekki einelti og ef það er þá er tekið á því strax.
Góð íþróttastarfsemi.
Góður kokkur.
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Veiku hliðarnar okkar:









Enginn vatnsbrunnur uppi.
Ekki nógu góður agi í tímum.
Ýta á krakka að læra.
Ekki láta reiði kennara bitna á nemendum.
Tilbreyting í mat.
Sykur út á hafragrautinn.
Betri morgunmat t.d. cheerios.
Of oft matur búinn.

Tillögur um aðgerðir:



Cheerios í morgunmat.
Meira verklegt nám.

Kleppjárnsreykir – Kennarar
Heildareinkunn: 4
Sterku hliðarnar okkar:





Lögð er áhersla á að mæta sérþörfum nemenda. Nemendur fá mikla íþróttakennslu, sem þau eru
almennt mjög sátt við.
Við komum fram við nemendur af sanngirni og virðingu sem skilar okkur sjálfsöruggari og ábyrgari
nemendur
Góður stuðningur við nám nemenda og nemendur vita að þeir eru metnir að verðleikum
Komið er fram við nemendur á jafnréttisgrundvelli og þeir vita að komið er til móts við þá.

Veiku hliðarnar okkar:




Verkmenntakennsla er veikur hlekkur og margir nemendur myndu njóta sín betur með öflugri
verkgreinakennslu. Tölvum og ýmsum öðrum búnaði er ábótavant.
Það skortir á virkni og ábyrgð nemenda og ákveðin óvirðin fyrir reglum og starfsfólki
Nemendur eru ekki nógu ábyrgir eða virkir í skólastarfi og samfélagi. Þörf er á gagnkvæmum stuðningi
og umhyggju innan nemendahópsins.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:







Að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur og vinna í að allir hafi sömu möguleika til náms.
Nemendur eru ef til vill ekki nógu meðvitaðir um hversu virkan þátt þau taka í skólastarfi.
Að í okkar skóla sé komið fram við nemendur á jafnréttisgrundvelli og af sanngirni og virðingu.
Að nemendur séu ábyrgir og leggi sitt af mörkum í skólastarfi og til samfélagsins.
Að nemendum finnist þeir vera öruggir og heilbrigðir, þeim finnist þeir ná árangri, séu virkir og ábyrgir
þátttakendur sem njóti virðingar og hjálpi til við að rækta þessa eiginleika hjá öðrum
Að nemendur okkar séu áhugasamir og virkir þátttakendur í námi sínu
Að nemendur okkar séu farsælir, sjálfsöruggir og ábyrgir og gefi mikið af sér í skólanum og í
samfélaginu.

Tillögur um aðgerðir:





Auka verkmenntakennslu og endurnýja tölvubúnað skólans. Markviss endurskoðun og endurnýjun
búnaðar nauðsynleg.
Sýna nemendum fram á hversu mikil áhrif þau geta haft í skólastarfinu og hvað einstaklingurinn getur
haft mikil áhrif í litlum skóla.
Áætlun um markvissa endurnýjun tækja og búnaðar.
Samræma þarf kennslu í verkgreinum, þannig að allar bekkjardeildir sitji við sama borð varðandi
tímafjölda í hverri grein.
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Efla foreldrasamstarf

Varmaland - kennarar
Heildareinkunn 4

Sterku hliðarnar okkar:


Við teljum okkur hlusta á sjónarmið nemenda okkar og reynum að gefa þeim reglulega munnlega
endurgjöf, endurgjöfin þarf þó að verða sýnilegri. Nemendaráðið hefur komið mjög vel út af okkar mati
og staðið sig vel og haft góð áhrif á skólastarfið.



Komið er fram við nemendur af virðingu. Nemendur okkar gefa mikið af sér til nýrra nemenda.



Nemendur okkar fá tækifæri til að þroskast í tengslum við náttúruna.

Veiku hliðarnar okkar:


Of margir nemendur stunda náið ekki af fullri alvöru og ná þar af leiðandi ekki settum markmiðum.
Nemendur með sérþarfir þrífast illa í stórum samkennslu hópum, sem vissulega á við í okkar skóla. Það
að við skulum þekkja misvel til aðstæðna nemenda okkar hefur mikil áhrif á nálgun okkar við þá, suma
þekkjum við mjög vel á meðan við þekkjum ekkert til aðstæðna annarra.



Kannski vantar upp á áhuga nemenda vegna þess að námsefni höfðar ekki til áhugasviðs þeirra.
Fjölbreytni gæti vantað í skólastarfið (eða getur verið að nemendur nýti sér fjölbreytnina ekki?)



Okkur finnst vanta svigrúm fyrir skapandi starf sérstaklega fyrir unglingana. Mætti bæta með
samþættingu eins með upplýsingatækni.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


A, C og K liðir



Gagnkvæm virðing.



Hafa góða félagsfærni, sem er lykill að farsælu samstarfi nemenda og kennara.

Athugasemdir um gæðagreini:


Heildarupplifun af nemendahópi skólans er að hann sé áhugasamur og virkur í eigin námi
þrátt fyrir að of stór hópur sýni annað sbr. liði A og B. Í sambandi við K lið þá finnst okkur markið sett
helst til hátt hvað varðar færni nemenda að rækta eiginleika hjá öðrum. Þess vegna setjum við ekkert í
þróunaráætlun og teljum okkur skýra lága einkum í þessum liðum.

Aðgerðaáætlun:
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur um aðgerðir og eftirfarandi verður sett í forgang:
 Auka vægi valgreina til að mæta óskum um fjölbreyttni í námi. Nemendum verður boðið upp
á tíma í áhugasviðsvali.
 Áfram lögð áhersla á jákvæða agastjórnun
 Í upphafi skólaárs séu skólareglur ræddar og vel kynntar, ásamt því að fara vel yfir ábyrgð og
skyldur hvers og eins.
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Gæðagreinir 2.2

Kleppjárnsreykir - foreldrar
Heildareinkunn 4
Sterku hliðarnar okkar:





Gott upplýsingaflæði milli heimila og skóla
Gott að leita til skólans varðandi úrlausnir ef eitthvað bjátar á
Jákvætt viðmót í skólanum
Nándin mikil vegna smæðar samfélagsins

Veiku hliðarnar okkar:





Foreldrar slakir að mæta á fundi á vegum skólans og það sem snýr að skólastarfi. Ekki mikið frumkvæði
frá foreldrum
Kennarar mættu nota Mentor meira (misjafnt milli kennara)
Mætti vera meira samstarf milli deilda skólans
Slök þátttaka foreldra í skipulögðu foreldrasamstarfi

