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

grunnskólalaga frá 2008. 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 sveitarstjórna 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 hefur starfað í 8 ár. Unnið er eftir sjálfsmatskerfinu „How good is 

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

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

Einnig eru kannanir Skólapúlsins lagðar til grundvallar sjálfsmati skólans. Þar svara ýmist 

foreldrar, nemendur eða foreldrar. 

Í vetur var skólinn tekinn í ytra mat Menntamálastofnunar. Yfir 300 atriði í starfsemi skólans 

voru tekin til skoðunar. Matsaðilar komu og sátu í 40 kennslustundum, fundað var með 

rýnihópum kennara, starfsmanna, nemenda og foreldra. Niðurstöðu er að vænta í sumar og 

mun verða birt á vef Menntamálastofnunar. 

  

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

Húsnæði 
Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. 

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

starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur fá hádegismat frá leikskólanum Andabæ og borða 

í miðrými skólans. Íþróttakennsla fer bæði fram utan dyra og í íþróttahúsinu. Sundkennslan 

fer fram í Hreppslaug í Skorradal á vorin og haustin.   

Kleppjárnsreykjadeild 

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

skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 

smíðastofa, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 

ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram myndmenntarkennsla. Í gömlu skólastjóraíbúðinni 

eru náttúrufræði-, textíl- og tónmenntarstofa. Í gömlu skólastjóraíbúðinni er kennd 

textílmennt. Náttúrufræðistofa var innréttuð í vesturenda skólans Í íþróttahúsinu fer fram öll 

íþrótta- og sundkennsla.  

Varmalandsdeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu 

Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, tölvuver, 

starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og skólastjóra og mötuneyti. Mynd og 

handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug, heimilisfræðistofa 

og smíðastofa. Einnig aðstaða fyrir félagsstarf. 

 

Skólalóð 
Hvanneyrardeild 
Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. 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. Matjurtagarður er staðsettur norðan við skólahúsið. Fyrir 
liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Í nágrenni skólans eru skjólbelti sem 
eru útinámssvæði skólans.  
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, skógur og hnjúkurinn hentar vel til útivistar og útináms. Við 
skólann er fótbolta og körfuboltavöllur, strandsblaksvöllur, frjálsíþróttasvæði og leikvöllur 
bæði fyrir framan skólann og í skóginum.  
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Nemendur 

Við upphaf skólaársins 2017-2018 voru nemendur skólans 191 og var sami nemendafjöldi við 
skólalok. 
 
Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1., 2. og 3. bekk og 4.  

og 5.bekk.  

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e samkennt í 1. -  4. bekk, 5. – 7. bekk, 
8. og 9. bekk. 

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

Starfsmenn GBF 
Skólastjóri  

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. 

Deildastjórar  

Við GBF starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Sólrún Halla 

Bjarnadóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar er í 38% stöðu, Aron Páll Hauksson deildarstjóri 

Varmalandsdeildar í 70% stöðu og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri 

Kleppjárnsreykjadeildar í 81% stöðu. Sólrún Halla leysti Helgu Jensínu Svavarsdóttur af sem 

deildarstjóri veturinn 2017-2018. 

Stöðugildi 

Stjórnun Almenn kennsla Sérkennsla Þroskaþjálfi Stuðningsfulltrúar 

4 stjórnendur 29 kennarar 4 kennarar 1 þroskaþjálfi 6 stuðningsf. 

3,55 23,21 1,5 1 5,033 

 

Skólaliðar 
bókasafn ritarar 

Mötuneyti Húsvarsla Tölvuumsjón Byrjendalæsi 

12 starfsmenn 6 starfsmenn 2 starfsmenn 1 starfsmaður 1 starfsmaður 

8,65 4,22 1,5 0,4 0,2 49,26 

 

Starfsmenn eru samtals 60 í 49,26 stöðugildum.  

Kennslutímamagn er 642,46 tímar, ef taldir eru með tímar þroskaþjálfa þá eru tímar 668,46. 

Kynjaskipting er þannig að karlmenn eru 7 eða 11% af starfsmönnum skólans. Stöðugleiki 

hefur verið í starfsmannahópi. 

 

Akstur 

Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.   
Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur - Ben og félagar, Borgarhreppur, 
Þverárhlíðarleið, Lundarreykjadalur, Hálsasveit, Lundareykjadalur og frístundarúta - Garðar 
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Jónsson, Bifröst, Norðurárdalur, Hvanneyrarleið og Skorradalsleið - Sigurður Ingi 
Þorsteinsson, Húsafellsleið - Þórarinn Skúlason. 
 

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

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda 

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa  

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 

 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og 

áræðni til að hafa áhrif á þróun samfélagsins  

 

Framtíðarsýn  

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

árangri.  Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með 

tengingu við náttúru, arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni 

sína í gegnum ólíkar starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

 

Einkunnarorð  

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

og við hverju nemendur mega búast innan hans.  

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, www.gbf.is 

 

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 
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 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 

Árlegar kannanir   
 

Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 1. bekkur Sálfræðingur Október 2017 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

Nóvember 2017, 
janúar og maí 2018 

Leið til læsis Yngri bekkir að 
hluta 

Umsjónarkennari 3. -
4. bekkjar 

Haust 2017 og vor 
2018 

Lesfimi 1.-10. bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

1. bekkur einu sinni 
og 2.-10. þrisvar 
sinnum á 
skólaárinu 

GPR 14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi Október 2017 

Samræmd próf 4. 7. og 9. bekkur Deildarstjóri og 
umsjónakennarar 

21.-22./28.-29. 
september 
7.- 9. mars og 14.-
15.maí. 

Samræmd próf 
Á haustönn þreyttu nemendur 4. og 7. bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 
nemendur 9. bekkjar þreyttu einnig próf í íslensku, stærðfræði og ensku í mars og maí. 
 