Tillögur um aðgerðir:





Fræðslufundir/fyrirlestrar í samstarfi foreldrafélags og skóla.
Hringja í foreldra og athuga með mætingu á fundi og þ.h. Ekki senda tölvupóst
Nemendur frá Hvanneyri mættu fara t.d. einu sinni í mánuði í heimsókn á Kleppjárnsreyki. Einnig auka
samstarf milli eldri bekkja í Varmalandi og Kleppjárnsreykjum
Fólk langar almennt að sjá hvað börn þeirra eru að fást við í skólanum. Það gæti verið lykillinn að
virkara foreldrasamstarfi

Athugasemdir um gæðagreini:



Varðandi spurningu F fannst okkur erfitt að leggja mat á síðari hluta spurningarinnar
Varðandi spurningu G, ekki heyrt frá foreldrum varðandi þetta atriði en með þessu framtaki teljum við
forsendur fyrir meiri þátttöku foreldra í mótun skólastarfsins

Varmaland - foreldrar
Heildareinkunn 4
Sterku hliðarnar okkar:












Öflugt foreldrasamstarf
Íþrótta og tónlistarkennsla framúrskarandi
Umhverfið kemur sterkt út í skólastarfi
Morgunmatur jákvæður
Upplýsingaflæði sterkur þáttur
Mötuneytið gott
Viðburðir skólans vel skipulagðir
Aðgengi að kennurum gott
Skólinn bregst fljótt og gagnlega við
H liður hér að ofan er gott á yngri stigum
D liður hér að ofan gott samstarf við skóla

 Gæði menntunar


Góð viðbrögð skóla vegna námsörðugleika barns
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Traust
Stærð skólans
Stöðugleiki
Hátt menntunarstig kennara

Veiku hliðarnar okkar:






Upplýsingaflæði vegna námframvindu nemenda þyrfti að vera betra og samræma þarf vinnulag
kennara í þeim efnum
Samkennsla getur verið óheppileg
Nota Mentor betur og á samræmdan hátt
Foreldrar ekki nægjanlega virkir
Foreldrar vilja hafa vinnu nemenda sýnilegri þeim. Muna að kveikja á perum í Mentor

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:




Upplýsingaflæði og samvinna heimilis og foreldra
Gagnkvæmur stuðningur og hvatning eru mikilvægir þættir í skólastarfi
Liður F hér að ofan og viðbrögð skólans við málum sem upp koma.

Tillögur um aðgerðir:



Setja strangari starfsreglur um upplýsingaflæði og breyta veikum þáttum í sterka þætti
Fylgjast betur með að kennarar sinni upplýsingagjöf á Mentor

Þátttakendur í mati:
Fimm sex manna hópar foreldra tóku þátt í könnuninni

Hvanneyri - foreldrar
Heildareinkunn 4

Sterku hliðarnar okkar:




Foreldrar eru áhugasamir um að aðstoða börn sín við námið
Foreldrar mæta vel á viðburði í skólanum en síður á fundi
Upplýsingaflæði frá kennurum til foreldra um námsframvindu barna er mjög gott

Veiku hliðarnar okkar:


Upplýsingaflæði milli foreldra.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Samstarf og upplýsingaflæði

Tillögur um aðgerðir:


Miðla upplýsingum á milli.
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Árangur skólans í að efla foreldra, forráðamenn
og fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi
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Gæðagreinir 2.2

Kleppjárnsreykir - kennarar
Heildareinkunn 5,4,2,4

Sterku hliðarnar okkar:
 Upplýsingaflæði er gott og góð almenn mæting í foreldraviðtöl. Flestir foreldrar eru sáttir í viðtölum
sínum við kennara
 Kennarar eru almennt duglegir að upplýsa foreldra um skólastarfið og hvetja til samstarfs. En svörum
foreldra mætti vera meiri
 Foreldrar, forráðamenn og fjölskyldur eru ánægð með gæði menntunar sem við bjóðum upp á
 Við áttum okkur á mikilvægi þess að foreldrar komi að námi barnanna

Veiku hliðarnar okkar:





Foreldrafélag ekki nægilega virkt og óljóst hlutverk þess
Að við fáum of lítil viðbrögð frá foreldrum og þá oftast ef eitthvað er að
Tengsl við foreldra slök, foreldrar óöruggir og þeir sýna ekki frumkvæði
Foreldrar koma ekki nóg að skólastarfinu ( hlutverk tengla)

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:






Upplýsingaflæði þurfi að vera gott og að traust ríki milli kennara og foreldra
Gagnvirkt samband sé við foreldra
Að foreldrar og foreldrasamtök séu örugg í samstarfi við okkur
Sameiginleg ábyrgð heimils og skóla

Tillögur um aðgerðir:






Nauðsynlegt er að stofna foreldrafélag og skýra hlutverk þess
Fundir, viðtöl og kannanir
Auka endurgjöf foreldra í skólastarfið
Efla skólabrag og jákvæð viðbrögð nemenda
Að efla þátttöku foreldra í skólastarfi

Athugasemdir um gæðagreini:




Spurning f og g, foreldrar hafa ekki oft frumkvæðið að því að láta í ljós skoðanir sínar á skólastarfinu en
eru oftast jákvæðir þegar þeir eru spurðir. Einnig er það algengara að foreldrar hafi samband þegar
þeir telja að eitthvað fari miður.
Spurning a, okkur finnst foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í námi barnanna en sinna þeir því eins og
skildi?

Hvanneyri – kennarar
Heildareinkunn
Sterku hliðarnar okkar:



Erum sterk í samfélaginu og virkir þátttakendur.
Sjálfsöryggi
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Veiku hliðarnar okkar:


Að leita eftir hugmyndum nemenda

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Sjálfsöryggi, virkni og samfélagsvitund

Tillögur um aðgerðir:


Kanna vilja nemenda um málefni

Athugasemdir um gæðagreini:


Spurningar einsleitar.

Varmaland - kennarar
Heildareinkunn 4
Sterku hliðarnar okkar:



Gagnkvæmt upplýsingaflæði og tekið mark á foreldrum
Foreldrar eru mikilvægir þátttakendur í námi barnanna og mæta vel á fundi tengda skólanu. Þannig
leggja þeir sitt af mörkum til skólastarfsins
Jákvætt viðhorf í samfélaginu



Veiku hliðarnar okkar:





Skólinn okkar hefur þá sérstöðu að margir nemendur stoppa stutt við og því er erfiðara að byggja á
langvarandi foreldra samstarfi. Kannski finnst foreldrum ekki taka því fyrir stuttan tíma?
Ekki er gott að átta sig á hvað er átt við með fullyrðingunum í þáttum E,F og G. Þrátt fyrir að foreldrar
séu yfirleitt mjög jákvæðir í foreldraviðtölum höfum við e.t.v. ekki alveg nógu skýr skilaboð frá þeim um
skoðun þeirra á ákveðnum þáttum innan skólastarfsins
Okkur vantar leið til að fá endurgjöf frá foreldrum.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Að taka því sem upp kemur um leið og það kemur upp. Taka mark á foreldrum þannig að þeir verði
þátttakendur í námi barna sinna
A, B, E og H.
Gott samstarf heimilis og skóla.