Niðurstöður samræmdra prófa í Grunnskóla Borgarfjarðar 

Samræmd könnunarpróf í 4. og 7. bekk H, K og V deild haust 2017 

Bekkur 
Náms 
þáttur 

Fjöldi 
nem í 
GBF, 
allir 
nem-
endur 
þreyttu 
próf 

Einkunnir 
normal-
dreifðar 
meðaltal 
30 

Meðal 
tal í  
GBF 
2017 

Norð 
vestur 
2017 

Meðal 
einkunn 
GBF 
2017 

Niður 
stöður 
2016 Varmal Kljr Hve 

4. b Íslenska 26 30 32,8 28,7 6,2 6,5 7,3 6,04 6,4 

4. b 
Stærð 
fræði 26 30 26,5 29,4 5,4 7 6,4 4,41 6,1 

                      

7. b Íslenska 22 30 33,6 28,6 6,3 5,2 5,2 6,6   

7. b  
Stærð 
fræði 22 30 32,6 28,1 6,3 4,4 5 6,6   
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Samræmd könnunarpróf í 9. bekk bekk K og V vor 2018 

  Íslenska Stærðfræði Enska 

  Landið % Skóli fj Skóli % Landið % Skóli fj Skóli % Landið % Skóli fj Skóli % 

A 10,7% 0 0,0% 8,7% 0 0,0% 9,2% 1 7,1% 

B+ 17,4% 2 25,0% 6,4% 1 5,9% 13,2% 1 7,1% 

B 34,6% 4 50,0% 33,8% 2 11,8% 35,0% 3 21,4% 

C+ 9,8% 1 12,5% 8,7% 2 11,8% 10,5% 0 0,0% 

C 24,6% 1 12,5% 34,3% 12 70,6% 24,3% 4 28,6% 

D 2,8% 0 0,0% 8,1% 0 0,0% 7,8% 5 35,7% 

Heild   8     17     14   
 

Vegna misstaka í fyrirlögn ensku- og íslenskuprófa á landsvísu stóð nemendum til boða að 

taka prófin aftur í maí. Mjög fáir nemendur nýttu sér þann möguleika. 

 

Foreldrasamtöl    
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 einstaklingssamtöl  þar sem umsjónarkennari, 

foreldrar/forráðamenn og nemandi hittast og fara yfir stöðu og gengi nemandans í námi og 

hlustað eftir röddum foreldra. Fyrra samtalið er í byrjun október og það síðara í byrjun 

janúar. Í seinna samtalinu er frammistöðumat nemenda haft til grundvallar og farið yfir það. 

Niðurstöður samtalanna eru trúnaðarmál og farið með þær sem slíkar.  

Nemendaráð 
Þann 5. júní  fundaði skólaráð með nemendaráðum skólans til að fara yfir störf þeirra í 

ráðunum. Einnig var farið yfir hluti eins og hvað hafi gengið vel og hvernig fulltrúar sjái fyrir 

sér þeirra störf þannig að þau virki sem best fyrir nemendur skólans. 

Á næst síðasta skólaráðsfundi unnu fulltrúar spurningalista þannig að nemendafulltrúar gætu 

undirbúið nemendaráðin og þau þannig komið betur undirbúin fyrir fundinn.  

Nemendur unnu saman í hópum þvert á deildir. Skemmtilegar og gagnlegar umræður urðu í 

hópunum. Þegar umræðum lauk kynntu nemendur niðurstöður fyrir öðrum 

skólaráðsfulltrúum.  

Spurningarnar og svör voru eftirfarandi: 

Hvað hefur gengið vel? 

 Sameiginlega jólaballið með samstarfsskólunum 

 Vinna í tengslum við að nemendur gætu fengið skólapeysur 
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 Lokahóf nemenda 

 Halloween hátíðir 

Hvert eigum við að stefna? 

 Samstarf hefur aukist á milli deilda, en nemendaráðin vilja meira samstarf. Við viljum t.d 

stefna að sameiginlegu lokahófi milli deilda í skólanum. Höldum að það gæti orðið mjög 

áhugavert 

 Gera starfið í nemendaráði öflugra 

 Öflugri fjáröflun, með því gætum við haft öflugra lokahóf og ef til vill aðra viðburði 

Hvaða sýn hafið þið á nemendaráð ? 

 Það er þroskandi og eflandi fyrir okkur sem erum valin í nemendaráð að vera í 
forsvari fyrir nemendahópinn 

 Fulltrúar í nemendaráði eiga að vera góðar fyrirmyndir  

 Það á að vera leiðandi í að halda uppi góðum móral hjá nemendum 

 Nemendaráð á að vera tengiliður á milli stjórnenda, kennara og nemenda 

 Vera með skemmtilega, skipulagða viðburði. 
 

Hver eiga markmið nemendaráðs að vera? 

 Skemmta öðrum til að fá tilbreytingu í skólastarfið fyrir nemendur 

 Standa fyrir uppbroti innan nemendasamfélagsins 

 Öflugir fulltrúar komi sjónarmiðum nemenda á framfæri t.d. í skólaráði 
 

Finnst ykkur að þið þurfið meiri aðstoð með verkefni og vinnu nemendaráðs? 

 Já t.d. við að halda utan um viðburði og styðja okkur með hugmyndir og framkvæmd 

 Við þurfum einnig hjálp við að koma skilaboðum bréflega til foreldra 

 Þurfum meiri hvatningu 

 Passi að nemendur stjórni og hafi umsjón með því sem er í gangi hverju sinni 
 
Viljið þið aukið samstarf við foreldrafélag skólans? 

 Já það gæti verið mjög spennandi. Foreldrar þekkja svo margar leiðir að ýmsu sem við 
þekkjum ekki og því gæti samstarfið orðið spennandi.  