Tillögur um aðgerðir:


Opna enn frekar á kynningu foreldra á skólastarfinu og gefa á okkur færi.

Athugasemdir um gæðagreini:


Liður D. Getum ekki sett okkur í þau spor að meta hvort foreldrar eru öryggir í þessu samstarfi. Einnig
ekki komin almenn reynsla á þetta í sameinuðum skóla s.br. síðastliðið skólaár.

Aðgerðaáætlun:
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur um aðgerðir og eftirfarandi verður sett í forgang:





Mentornámskeið verður haldið í haust á undirbúningsdögum fyrir kennara.
Ætlast verður til eins og áður að allir kennarar nýti samþykkt skráningarkerfi skólans
Tímasett stundarskrá verður samræmt milli deilda til að auðvelda samstarf milli deilda
Nemendaráð K og V deilda verða með vinnufundi á sama tíma til að auðvelda samstarf
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Virkja foreldrafélag og tengla betur í upphafi skólaárs
Kanna hug foreldra í fyrstu foreldraviðtölum um leiðir tl að bæta foreldrasamstarf og upplýsingaflæði

Samstarf við samfélagið, skólastofnanir,
skólaskrifstofu og sveitarstjórn

Gæðagreinir 8.1

Kleppjárnsreykir
Heildareinkunn 4 ,5, 5
Sterku hliðarnar okkar:






Starfsmönnum finnst markmið samstarfsins mikilvægt og þeir taka virkan þátt í því.
Starfsmenn vinna vel saman og með öðrum til að tryggja að þeir sem minnst mega sín fái góðan
stuðning og þeirra þörfum á sviði náms og velferðar sé vel mætt við flutning milli skólastiga, skóla eða
deilda
Við gerum okkur vel grein fyrir hlutverkum okkar og ábyrgð og höfum góð tækifæri til að ræða við aðra
og taka þátt í þjálfun með samstarfsaðilum.
Mikil vinna er lögð í að mæta þörfum hvers og eins bæði með samstarfi við nærsamfélagið og
sérfræðistofnanir sveitarfélagsins

Veiku hliðarnar okkar:



Skýrari verkferlar við mat á árangri samstarfs
Sérfræðingar eru sjaldan á ferðinni og því verður þjónustan ekki eins markviss og hún best gæti orðið

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:




Að nýta vitneskju um veikleika til að stefna að framförum
Gott samstarf tryggir nemendum góða þjónustu og starfsfólki gott starfsumhverfi
Að leggja áherslu á þarfir hvers og eins með því að nýta þær leiðir og samstarf sem í boði eru

Tillögur um aðgerðir:




Skipa hóp sem vinnur að gerð matslista á árangri samstarfs
Tryggja þarf betra aðgengi að sérfræðiþjónustu t.d. með því að opna skólaskrifstofu
Halda áfram góðu samstarfi

Athugasemdir um gæðagreini:




Flóknar spurningar.
Nauðsynlegt að orða spurningar á skýrari hátt
Spurning C of víð og óskýr.

Hvanneyri
Heildareinkunn: 5
Sterku hliðarnar okkar:


Eigum almennt gott samstarf við flesta aðila

Veiku hliðarnar okkar:


Mat á áhrifum samstarfsins
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Gott samstarf og gott upplýsingaflæði

Tillögur um aðgerðir:
 Heildarmat á samstarfi stofnana innan sveitafélagsins

Athugasemdir um gæðagreini:


Nánari skýringa á merkingu liða er þörf.

Varmaland
Heildareinkunn 4
Sterku hliðarnar okkar:


Gott samstarf innan skóla og við sérfræðiþjónustuna



Allt starfsfólk er meðvitað og haldið upplýstu um nemendur sem þurfa aðstoðar við

Veiku hliðarnar okkar:


Of langt er á milli heimsókna aðila sérfræðiþjónustu



Árangur greininga/viðtala mætti koma fyrr og skýrar fram

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Áframhaldandi gott samstarf



Opin umræða, þar sem öllum er haldið upplýstum

Tillögur um aðgerðir:


Fjölga heimsóknum frá sérfræðiþjónustunni



Fá reglulega fund með öllum úr sérfræðiþjónustunni og öllu starfsfólki þar sem farið er yfir stöðu mála
hvað nemendur varðar, einnig að hafa samskonar fund með kennurum þessara nemenda.

Athugasemdir um gæðagreini:


Aðlaga þarf gæðagreinana og koma þeim á skiljanlegara mál.

Aðgerðaáætlun:
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur um aðgerðir og eftirfarandi verður sett í forgang:


Upplýsa fræðsluyfirvöld um niðurstöður matsins, þar sem fram kemur að sérfræðiþjónustan sé ekki
nægjanleg
 Kanna hvort mögulegt sé að gera könnun á samstarfi stofnanna í sveitarfélaginu og árangri þess
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Stjórnun og notkun búnaðar og námsumhverfis
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Gæðagreinir 8.3

Kleppjárnsreykir
Heildareinkunn: 2,7 , 4 ,4
Sterku hliðarnar okkar:









Nemendavinna er til sýnis á þann hátt sem styður við og skapar örvandi umhverfi til náms og kennslu
Það er jafnvægi milli nemendavinnu, fyrirmæla og auglýsinga á veggjum skólans
Nemendur eru hvattir til að nota gögn og búnað á eigin spýtur og á ábyrgan hátt
Fólk er duglegt að vinna við misgóðar aðstæður og lætur skort á búnaði ekki koma niður á kennslunni
Við leggjum okkur í líma við að nota þann búnað og tækjakost sem til staðar er
Mikið hefur verið unnið í því að gera aðstæður til sýninga á verkum nemenda sem bestar
Samþætting námsgreina við upplýsingatækni og nánasta umhverfi t.d. með útikennslu
Undanfarin tvö ár hefur verið unnið gott starf við að laga skólastofur og búnað

Veiku hliðarnar okkar:










Að búnaði í skólanum er mjög ábótavant og úrbóta er þörf
Brýn þörf er á úrbótum á aðgengi fatlaðra
Skipulagi á búnaði og aðgengi að honum er ábótavant
Nám og kennslu með skipulegri notkun upplýsingatækni þarf að bæta
Umgengni um tæki og tól, t.d. þegar fólk gleymir að skila hlutum eftir notkun
Starfsmannaaðstaða er óviðunandi en önnur aðstaða er betri
Öryggi við vélar í smíðastofu
Ákveðinn hluti skólahúsnæðis þarfnast viðhalds og úrbóta

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:




Að bæta út brýnni þörf fyrir bættan búnað og tæki
Að fólk sé öruggt og hafi gott aðgengi að þeim búnaði sem þarf, gangi vel um hann og sýni öðrum
tillitssemi
Tryggja heilbrigði og öryggi nemenda og starfsfólks skólans og tækifæri nemenda til náms

Tillögur um aðgerðir:


Áframhaldandi vinna við endurbætur innan og utan húss.

Athugasemdir um gæðagreini:


Spurningarnar of opnar og ná yfir of vítt svið í sumum tilfellum, t.d. spurningar a og b.

Hvanneyri
Heildareinkunn 3
Sterku hliðarnar okkar:


Sýnileg verk nemenda og tengsl við samfélagið.

Veiku hliðarnar okkar:


Aðbúnaður, húsnæði, útisvæði og tækjakostur. Öryggismálum er mjög ábótavant þar sem
brunavarnarkerfi vantar, kerfisloft, klemmuvarnir og varmastilla á krana svo eitthvað sé nefnt.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:


Öryggismál og tengsl við samfélagið.
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Tillögur um aðgerðir:


Úrbætur á áðurnefndum öryggismálum. Skólalóð kláruð. Tæknikostur færður til nútímans.

Athugasemdir um gæðagreini:


Spurning I er tvíþætt og tekur á óskyldum atriðum. Þyrfti að vera í tvennu lagi.

Varmalandsdeild
Heildareinkunn 4

Sterku hliðarnar okkar:




Húsnæði og aðbúnaður almennt gott
Tækjamál í stöðugri endurnýjun
Verk nemenda fá að vera á veggjum og eru sýnd á viðburðum skólans

Veiku hliðarnar okkar:




Samþætta mætti betur greinar
Nota tölvuver markvissar til samþættingar
Aðgengi fyrir fatlaða fær falleinkunn í öllum byggingum deildarinnar

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:



Að nýta þann búnað sem fyrir er og koma á markvissara kerfi við útlán/notkun (allir þurfa að fara eftir
því)
Brýnt er að bæta úr aðgengi fyrir fatlaða

Tillögur um aðgerðir:



Bæta úr aðgengi fyrir fatlaða eins fljótt og auðið er
Að viðhald og endurbætur húsnæðis sé í stöðugri endurskoðun

Athugasemdir um gæðagreini:



Gæðagreinarnir eru almennt illa orðaðir og þarfnast endurskoðunar
Aðlaga þarf gæðagreinana betur að stofnuninni í heild

Aðgerðaáætlun:
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur um aðgerðir og eftirfarandi verður sett í forgang:



Þrýsta á stjórnvöld um bætt aðgengi fatlaðra og að öryggismálum sé komið í ásættanlegt form
Setja fram kröfur um fjármagn til endurbóta húsnæðis og tækjakaupa

Fjármálastjórn
Heildareinkunn 4

Sterku hliðarnar:




Skipulögð og sýnileg fjársýsla
Góð nýting á því fjármagni sem veitt er til skólans
Áhersla lögð á að standast fjárhagsáætlun
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Veiku hliðarnar:


Langvarandi niðurskurður til skólans hefur bitnað á viðhaldi búnaðar og húsnæðis.

Mikilvægustu þættirnir eru:


Að sveitarfélagið tryggi nægt rekstrarfé til að hægt sé að fullnægja reglugerð um rekstur grunnskóla

Tillögur um aðgerðir:


Þrýsta á fræðsluyfirvöld um aukna fjárveitingu.

Gagnavarsla og nýting upplýsinga

Gæðagreinir 8.4

Heildareinkunn 4

Sterku hliðarnar okkar:


Upplýsingagjöf og samantekt á skólastarfinu sem felst meðal annars í ársskýrslugerð.

Veiku hliðarnar okkar:


Gagnavarsla og skýr ábyrgð hvað hana varðar. Þetta er í vinnslu.

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:



Upplýsingaflæði og skilvirkt utanumhald.
Skýr hlutverkaskipan.

Tillögur um aðgerðir:


Hópur á vegum sveitafélagsins í tengslum við stjórnendur vinnur verklagsreglur varðandi gagnaöflun.

Aðgerðaáætlun:
Stjórnendur hafa yfirfarið tillögur um aðgerðir og vegna gæðagreina 8.2 og 8.4 eru þær þær sömu og
teknar eru fram undir þeim liðum
Öll atriði aðgerðaráætlunarinnar verða sett í forgrunn að umbótum strax við upphaf skóla í haust og eru þau í
höndum stjórnenda sem virkja starfsfólk með í þá vinnu sem 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
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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 Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls
þreyttu 1510 nemendur af 1547 prófið og náðu 64% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Hvanneyri tóku allir 12 nemendur prófið og náðu 75% yfir 60 % árangri.
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Mynd 2: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1523 nemendur af 1563 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Í GBF Hvanneyri
tóku allir 12 nemendur prófið og náðu 92% yfir 60 % árangri.
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Mynd 3: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1500 nemendur af 1585 prófið og náðu 68% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla
Borgarfjarðar Hvanneyri tóku allir 12 nemendurnir prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri.