 Gæti líka verið mjög gaman fyrir foreldrana að kynnast okkur betur og störfum okkar í 
skólanum, því við getum svo margt  og svo er það líka tækifæri fyrir okkur að kynnast 
þeim 

 
Finnst ykkur að nemendaráð eigi að vera undir valgrein í skólanum og þar með fastir tímar 
eða ekki? 

 Við viljum fasta tíma, t.d. til að koma í veg fyrir árekstra í stundaskrá nemenda sem 
stundum gerist ef verið er að kalla okkur á fundi hér og þar 

 Við þurfum góða leiðsögn með hvernig við eigum að vera í félagi, halda utan um 
fundargerðir, fjármál og viðburði, standa fyrir máli okkar og margt fleira 
 

Hvernig finnst ykkur að það eigi að velja nemendur í nemendaráð? 

 Kjósa þá sem bjóða sig fram og þeir sem eru kosnir eiga að skipta með sér verkum. 
Nemendaráðið verður að fjalla um það hver hefur áhuga og tíma til að sinna því að 
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vera formaður. Nemendur í 7.-10. bekk eiga að fá að kjósa í nemendaráð, en 7. 
bekkingar eiga ekki að vera í framboði í nemendaráð, aðeins nemendur í 8.-10.bekk. 
Þeir sem vilja vera í því eiga að tala við nemendur í þessum bekkjum og segja frá því 
hvað nemendafélagið gerir og getur gert og hvað þeir sem bjóða sig fram vilja standa 
fyrir 
 

Hvernig eigum við að velja formann nemendaráðs? 
 Okkur finnst að formaður nemendafélags eigi ekki að vera kosinn sérstaklega þar sem hætta 

er á að það verði aðeins vinsældakosning. Þeir sem kosnir eru í nemendaráðið eiga að kjósa 

sér formann innan þess. 

 Okkur finnst að kennarar eigi líka að hafa áhrif á kosningu, þeirra vægi er nauðsynlegt.  

Hvert á hlutverk formanns að vera? 

 Hann á að halda utan um þær grunnforsendur sem nemendafélagið stendur fyrir og 
miðla upplýsingum til annarra nemenda skólans 

 Ein af skyldum formanns á að vera að sitja í skólaráði 

 Hann á að finna leið til að kynna það sem hann fær upplýsingar um í skólaráði og 
einnig að fara með erindi frá nemendum inn í skólaráðið. Þannig gæti hann verið enn 
virkari fyrir okkur nemendur 

 Hann á að vera virkur og duglegur að kynna hvað er á döfinni fyrir öllum nemendum 

 Hann á einnig að vera duglegur að virkja aðra nemendur 
 

Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðarmál skólastjóra og 

starfsmanns og eru um allt sem snertir starfið en höfuðmarkmið þess eru umbætur. Í því er 

ekki eingöngu litið til baka heldur einnig fram á veginn. Í starfsmannasamtali eru ekki felldir 

dómar, það snýst ekki um laun starfsmannsins og er ekki einhliða frammistöðumat.   

Niðurstöður þeirra eru skráðar 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 ábyrgðarsviði hvers og eins.    

41
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Varðandi starfsaðstöðuna þá kvartar fólk mest yfir tölvubúnaði og tölvutengingum, einnig 
um hljóðvist í kennslurýmum. 
 

Skólapúlsinn 
Skólapúlsinn er lagður fyrir sem hluti af innramati skólans. Í honum eru spurningalistar fyrir 

nemendur, foreldra og starfsfólk. Umbótaáætlun miðar að þeim þáttum sem skora lægst 

miðað við landsmeðaltal. Ef svar er t.d. -0,5 þá er það lítið frávik frá landsmeðaltali en þegar 

það er orðið -1 þá er það orðið töluvert. Sama gildir ef það er 0,5 til 1. Einnig verður horft til 

þeirra þátta sem voru um og yfir 10% í fráviki.  

Niðurstöður nemendakönnunar sýna að meirihluti nemenda finnst frekar eða mjög 

skemmtilegt að lesa bæði sögu- og skólabækur hvort sem er heima eða í skólanum. Halda 

verður áfram að efla áhuga nemenda á lestri hvort sem er til náms eða ánægju. 

Út frá niðurstöðum um vellíðan og öryggistilfinningu nemenda sést að þar eru þættir sem 

þarf að bæta. 

Niðurstöður foreldrakönnunar sýna að foreldrum finnst ekki tekið nógu hratt á 

eineltismálum sem upp koma en eru ánægðir með eineltisáætlun skólans.  

Foreldrar hafa áhyggjur af líðan barna sinna í skólanum og finnst þörfum þeirra ekki vel 

mætt.  

Í samvinnu við foreldrafélagið var Vanda Sigurgeirsdóttir frá Kvan fengin í apríl að vinnu með 

kennurum og starfsmönnum skólans til að bæta líðan barna í bekk. Einnig var boðið upp á 

fyrirlestur fyrir foreldra um þeirra ábyrgð sem skólaforeldra.  

Ákveðið hefur verið í framhaldi að fara markvisst í vinnu með skólabrag og bekkjaranda 

næsta haust í öllum deildum skólans.  

Nálgast má niðurstöður Skólapúlsins undir útgefið efni á heimasíðu skólans  www.gbf.is.  

 

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.  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 

 

http://www.gbf.is/
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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 
gæðagreina má nálgast á eftirfarandi vefslóð: http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/  
 

Sjálfsmatsáætlun 
Sjálfsmatsáætlun kemur inn á alla þætti skólastarfsins  og nær hún yfir þrjú ár. Auk matsins 
samkvæmt þriggja ára áætlun eru allar greinar skimaðar á hverju ári. Sjálfsmatsskýrsla er 
unnin á hverju vori og er aðgengileg á heimasíðu skólans. Hér má sjá  áætlun um framvindu 
Gæðagreinanna til þriggja ára og verður hún endurmetin á hverju vori. Gæðagreinar þessa 
árs fylgja í viðauka í skýrslunni. Þar má  sjá hvað verið er að meta í hverjum greini fyrir sig. 
Eldra sjálfsmat skólans má nálgast í eldri sjálfsmatsskýrslum.  
 

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar  2016-2019 

Skólaár 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Haustönn Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Skólapúlsinn 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Gæðagreinir 2 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Gæðagreinir 5 
Skólapúlsinn 

Vorönn Gæðagreinir 3  

Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 8  

Skimun gæðagreina  

Gæðagreinir 9 
 
Skimun gæðagreina 

Júní Sjálfsmatsskýrsla  Sjálfsmatsskýrsla  Sjálfsmatsskýrsla  
 

Gæðagreinir 2.1                                                                     Námsreynsla nemenda     
Hvanneyri  
Heildareinkunn fyrir hvern lið:  
Hópur 1: 5,4,4,5,5,4,5,5,4,4,4,  
Meðaleinkunn  4,5  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Nemendur eru á jafnréttisgrundvelli og sýna áhuga og virkni. Þeim líður almennt vel í 
skólanum.  

Veiku hliðarnar okkar:  
 Nemendur mættu sýna meira sjálfsöryggi, einnig má endurgjöf vera meiri frá 

kennurum.  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Vellíðan nemenda skiptir máli þannig að þeir nái árangri í starfi/námi.  
Tillögur um aðgerðir:  

 Virkja betur Leiðtogann í mér.  
 
Kleppjárnsreykir  
Metið var í 3 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum:  
Hópur 1: 3, 5; 4; 4; 3,5; 5, 2; 5; 4; 5; 4; 4  
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Hópur 2: 4, 4,5; 5; 4; 6; 5; 5; 4: 4; 5; 4,5.  
Hópur 3: 4,4,5,4,6,5,5,5,5,4,5  
Meðaleinkunn: 4,5  
Sterku hliðarnar okkar :  

 Liðir E, G og I.   
 Komið er fram við nemendur af sanngirni og virðingu  

Veiku hliðarnar okkar:  
 Nemendur mættu vera virkari og ábyrgari í námi sínu.  
 Nemendur með sérþarfir njóta ekki grunnþjónustu í takt við þarfir.   
 Liður F  

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Halda áfram að koma fram við alla af virðingu og hvetja nemendur til að taka meiri 

ábyrgð á námi sínu.   
 Liðir D og E  

Tillögur um aðgerðir:  
 Bæta grunnþjónustuna svo allir nemendur fái notið sín og njóti þeirrar aðstoðar sem 

þau þurfa.   
 Virkja þessa örfáu sem eru neikvæðir og óvirkir.  

  
 

Gæðagreinir 2.2                   Árangur skólans í að efla foreldra, forráðamenn og                       
fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi                                                                                                                                                                            

 

 

Hvanneyri  
Heildareinkunn fyrir hvern lið:  
Hópur 1.: 5,4,4,5,5,5,5  
Meðaleinkunn 5  
Sterku hliðarnar okkar  

 Öryggi í samskiptum milli foreldra og starfsmanna  
Veiku hliðarnar okkar:  

 Vantar meira frumkvæði frá foreldrum  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Gott samstarf á milli heimilis og skóla  
 Betra samstarf - öflugri nemandi  

Tillögur um aðgerðir :  
 Halda áfram að hvetja foreldra til þátttöku við nám barnsins síns  

 
Kleppjárnsreykir  

Metið var í 3 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum  
Hópur 1: 5,4,5,5,5,6,4,5  
Hópur 2: 6,3,4,5,5,5,4,4 

Hópur 3: 4,3,5,3,5,5,4,4,3,4 

Meðaleinkunn 4,5  
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Sterku hliðarnar okkar:  
 Liður D  
 Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í námi og þroska barna sinna  
 Gott upplýsingaflæði  

Veiku hliðarnar okkar:  
 Liður G  
 Foreldrar mættu vera virkari að taka þátt í fundum/viðburðum sem skólinn boðar til  
 Foreldrar mættu vera virkari  

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru.  
 Að foreldrar taki virkan þátt í námi barna sinna  
 D – góð og örugg samskipti  

Tillögur um aðgerðir:  
 Gera foreldrum grein fyrir mikilvægi þeirra í námi barna sinna. Verður sennilega að 

gerast á samkomu eins og skólasetningu þar sem flestir foreldrar mæta hvort eð er.  
 Halda áfram á sömu braut og leggja okkar af mörkum til að efla samstarf heimilis og 

skóla.  
  

Gæðagreinir 8.1          Samstarf við samfélagið, skólastofnanir,  skólaskrifstofu     
og sveitarstjórn  

Stjórnendur mátu.  
Niðurstöður: 4,5,2,4,5,4,4,5,5,5,4  
Meðaleinkunn: 4  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Samstarf, tenging og ábyrgð  
Veiku hliðarnar okkar:  

 Verkferlar ekki nógu skýrir  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Árangursríkt samstarf 
Tillögur um aðgerðir:  

 Gera skýrari verkferla og tímasetja hvenær þeirri vinnu á að vera lokið  
 

Gæðagreinir 8.2                                                                                Fjármálastjórn 

Stjórnendur mátu.  
Niðurstöður: 4,5,5,5,6,3,4,4  
Meðaleinkunn 4,5  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Bókhaldskerfið  
Veiku hliðarnar okkar:  

 Þarf að tengja fjárveitingu við þróunaráætlun  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Að fjármagn sé nægt til að mæta kröfum nútíma skólahalds 
Tillögur um aðgerðir:  