Mynd 4: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1510 nemendur af 1547 prófið og náðu 64% þeirra yfir 60% árangri. Í
Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum tóku allir 4 nemendur prófið og náðu 25% yfir 60% árangri.
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Mynd 5: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1523 nemendur af 1563 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Í
GBF Kleppjárnsreykjum tóku allir 4 nemendur prófið og náðu 50% yfir 60 % árangri.
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Mynd 6: Árangur Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1500 nemendur af 1585 prófið og náðu 57% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Kleppjárnsreykjum tóku allir 4 nemendurnir prófið og náðu 50% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 7: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls
þreyttu 1510 nemendur af 1547 prófið og náðu 64% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Varmalandi tóku allir 10 nemendur prófið og náðu 40% yfir 60 % árangri.
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Mynd 8: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 1523 nemendur af 1563 prófið og náðu 83% þeirra yfir 60% árangri. Á Varmalandi tóku
allir 10 nemendur prófið og náðu 90% yfir 60 % árangri.
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Mynd 9: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls
þreyttu 1500 nemendur af 1585 prófið og náðu 57% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Varmalandi tóku allir 9 nemendurnir prófið og náðu 56% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 10: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreytti 1421 nemandi af 1471 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Á Hvanneyri tóku allir 9
nemendur í 2. bekk prófið og náðu 89% nemenda yfir 60% árangri.
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Mynd 11: Árangur Grsk Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls
þreyttu 790 nemendur af 833 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Hvanneyri tóku allir 8 nemendurnir prófið og náðu 88% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 12: Árangur GBF Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1313
nemendur af 1397 prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. Á Hvanneyri tóku allir 7 nemendur
prófið og náðu 71% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 13: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra
Byrjendalæsisskóla. Alls þreytti 1421 nemandi af 1471 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Á
Kleppjárnsreykjum tóku allir 3 nemendur í 2. bekk prófið og náðu þeir allir yfir 60% árangri.
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Mynd 14: Árangur Grsk Borgarfjarðar Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreyttu 790 nemendur af 833 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Kleppjárnsreykjum tóku allir 3 nemendurnir prófið og náðu 33% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 15: Árangur GBF Kleppjárnsreykjum miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu
1313 nemendur af 1397 prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. Á Kleppjárnsreykjum tóku allir 3
nemendur prófið og náði einn þeirra yfir 60% árangri.

Mynd 16: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla.
Alls þreytti 1421 nemandi af 1471 prófið og náðu 65% þeirra yfir 60% árangri. Á Varmalandi tóku allir
9 nemendur í 2. bekk prófið og náðu 78% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 17: Árangur Grsk Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls
þreyttu 790 nemendur af 833 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Í Grsk Borgarfjarðar
Varmalandi tóku allir 11 nemendurnir prófið og náðu 82% þeirra yfir 60% árangri.
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Mynd 18: Árangur GBF Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 1313
nemendur af 1397 prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. Á Varmalandi tóku allir 11 nemendur
prófið og náðu 91% þeirra yfir 60% árangri.
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Grænfáninn.
Hvanneyrardeild og Varmalandsdeild GBF eru aðilar að Grænfánaverkefni Landverndar, en
Kleppjárnsreykjadeildin byrjaði að vinna í verkefninu sl.
vetur. Verkefnið er alþjóðlegt og hefur það að markmiði
að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í
skólum. Í upphafi skólaársins var stofnuð sameiginleg
nefnd innan allra deilda skólans. Strax á
undirbúningsdögum komum við saman ásamt fulltrúum
Landverndar sem fóru yfir málin. Stefna Landverndar er
að hver starfsstöð hafi sína sérstöðu og geti því flaggað
á mismunandi tímum. Þrátt fyrir það er stefnan að reyna
að flagga á sama tíma á öllum starfsstöðvum skólans.
Upphaflega var ákveðið að reyna að vinna að sameiginlegu þema fyrir allar deildir skólans en það
gekk misvel. Þessi nefnd kom saman nokkrum sinnum í vetur til að vinna að sameiginlegum áherslum
og til að koma með hugmyndir með það hvað hægt væri að gera í vetur. Þar sem að það er
mismunandi aldur í þessum deildum voru áherslurnar misjafnar í verkefnum vetrarins. Í lok
skólaársins var lögð fyrir könnun á meðal starfsfólks og nemenda og koma fram meginniðurstöður á
hverjum stað hér á eftir.
Hvanneyrardeild
Í grænfánanefnd eru Fjóla Benediktsdóttir kennari, Björk Harðardóttir matráður, Óskar Jóhannsson
foreldri, Unnur Björg Ómarsdóttir 1.bekk, Þorvaldur Örn Þorvaldsson 2.bekk, Maren Eir Halldórsdóttir
3.bekk og Marvin Logi Nindel Haraldsson 4.bekk.
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Í vetur unnum við með umhverfismerkin. Einnig var unnið eftir samstarfssamningnum á milli GBF,
LBHÍ og leikskólans Andabæjar. Við erum alltaf að spara pappír, flokka ruslið og passa okkur að nýta
hlutina sem allra best. Byrjað var á loftslagsbreytingatilraun en því miður vannst ekki tími til að klára
hana. Gerð var skoðanakönnun á vordögum meðal starfsmanna annarsvegar og nemenda hinsvegar
um hversu upplýstir þeir væru um grænfánastefnu skólans og hversu mikið þeir væru að vinna í anda
Grænfánans. Starfsfólk var almennt jákvætt gagnvart því sem spurt var um en vildi fá meiri fræðslu
um grænfánann til þess að vera öruggara. Það sama má segja um nemendur, þeir voru líka almennt
með á nótunum um hvað væri að gerast í þessum málum.
S. Fjóla Benediktsdóttir