 Að ná eyrum fjármagnsvaldsins  
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 Gæðagreinir 8.3                                                     Stjórnun og notkun búnaðar og            
námsumhverfis                    

 

Hvanneyri:  
Hópur 1:   4,2,2,2,1,1,6,5,2,2,2,4,4,4,2,2,  
Meðaleinkunn:  2,7  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Nemendavinna er til sýnis og skapar örvandi umhverfi til náms og kennslu  
Veiku hliðarnar okkar  

 Aðgengi fatlaðra (hurðir 80 cm) og aðstaða fyrir félagsstarf nemenda  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Heilbrigðis - og öryggisþættir er varða nemendur.  
Tillögur um aðgerðir:  

 Skólalóð, aðgengi fatlaðra, hreinlætisaðstaða íþróttahúss.  

 
Kleppjárnsreykir  
Metið var í 3 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum:  
Hópur 1: 2,2,3,2,2,1,5,5,1,3,5,5,6,6,5,4  
Hópur 2: 4,4,4,2,2,5,5,5,5,5,1,4,5,6,6,5,5,6  
Hópur 3: 4,5,4,4,5,3,4,6,6,2,3,5,5,6,5,5,5  
Meðaleinkunn : 4,7  
Eftirfarandi þætti þótti mikilvægt að meta varðandi gæði í þessu sambandi:  
Öflug netsamband : 1  
Nægur stuðningur, nægt starfsfólk :  2,5  
Aðstaða fyrir frístund:  1  
Meðaleinkunnin lækkar þá í 4,5  
Sterku hliðarnar okkar:   

 Notum upplýsingatækni þegar það er hægt, dugleg að sýna vinnu nemenda  
 F,L,M,P  
 Skólinn býður uppá skapandi umhverfi og vinnu.  

Veiku hliðarnar okkar:   
 Aðbúnaður kennara og aðgengismál  
 D,E,I,R,T  
 Tæknibúnaður, nettenging, sums staðar þröng rými  

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:   
 Betra netsamband og aðgengi fyrir alla  

 P,R,S,T  

 Að aðbúnaður og öryggi nemenda sé í fyrirrúmi.  
 

 



Varmaland  
Metið var í 2 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum:  
Hópur 1:  3,4,4,3,4,1,5,5,2,3,5,4,5,5,2,2,  
Hópur 2:  4,2,5,6,5,2,5,4,3,4,5,6,5,5,3,2  
Meðaleinkunn: 3,8  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Tæknimál sem snúa að nemendum  
 Nýtum okkur þá tækni sem við höfum, erum dugleg að sýna afrakstur nemenda  

Veiku hliðarnar okkar:  
 Aðgengi fatlaðra, öryggismál úti og inni  
 Öryggi og umhverfi, tækjabúnaður starfsfólks t.d. bókasafns.  

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 Líðan nemenda og öryggi þeirra og starfsfólks og tækifæri.  

Athugasemdir:  
Nemendaferðum ábótavant  
Öryggismálum ábótavant, alltaf hægt að bæta búnað og viðhald.  
Hugmynd um að auka starfshlutfall húsvarðar á hverri starfsstöð.  
 

 

Gæðagreinir 8.4                                                Gagnavarsla og nýting upplýsinga 

 

Hvanneyri 
Hópur 1: 4,4,4,5,6,6,3,5,4,5,5,5,5  
Meðaleinkunn : 4,7  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Að uppfylla lagaskyldur og fylgja reglum um miðlun upplýsinga.  
Veiku hliðarnar okkar:  

 Starfsfólk fær ekki greiðan aðgang að fjárhagsáætlun  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Nýta upplýsingar til að efla nemendur og kennslu  
Tillögur um aðgerðir:  

 Viðtal að hausti við verkgreinakennara um réttindi og skyldur.  

 
Kleppjárnsreykir  
Metið var í 3 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum:  
Hópur 1: 6,5,5,5,?,5,?6,4,6,5,5,5  
Hópur 2: 5,6,6,4,4,5,3,5,4,5,4,5,5,5  
Hópur 3: 4,5,4,4,5,5,5,5,5,6,5,5,5  
Meðaleinkunn :  4,8  
Sterku hliðarnar okkar:  
B,C,F,H,K,L,M  
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Varmaland  
Metið var í 2 hópum kennara.  
Heildareinkunn fyrir hvern lið eftir hópum:  
Hópur 1: 5,5,5,5,5,5,3,5,4,5,4,4,3  
Hópur 2: 4,4,5,6,6,6,6,6,4,6,4,5,6  
Meðaleinkunn: 4,8  
Sterku hliðarnar okkar:  

 Við stöndum okkur mjög vel í skráningum og reglum um upplýsingagjöf  
 Mentor notkun  

Veiku hliðarnar okkar:  
 Þurfum að bæta upplýsingaflæði á milli allra starfsmanna og viðbragðsflýti við 

aðstæðum.  
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  

 Gott utanumhald í Mentor og að bregðast skjótt við vandamálum  
 



Umbótaáætlun 

2018-2019 
 

Hvað þarf að gera? Hver á að gera 
það? 

Hvenær á því að 
vera lokið? 

Hvað þarf til? Hvernig á að meta 
árangurinn? 