Kleppjárnsreykjadeild
Grænfánaverkefni skólans þennan vetur miðaðist að því að samræma vinnu allra deilda Grunnskóla
Borgarfjarðar og stefna að því að Kleppjárnsreykjadeildin flaggi Grænfána. Þriggja kennara nefnd var
valin innan deildarinnar. Einn kennari fór síðan á fund á Akranes vegna Grænfánaverkefnisins.
Ákveðið var að einn fulltrúi yrði úr hverjum samkennslubekk og einn úr hverjum árgangi á
unglingastigi sitji í umhverfisnefnd. Haldið var áfram með átak í pappírsnýtingu. Komið var upp
safnkassa við ljósritunarvél skólans, annarsvegar undir endurnýtanlegan pappír og hinsvegar undir
pappír til endurvinnslu. Ákveðið var að koma upp slíku í hverri kennslustofu, en það náðist ekki á
skólatíma.
Í eldhúsi er efni flokkað til endurvinnslu, bæði innan skóla og það sem sett er í endurvinnslutunnur
við skólann. Hefur sú flokkun gengið vel. Stefna skólans í því að nýta sem mest af lífrænum úrgangi til
fóðrunar gælu- og húsdýra gekk líka vel, en ekki hefur tekist að koma upp safnhaugi til notkunar við
trjárækt skólans.
Vinna að því markmiði skólans að sem allra mest af efni sem notað er í myndmennt og öðru
bekkjarstarfi skuli vera endurunnið gekk mjög vel.
Annað verkefni sem nemendur vildu vinna áfram með var trjárækt á svokölluðu Læknistúni og
annarsstaðar á skólalóðinni. Hugmynd kom upp um að reyna að kolefnisjafna skólaaksturinn við
Kleppjárnsreykjadeildina. Plantað var út um 100 plöntum úr uppeldisreit skólans. Þetta vorið fengum
við 100 plöntur frá Yrkjusjóði en aðeins náðist að planta rúmlega helmingi þeirra út, afgangurinn var
settur í uppeldisreitinn. Stefnt er að því að planta sem mestu úr honum í haust.
Komið var upp grænmetisgarði við hlið uppeldisreitsins og þar settar niður kartöflur, gulrætur og
grænkál. Einnig var gerður reitur fyrir rabbabara.
Unnin var könnun á meðvitund um grænfánaverkefnið meðal starfsfólks og nemenda. Niðurstöður
hennar voru þær að flestir eru vel meðvitaðir um verkefnið, en það þurfi að gera betur. Einnig að
meiri fræðslu þurfi.
Þóra Magnúsdóttir
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Varmalandsdeild
Í Varmalandsdeild voru fjórir fulltrúar í sameiginlegu nefnd deildanna og unnu þeir að verkefnum
vetrarins í sameiningu. Ákveðið var að vinna að loftslagsbreytingum sem þema þennan vetur. Strax
var hafist handa við að fá fulltrúa í öllum árgöngum skólans. Þar sem samkennsla er í nokkrum
bekkjum var ákveðið að hver árgangur hefði fulltrúa í umhverfisnefndinni ásamt þeim fulltrúum
starfsfólks sem starfar í þeim þróunarhóp. Einnig var lögð á það áhersla að allir árgangar tækju þátt í
sameiginlegri þemaviku í vetur.
Á fyrsta fundi umhverfisnefndar á meðal
nemenda komu fram mjög ákveðnar hugmyndir
um hvað þeir vildu gera. Lögð var áhersla á að
við værum að vinna útfrá loftslagsbreytingum og
komu hugmyndir á borð við; að skoða aðra
aflgjafa véla, hugsa um tré og blóm, skoða hvað
er í andrúmsloftinu, planta árgangatrjám, vita
hvort við gætum lifað á einni tegund fæðu,
skoða mismunandi loftslag miðað við
staðsetningu, skoða samsetningu skógarins og
stærð hans ásamt því að skoða hvaða efni eru í
moldinni. Á fundinum höfðu allir fulltrúar eitthvað til málanna að leggja og skýrir það kannski
fjölbreytni þeirra hugmynda sem fram komu.
Þegar kom að sameiginlegri þemavikunni okkar hér á Varmalandi var ákveðið að skipta í tvo
meginhópa til vinnu, 1.-5. bekk saman og 6.-10. bekk saman. Í báðum hópum var unnið þvert á aldur
og því gátu þeir yngri fengið aðstoð sér eldri og reyndari.
Í yngri hópnum var fjallað mikið um auðlindir jarðar og hvernig við erum að nýta þær. Nemendur
lærðu m.a. um það að við verðum að nýta vel það sem við þegar höfum og eigum. Endurvinnslan var
einnig í hávegum höfð. Búinn var til lítill moltukassi þar sem ætlunin er að fylgjast með rotnun á
nokkrum matarbitum og plasti. Einnig er inni í skólastofunni blómakassi (fiskabúr) vafið inn í plast
(Ása kennari bjó það til). Nemendur eru að fylgjast með því hversu lengi blómin geta lifað án þess að
vera vökvuð. Haldið var ball þar sem nemendur fengu að hafa umhverfisvænt nammi og var mikið
rætt hvað fælist í því. Nemendur komu með efni í skólann til að vinna úr s.s. áldósir, pappa, fernur,
plastdósir og fl. Úr þessu var margt fallegt búið til t.d. gerðu nemendur tré og laufblöð úr afgöngum
frá smíðastofunni og kertastjaka úr áldósum. Þegar kertastjakarnir voru gerðir töluðu við um álverin
á Íslandi og loftmengun frá þeim. Matarafgangar úr umhverfisvæna dansiballinu fóru í moltukassann
ásamt einum plastpoka. Nemendur ætla síðan að fylgjast með rotnuninni.
Í eldri hópnum var unnið útfrá auðlindum og loftslagsbreytingum. Unnið var á fjórum stöðvum með
mismunandi áherslum. Á einum stað var farið í að meta stærð skógarins, fjölda trjáa, kostnað og
eyðslu við skólaakstur sem við erum háð. Þá var metið hversu mikill útblástur skapast við aksturinn
og hvort við hefðum nægjanlega stóran skóg til að kolefnisjafna hann. Unnin voru verkefni um
umgengni og virðingu við umhverfi okkar og náttúru á öðrum stað. Þar skoðuðu nemendur aðstæður
í okkar nánasta umhverfi og sýndu fram á hverju þau vildu breyta og hvers vegna. Þá var unnið með
orkugjafa framtíðar og nútímans þar sem reynt var að meta hvers virði það væri að breyta um
orkugjafa og hversu langan tíma það tæki. Nemendur áttu að setja sig í eigin spor eftir 30-50 ár og
ímynda sér hvernig þá væri umhorfs í þessum málum. Þá var unnið með nýtingu auðlinda og efnis á
fjórðu stöðinni þar sem farið var mjög vel í hvernig forfeður okkar nýttu t.d. sauðkindina og afurðir
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hennar. Einn dagurinn var síðan nýttur til að kynna
mikilvægi skóga og hvers virði þeir eru okkur í raun og
veru í tengslum við alþjóðlegt ár skóga árið 2011. Sýnd
voru tvö myndbönd, annað um skóga og hlutverk
þeirra og hitt um áhrif loftslagsbreytinga á eyju í
Hawaii klasanum. Í lokin var síðan ratleikur þar sem
nemendur nýttu nýfengna kunnáttu til að leysa
verkefnin svo að lokaniðurstöðu yrði náð.
Síðasta almenna skóladaginn, 28.maí settum við síðan
niður kartöflur að venju. Til verksins voru nemendur í 1.-5.bekk og fóru þau í vinnuna með glöðu geði.
Síðastliðið haust fór uppskeran öll í mötuneytið. Vonumst við til að uppskeran verði enn betri í haust
þannig að við fáum oftar nýjar kartöflur sem við höfum sjálf ræktað. Sama dag settu nemendur
unglingadeildar niður birkiplöntur sem við fengum úthlutað frá Yrkjusjóði.
Við skólalok var lögð fyrir könnun á meðal starfsmanna um vitund þeirra til Grænfána-vinnunnar og
kom í ljós að flestir eru meðvitaðir en þurfa meiri kynningu til að telja sig vera færa um frekari vinnu.
Ekki náðist að leggja könnun fyrir nemendur og því verður byrjað á því næsta haust til að sjá hvar best
sé að leggja áherslurnar. Stefnt er að því að flagga grænfána í annað skipti í haust að undangenginni
úttekt.
Ása Erlingsdóttir