Bæta aðgengi fatlaðra 
 
 
Tryggja öryggi allra úti og inni 
 
 
Bæta aðstöðu fyrir frístund og 
félagsstörf 
 
Bæta netsamband 
 
 
Uppfæra tölvubúnað 
 
Kynna nýja 
persónuverndarlöggjöf 
 
Miðla viðeigandi upplýsingum 

Borgarbyggð 
 
 
Borgarbyggð 
 
 
Stjórnendur 
 
 
Borgarbyggð 
 
 
Stjórnendur 
 
Stjórnendur 
 
 
Allir 

Haust 2018 
 
 
Haust 2018 
 
 
Haust 2018 
 
 
Eins fljótt og auðið 
er 
 
Aldrei 
 
Haust 2018 
 
 
Aldrei 

Fjármagn og 
framkvæmd 
 
Fjármagn og 
framkvæmd 
 
Skipulag 
 
 
Fjármagn 
 
 
Fjármagn 
 
Tíma og vilja 
 
 
Verklagsreglur 

Sjáanlegur 
 
 
Sjáanlegur 
 
 
Aðstaðan komin 
 
 
Netið helst inni heilan 
dag 
 
Góðar, fljótvirkar tölvur 
 
Allir vinna samkvæmt 
henni 
 
Endurgjöf starfsfólks 



Eftirfylgd með umbótaáætlun innra mats 

Sjálfsmatsskýrsla send til yfirmanns fjölskyldusviðs Borgarbyggðar í júlí 2018. 

Umbótaáætlun kynnt fyrir fræðslunefnd í ágúst 2018. 

Umbótaáætlun kynnt fyrir skólaráði í september 2018. 

Verkefni í umbótaáætlun sem snúa að umsjónarmanni eigna tekin fyrir með viðkomandi fyrir 

skólabyrjun. 

Verkefni í umbótaáætlun sem snúa að umsjónamanni tölvu- og tæknimála skólans tekin fyrir 

með viðkomandi fyrir skólabyrjun. 

Ný upplýsingalöggjöf kynnt fyrir starfsmönnum á fyrsta starfsmannafundi haust 2018. 

Stjórnendur þurfa að hafa unnið verkáætlun og kynningu nýrra laga. 

Komi í ljós að fjármagn er ekki til staðar fyrir þeim framkvæmdum sem eru nauðsynlegar þarf 

að gera ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019. 

Niðurstöður af matsfundi starfsmanna GBF á skólastarfinu. 

Starfsmönnum var skipt í 6 hópa sem mátu starf vetrarins. 

Hvað gekk vel? Í hverju erum við sterkust? 

 Góð í Mentor 

 Vinna með það sem við höfum 

 Teymiskennsla 

 Sýna vinnu nemenda og starf skólans 

 Samvinna og samskipti 

 Góð menning og starf 

 Öflug verkgreinakennsla 

 Gott mötuneyti V + K 

 Lausnamiðuð 

 Heilsa og hreyfing 

 Gott upplýsingaflæði(morgunfundir) 

 Sérstaða sveitaskóla 

 Samstarf innan og á milli deilda 

 Heimilismatur 

 Mikið af kennurum með réttindi og vel menntað starfsfólk 

 Samskipti við foreldra 

 Útikennsla/útisvæði 

 Eineltisáætlun/eftirfylgni 

 Mannauður 

 Góður starfsandi 

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir (aukið samstarf) 
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Hvað þarf til þess að viðhalda eða bæta? 

 Fá fleiri karlmenn til starfa 

 Halda við uppákomum og almennri vitleysu – jákvætt viðhorf 

 Áfram auka íþróttatími og hreyfing - Samþætting með námsgreinum 

 Gefa tækifæri til samvinnu 

 Opna skólann oftar – sýna afrakstur á fleiri stöðum – láta vita af okkur 

 Aukin sérfræðiþjónusta inn á gólf 

 Aukinn stuðning 

 Utanumhald upplýsinga og samvinnu 

 Koma sér upp úr hjólfarinu með því að vera jákvæður fyrir nýjum hugmyndum 

 Hlúa að starfsmönnum 

 Erum á góðri leið – þurfum tíma 

 Segja frá hvað við erum frábær 

 Jafnan fjölda daga á milli stiga – samstarfsdagar 

 Allir meðvitaðir um skammtastærð 

 Hafa svigrúm til að sækja sér endurmenntun 

 Tími til að rýna og skipuleggja 

 Sjálfskoðun og umburðarlyndi 

 Vera fagleg 

 Vera gagnrýnin, setja sig í spor annarra 

 Stöðug endurskoðun 

 Stöðugleiki í starfsmannahópi 

 Upplýsingar til nýrra starfsmanna 

 Halda áfram með gott upplýsingaflæði 

 Stuðningur við teymi 

 Sveigjanlegri vinnutími 

 Meiri tími í Mentor og teymisvinnu 

 Passa móralinn 

 

Hvað þarf til að ná betri árangri? 

 Betra skipulag á samstarfi á milli deilda, bæði starfsmanna og nemenda 

 Meira fjármagn, nægan stuðning þannig að skóli án aðgreiningar gangi upp og 

starfsfólk brenni ekki út 

 Aukið samtal á milli stjórnenda og starfsmanna 

 Virkja foreldra og félagsmálasvið (áhyggjur af heimanámi og mætingu) 

 Minni meðvirkni 

 Hærri laun 

 Minna álag 

 Minni kennsluskylda 

 Aukinn stuðningur 

 Gæta réttinda barna og fatlaðra 
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 Betri hljóðvist 

 Bæta tæknimál 

 Bæta aðstöðu verkgreina 

 Fjölga listgreinum 

 Auka námsferðir 

 Styrkja stoðþjónustu 

 Hafa brennandi trú á því sem við erum að gera 

 Standa vörð um að allir nemendur hvar sem þeir standa fái þá þjónustu sem þau eiga 

rétt á.  

 Námsárangur – einstaklingsmiðaðar aðstæður 

 Stuðningur + sérfræðiaðstoð 

 Samskipti – nemendur= hafa ákveðinn símalausan dag – starfsfólk = partý og 

flugdrekakeppni 

 Skólabragur – texti og lag 

 Samvinna – hefur breyst mikið – fleiri samstarfsdagar nemenda og starfsmanna á 

skóladagatalið 

Þeir þættir sem hér koma fram verða afhentir starfsfólki í upphafi skólaárs til að minna á 

sameiginlega ábyrgð í að framfylgja því sem þeir telja að auki árangur í starfi. 
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Byrjendalæsi 

Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 

952 nemendur af 1017 prófið og náðu 70% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla Borgarfjarðar tóku 

allir nemendur í árganginum prófið (20 nemendur) og náðu 50% þeirra yfir 60% árangri. 

Mynd 2: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. Alls þreyttu 

911 nemendur af 988 prófið og náðu 75% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla Borgarfjarðar tóku 

allir nemendur í árganginum prófið (12 nemendur) og náðu 58% þeirra yfir 60% árangri.
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Gæðagreinir 2.1                                                                                     Námsreynsla nemenda  

  1 2 3 4 5 6 

A Nemendur okkar eru áhugasamir og virkir þátttakendur í námi sínu.        

B Þeir taka virkan þátt í eigin námi og þroska og sýna vaxandi færni í 

námi. 

      

C Þeir fá góða endurgjöf sem gerir þá meðvitaða um framfarir sínar og 

styrkleika  sem námsmanna. 

      

D Nemendur eru ábyrgir og leggja sitt af mörkum í skólastarfi og til 

samfélagsins. 

      

E Í okkar skóla er komið fram við nemendur á jafnréttisgrundvelli og af 

sanngirni og virðingu. 

      

F Næstum allir nemendur, að meðtöldum nemendum með sérþarfir, 

taka góðum framförum í námi og ná almennum árangri. 

      

G Nemendur okkar vita að leitað er eftir sjónarmiðum þeirra og komið til 

móts við þá.  

      

H Þeir segja okkur að þeir séu mjög ánægðir með það sem skólinn hefur 

að bjóða. 

      

I Þeim finnist þeir vera metnir að verðleikum, hafi eðlileg tækifæri til að 

koma fram með skoðanir sínar og að tekið sé tillit til þeirra þegar 

ákvarðanir eru teknar í skólanum. 

      

J Nemendur okkar eru farsælir, sjálfsöruggir og ábyrgir og gefa mikið af 

sér í skólanum og í samfélaginu. 

      

K Nemendum finnst þeir vera öruggir og heilbrigðir, þeim finnst þeir ná 

árangri, vera virkir og ábyrgir þátttakendur sem njóta virðingar og 

hjálpa til við að rækta þessa eiginleika hjá öðrum.  

      

 

Gæðagreinir 2.2                                              Árangur skólans í að efla foreldra, forráðamenn  
                                                                                           og fjölskyldur til þátttöku í skólastarfi                

  1 2 3 4 5 6 

A Foreldrar allra nemenda, líka þeirra sem eiga erfitt uppdráttar í 

skólanum, gegna mikilvægu hlutverki í námi og þroska barna sinna.  

      

B Þeir taka virkan þátt á fundum og viðburðum sem skólinn boðar til.       

C Þeir leggja af mörkum eins og þeim er unnt til menntunar og þroska 

barna sinna, öryggis þeirra og heilsu með virkum stuðningi og 

frumkvæði að aðgerðum, ásamt starfsfólki skóla og samstarfsaðilum. 

      

D Foreldrar og foreldrasamtök eru örugg í samstarfi við okkur.       
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E Foreldrar, forráðamenn og fjölskyldur eru ánægð með gæði menntunar 

sem við bjóðum upp á.  

      

F Foreldrar láta í ljósi að við gefum þeim skýrar upplýsingar og skilaboð 

um námsframvindu barnanna og að við bregðumst skjótt og á 

gagnlegan hátt við skoðunum þeirra og fyrirspurnum. 

      

G Foreldrar greina frá því að skólinn styðji þá og hvetji til að taka þátt í 

umræðum um menntun og hvernig þeir geti lagt af mörkum til þróunar 

skólans. 

      

H Þeir eru mjög ánægðir með þau tækifæri sem þeir hafa til að stuðla að 

framförum í námi hjá börnum sínum. 

      

 

Gæðagreinir 8.1                       Samstarf við samfélagið, skólastofnanir, skólaskrifstofu og                             
sveitarstjórn   

  1 2 3 4 5 6 

A Við höfum árangursríkt samstarf sem gerir gæfumuninn varðandi gæði 

þess stuðnings sem nemendur fá.  

      

B Það er ljóst á hverju við berum höfuðábyrgð og hvar við þurfum 

stuðning samstarfsaðila til að tryggja hagsmuni einstakra barna og 

ungmenna. 

      

C Við höfum greinargott skipulag með viðeigandi markmiðum og 

árangursríkum verkferlum til að meta áhrif samstarfsins á einstaklinga 

og hópa. 

      

D Starfsmönnum finnst markmið samstarfsins mikilvægt og þeir taka 

virkan þátt í því.  

      

E Tengsl okkar við aðrar menntastofnanir, samfélagið, sérfræðistofnanir 

og atvinnurekendur hafa eflt námið, bætt árangur nemenda og gert 

aðstoð við nemendur og fjölskyldur þeirra markvissari.  

      

F 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. 

      

G Við veitum virkan stuðning með því að starfa, þegar við á, með ýmsum 

stofnunum, atvinnulífi, heilbrigðisþjónustu, sérfræðiþjónustu skóla, 

félagsþjónustu og félagasamtökum. 

      

H Starfsfólk vinnur með þessum samstarfsaðilum til að greina þarfir og 

auðga reynslu allra nemenda eða við að beina stuðningi að hópum og 

einstaklingum. 

      

I Starfsmenn taka virkan þátt í verkefnum sem stýrt er af öðrum 

stofnunum. 