Námsmat
Samantekt vinnu þróunarhóps í námsmati.
Upphaf vinnunnar var stutt námsskeið hjá Ingvari Sigurgeirssyni. Hann ráðlagði okkur að taka mjög
afmarkaðan námsmatsþátt til að byrja með. Við ákváðum í samráði við hann að taka fyrir list- og
verkgreinar á yngsta stigi. Aðalnámskrá grunnskóla var höfð að leiðarljósi við þessa vinnu.
Við vorum sammála um að aðgreina þyrfti hegðunarleg og námsleg markmið og að búa þyrfti til
staðlaða kvarða. Því fengum við faggreinakennara á yngsta stigi viðkomandi fags til að lesa yfir það
sem við vorum búnar að vinna.
Við útbjuggum kvarða sem við fylltum inn í þau markmið sem okkur þótti eðlileg fyrir hvern bekk fyrir
sig. Kvarðarnir geta uppfyllt hlutverk viðmiðunarramma sem auðveldar kennurum námsmat og að
fylgjast með framvindu nemenda sinna. Einnig eru þeir vel nýtilegir foreldrum til að varpa ljósi á
námsframvindu barna þeirra.
Ýmiskonar uppástungur komu varðandi einkunnagjöf og framsetningu hennar, en ákveðið var að bíða
með þá vinnu, þar sem nýja námskráin leggur til að gefið verði í formi bókstafa..
Virðingarfyllst:
Ástríður Einarsdóttir
Dórothea Herdís Jóhannsdóttir
Eva Lind Jóhannsdóttir
Hólmfríður Ólöf Ásmundsdóttir
Lilja Björg Ágústsdóttir
Magnea Helgadóttir
Rebekka Guðnadóttir

39 blaðsíða

Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar

2012

Heilsueflandi skóli
Þróunarhópur um Heilsueflandi grunnskóla vann eftir ákveðnu innleiðingarlíkani sem tilheyrir
Heilseflandi grunnskólum og skýrslan mun því tengjast þeim þrepum sem í líkaninu eru. Í þessum hóp
voru: Sólrún Halla hópstjóri, Íris I. Hvanneyrarhópstjóri, Þóra Geirlaug Varmalandshópstjóri, Elísabet
Kleppjárnsreykjahópstjóri, Hanna Kristín, Guðjón, Agnes, Björg og Íris Grönfeldt. Við nutum aðstoðar
Önnu Dóru Ágústsdóttur sem sér um verkefnið fyrir hönd Borgarbyggðar.
1. Þrep – stýrihópur:
Hópurinn hittist einu sinni í mánuði til þess að bera saman bækur sínar og vinna þá vinnu sem sett
var fyrir hverju sinni. Hópstjóri var valinn og sá hann um að útdeila verkefnum, kalla hópinn saman
og hvetja fólk áfram. Einnig völdum við hópstjóra í hverri deild fyrir sig.
2. Þrep – þarfagreining:
Fyrst þegar hópurinn hittist skiptum við okkur í tvo hópa og fórum yfir gátlistana. Ákveðið var í
samráði við Önnu Dóru að leggja könnun fyrir starfsfólk. Hvar er betra að byrja en hjá sjálfum sér?
Deildarhópstjórarnir áttu að sjá um að leggja fyrir gátlista í sínum deildum og koma þeim áfram til
hópstjóra sem fór yfir þá og útbjó bréf til stjórnenda skólans
3. Þrep – forgangsröðun:
Útbúin var starfsáætlun til a vinna eftir fram á vor. Farið var fram á við stjórnendur að gefa eftir tíma
af bundinni viðveru til hreyfingar og heilsueflingar. Starfsfólk fékk eina klukkustund í mánuði fyrir
þetta og var hún tekin af bundinni viðveru. Áhættumat var unnið og lögð fyrir ánægjukönnun meðal
starfsfólks.
4. Þrep – markmið og árangursvísar:
Kannanirnar voru lagðar fyrir í hverri deild fyrir sig og komu mjög misjanflega út. Í áhættumatinu á
Hvanneyri kom í ljós að eitt og annað hvað húsnæði varðar þarfnast breytinga við. Á öllum stöðvum
þarf að huga að aðgengi og hljóðdempun. Ánægjukönnunin var tekin fyrir á öllum stöðum og kom
misjafnlega vel út. Í fyrra skiptið sem hún var lögð fyrir voru starfmenn í heildina flestir ánægðir í
vinnunni og sáttir við það sem þeir eru að gera, 41 svar barst. Samkvæmt könnuninni finnst fólki
upplýsingaflæði milli starfsmanna og yfirmanna ekki nægjanlega gott ásamt því að sumir telja sig ekki
hafa nægjanlegan tíma til að sinna verkefnum sínum á vinnutíma. En almennt finnst fólki það fá
virðingu og stuðning frá samstarfsfólki þó mátti lesa út úr listanum að einelti viðgengist á
vinnustaðnum en spurningalistinn var þannig orðaður að hann mátti misskilja. Hópurinn ákvað að
breyta eilítið ánægjukönnuninni þannig að hún hentaði betur okkar vinnustað. Í seinni skiptið var
lögð fyrir nýja könnunin og þá var betri svörun en í fyrra skiptið eða 50 starfsmenn. Samkvæmt fyrri
könnun var upplýsingaflæði ábótavant á vinnustaðnum og við ákváðum að skipta niður spurningunni
í upplýsingaflæði í deildinni þinni og upplýsingaflæði á milli deilda. Fólki fannst upplýsingaflæði
ábótavant í deildunum sínum en enn meira ábótavant á milli deildanna. Starfsmenn eru almennt
ánægðir með vinnutímann sinn þó eru einhverjir sem myndu vilja lengri vinnutíma. 18 af 46 segja að
þeir nái ekki að ljúka verkefnum sínum á vinnutíma sínum. Nokkrir tala um að það sé andlegt álag á
þeim í vinnunni og aðeins færri um líkamlegt álag. Enn eru nokkrir sem tala um einelti á vinnustað. Í
lokin á nýju ánægjukönnuninni spurðum við hverju mætti breyta eða bæta til að auka vellíðan á
vinnustaðnum og þá kom t.a.m. fram: Að bæta þyrfti og jafna aðstöðu starfsfólks eins og t.d. wc,
meira um uppbrot í hverri deild, meiri hreyfingu og að upplýsingar um uppákomur skili sér í tæka tíð.
5. Þrep – viðmið og aðgerðir:
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Starfsmenn úr hópnum á hverri deild fyrir sig útbjuggu myndir, plaköt og fleira til þess að hvetja aðra
starfsmenn til hreyfingar og heilbrigðari lífshátta. Almennt urðu starfsmenn opnari fyrir umræðunni
um hreyfingu og heilbrigðari lífshætti og það var jákvætt að stjórnendur skólans og fræðslustjóri
Borgarbyggðar skyldu sameinast um að hvetja starfsfólk áfram til aukinnar hreyfingar. Inni í áætlun
okkar fyrir skólaárið vorum við búin að setja inn sameiginlega hreyfingu fyrir alla starfsmenn skólans
og það viljum við að sé í gangi tvisvar á ári haust og vor.
6. Þrep – framkvæma aðgerðir og inngrip:
Þegar við vorum búin að vinna úr áhættumatinu og fyrstu ánægjukönnuninni ákváðum við að athuga
með fyrirlesara sem myndi fjalla um geðrækt. Við töldum að hvatningarfyrirlestur myndi styrkja
starfsandann enn frekar og hvetja starfsmenn til þess að hugsa um líðan sína og bæta hana. Áætlað
var að fá Hrefnu Guðmundsdóttur sálfræðing til þess að halda fyrirlesturinn en því miður tókst það
ekki en vonandi kemur hún næsta haust.
7. Þrep – fylgjast með árangursvísum:
Stjórnendur hafa rætt um hvernig má bæta upplýsingaflæðið en svipuð niðurstaða kemur alltaf upp
um að starfsmenn virðast ekki lesa póstinn sinn né skoða á upplýsingatöflur. Starfsmenn finna fyrir
stuðningi frá yfirmönnum sínum og myndu mæla með vinnustaðnum. Ánægjukönnunin verður lögð
fyrir aftur í haust til þess að sjá hvort einhver breyting hafi orðið til batnaðar.
Sólrún Halla Bjarnadóttir