      

J 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.  
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K Samskipti okkar, mat, áætlanir, ígrundun, skráning og skýrslugerð eru 

skýr og gefa góða raun. 

      

L Við veitum nemendum samþætta þjónustu í samstarfi við  

samstarfsaðila skólans, þar á meðal sveitarfélagið. 

      

 

Gæðagreinir 8.2                                                                                                         Fjármálastjórn 

  1 2 3 4 5 6 

A Rekstrarfé skólans nægir til að standa undir starfsemi hans og er nýtt 

eins vel og kostur er.  

      

B Við ráðfærum okkur við starfsmenn, nemendur og foreldra um óskir 

um fjárveitingar og tengjum þær þörfum skólans, markmiðum 

sveitarfélagsins og aðalnámskrár. 

      

C Við notum greinargóðar aðferðir við fjármálaeftirlit.       

D Útgjaldastýring er opinber og í samræmi við viðeigandi ráðgjöf.       

E Bókhaldskerfi gefa stöðugt upplýsingar um alla þætti  sem varða 

fjármálastjórn, fjárhagsstöðu og ráðstöfun fjármagns.  

      

F Forgangsröðun í nýtingu fjármagns er greinilega tengd þróunaráætlun 

skólans. 

      

G Fjármagn er nýtt til að auka gæði náms og til að styðja við sérstök 

þróunarverkefni. 

      

H Fjárhagsleg afkoma skólans ber með sér að fjárveiting skólans hefur 

verið vel nýtt til að styðja við þróun sem síðan hefur leitt til jákvæðs 

árangurs fyrir nemenduri. 

      

 

Gæðagreinir 8.3                                                   Stjórnun og notkun búnaðar og námsumhverfis   

  
 

1  2  3  4  5  6  

A  Húsnæði okkar, þar með talið gangar, eru örugg og hvetjandi til náms, 
leikja og félagsstarfa.   

            

B  Útisvæði okkar eru örugg og hvetjandi til náms, leikja og félagsstarfa.               

C  Kennslustofur eru nægilega rúmar              

D  Aðstaða starfsfólks og geymslur eru nægilega rúmar              

E  Sýningarrými og aðstaða fyrir félagsstarf nemenda er nægilega rúmt.              

F  Við uppfyllum opinberar kröfur um aðgengi fatlaðra.              

G  Nemendavinna er til sýnis á þann hátt sem styður við og skapar örvandi 
umhverfi til náms og kennslu.  

            

H  Það er jafnvægi milli nemendavinnu, fyrirmæla og auglýsinga á veggjum 
skólans.  

            

I  Allur búnaður skólans, þar með talinn tölvubúnaður, er fullnægjandi og 
vel við haldið.   

            

J  Aðbúnaður okkar eflir góða kennslu og stuðlar að árangursríku námi.              

K  Gott skipulag er á búnaði, aðgengi auðvelt og umgengni og notkun hans 
góð.  
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L  Nám og kennsla er efld með skipulegri notkun upplýsingatækni, nánasta 
umhverfis og tengslum við líf og starf í samfélaginu utan skólans.  

            

M  Nemendur eru hvattir til að nota gögn og búnað á eigin spýtur og á 
ábyrgan hátt.  

            

N  Fylgst er með notkun búnaðar, hún metin og henni stýrt til að tryggja að 
þörfum allra nemenda sé mætt.  

            

O  Byggingar skólans eru öruggar og heilbrigðis- og öryggisreglur í heiðri 
hafðar.   

            

P  Fljótt er brugðist við ef úrbóta er þörf til að tryggja öryggi nemenda.              

   

Gæðagreinir 8.4                                                                         Gagnavarsla og nýting upplýsinga                  
  1 2 3 4 5 6 

A Við notum árangursríkar aðferðir til að safna upplýsingum og varðveita 

þær með það að markmiði að efla nám og auka árangur.  

      

B Upplýsingakerfi okkar veitir gagnlegar upplýsingar til að fylgjast með 

árangri nemenda, leggja grunn að áætlunum og setja markmið. 

      

C Við höfum nægilegar ytri upplýsingar til að geta borið árangur okkar 

saman við árangur annarra. 

      

D Við skipuleggjum gagnasöfnun til að geta brugðist við þörfum nemenda 

og veitum viðeigandi aðgang að upplýsingum. 

      

E Aðferðir okkar við að geyma, skrá og veita upplýsingar uppfylla 

lagaskyldur.  

      

F Við þekkjum reglur um miðlun upplýsinga og fylgjum þeim.        

G Við veitum starfsfólki viðeigandi upplýsingar, svo sem um 

fjárhagsáætlun, mönnun, árangur, skólasókn og brottvísanir, með það 

að markmiði að efla árangur nemenda. 

      

H Gagnavarsla okkar gerir þeim sem hlut eiga að máli kleift að nálgast 

þær upplýsingar sem þeir þurfa og eiga rétt á að fá, til að tryggja 

velferð nemenda og námsárangur. 

      

I Nemendum og fjölskyldum þeirra er kunnugt um hvaða upplýsingum er 

safnað og hverjir gætu fengið aðgang að þeim. 

      

J Við söfnum fjölbreyttum upplýsingum um skólastarfið.        

K Við nýtum þær samhliða faglegu mati til að stuðla að og fylgjast með 

framförum nemenda, og gera þær sýnilegar, berum árangur okkar 

saman við annarra og greinum í hvaða átt starfið þróast.  

      

L Þetta hjálpar okkur að koma auga á góðan og slakan árangur í starfi 

skólans til að geta veitt stuðning og boðið krefjandi nám. 

      

M Við nýtum upplýsingar til að hjálpa okkur að bregðast fljótt við þar sem 

þörf er.  

      

 

 

                                                      