Símenntun
Námsferðir
Starfsfólk Grunnskóla Borgarfjarðar fór í tvær námsferðir á skólaárinu. Fyrri ferðin var farin til
Reykjavíkur þann 12. mars 2012 þar sem 3 skólar voru skoðaðir fyrir hádegi og Námsgagnastofnun
heimsótt eftir hádegi. Þeir skólar sem ákveðið var að skoða voru Krikaskóli í Mosfellsbæ,
Norðingaskóli Í Reykjavík og Waldorfsskólinn í Lækjarbotnum. Skiptu menn sér í hópa til að skoða
starfsemi þess skóla sem þeir höfðu mestan áhuga á að kynna sér.
Í vor fóru svo starfsmenn GBF í námsferð til Glasgow í námsferð. Mikill meirihluti starfsmanna fór í
ferðina og auk þess nokkrir makar, alls 52. Kennarar fengu hópstyrk úr Vonarsjóði KÍ og starfsmenn úr
sínum endurmenntunarsjóðum. Farið var þann 5. Júní og voru 10 skólar bæði primary- og secondaryskólar í Glasgow skoðaðir . Var hópnum skipt upp í minni hópa og skoðuðu allir skóla á báðum
stigum. Skólarnir sem við skoðuðum voru: Castlemilk High School, Govan High School, St Paul‘s High
School, Loudes High School, Croftford High School, St Bartholomewe‘s, Tinto Primary, Our Lady Of
Roesary,Bearsden Academy og High Scool of Glasgow. Skotar eru að innleiða nýja námskrá og leggja
mikla áherslu á færni í mannlegum samskiptum, umhverfismennt og lýðheilsu. Sumir skólanna eru að
vinna að því að flagga Grænfánanum eða eru með hann og aðrir eru með lýðheilsu-markmið bæði
varðandi hreyfingu og mataræði. Eftir hádegi þann 8. fengum við svo fyrirlestur um ytra-mat skoska
menntamálaráðuneytisins á starfsemi skóla í Skotlandi.
Báðar þessar ferðir tókust mjög vel. 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.

Námskeið
Kennarar skólans fóru á eftirfarandi námskeið:
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Stærðfræðinámskeið fyrir kennara á yngsta-, mið- og elsta stigi
Þróunarhópur um heilsueflingu fór á ráðstefnu til Reykjavíkur
Tveir kennarar fóru á námskeið í skipulagðri kennslu hjá Greiningarstöð ríkisins
Allir kennarar fóru á námskeið í Námfús
Varmalandsdeild fékk námskeið sérkennsluráðgjafa frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir
blinda, sjónskerta og daufblindra um blindu og sjónskerðingu
Hluti kennarahópsins fór á haustþing KV á Akranesi
Allir starfsmenn fengu fyrirlestur um jákvæða agastjórnun undir heitinu Börn eru klár
Tölvunámskeið í excel, myndvinnslu og vefforritum
Kennarar yngsta stigs fóru á námskeið í Byrjendalæsi og/eða efni tengd þeirri vinnu.
Stjórnendur fóru á haustþing Skólastjórafélags Íslands og á námskeið í gerð námsáætlana hjá
Mentor
Tveir kennarar fóru til Noregs á námskeið um kennslu tungumála
Hluti kennara fór á námskeið um skriftarkennslu
Námskeið í myndmennt
Námskeið í útikennslu
Fyrirlestur frá félagsþjónustunni um starfsemi hennar
Fyrirlestur um ADHD
Fyrirlestur um börn með ofnæmi.

Lokaorð
Í sjálfsmati skólans er unnið eftir gæðagreinum . Auk þeirra hafa verið lagðar fyrir aðrar kannanir til
að varpa ljósi á gæði skólastarfsins. 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 að starfsfólk kunni að meta, virða og sjá það sem vel er
gert. Síðast en ekki síst að starfsfólk, nemendur og foreldrar upplifi og finni að það geti haft áhrif á
mótun skólastarfsins. Í vetur tóku foreldrar og nemendur í fyrsta sinn 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 fyrir þá sem eru að meta í fyrsta sinn. Hóparnir
unnu matið misvel og teljum við að reynsluleysi hafi átt þátt í því. Skýr verklagsrammi þarf að liggja
fyrir sjálfsmatsteymið og það þarf að vera vel undirbúið fyrir fyrirlögn og úrvinnslu.
Skýrslan verður vistuð á heimasíðu skólans www.gbf.is
Varmalandi 25. júní 2012
Fyrir hönd sjálfsmatsteymis GBf

_____________________________________
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir skólastjóri
____________________________________
Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri
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