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Könnunin skiptist í undirkafla

• Nám og kennsla

• Velferð nemenda

• Aðstaða og þjónusta

• Foreldrasamstarf

• Heimastuðningur

• Opin svör

• Aukaspurning v. covid



Nám og kennsla
Fjöldi foreldra sem svöruðu

Breyting frá síðasta ári. 
Grænt er jákvæð breyting. 
Rautt er neikvæð breyting.

Niðurstaða fyrir GBf
Landsmeðaltal

Munur á GBf og landsmeðaltali
Grænt er jákvæður munur 
Rautt er neikvæður munur.
* og feitl. Er marktækur munur

Fjöldi foreldra á 
landinu sem tóku 
þátt



Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum



Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum

Spurning
Að hve miklu leyti ertu sammála eftirfarandi staðhæfingum um skólann? 

Mjög og 
frekar

sammál

Mjög og 
frekar 

ósammála

Flestir kennararnir virðast hæfir og metnaðarfullir 88,2%  (67) 11,8% (9)

Ég er almennt ánægð(ur) með kennsluaðferðirnar sem notaðar eru í skólanum 83,8 % (62) 16,3% (12)

Ég er ánægð(ur) með hvernig tekið er á agavandamálum í skólanum 74,3% (52) 25,8% (18)

Skólinn veitir reglulega gagnlegar upplýsingar um námsárangur nemenda 84,2% (64) 15,8 % (12)

Skólinn stendur sig vel í að mennta nemendur 88,3% (68) 11,7% (9)*

Námslegum þörfum nemenda er mætt 81,1% (60) 18,9% (14)

* Enginn mjög ósammála



Ánægja foreldra með stjórnun skólans



Ánægja foreldra með stjórnun skólans

Spurning
Að hve miklu leyti ertu sammála eftirfarandi staðhæfingum um skólann? 

Mjög og 
frekar vel

Mjög og 
frekar illa

Telur þú að skólanum sé vel eða illa stjórnað? 87,3%  (64) 12,7% (9)



Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra



Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra

Spurning: 



Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra



Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra

Spurning: 



Velferð nemenda



Velferð nemenda frh. 



Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur

Skipt eftir: 

Umsjónarkennarar
Annarra kennara
Annars starfsfólks

Frekar eða mjög ánægðir 
96,23% 



Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum 
nemenda



Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum 
nemenda

Spurning: 



Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt



Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra 
almennt



Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt



Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra



Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra

Spurning:



Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum





Ánægja foreldra með hraða á úrvinnslu 
skólans á eineltismálum —



Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans 







Meðaltímabil eineltis 



Staðir innan skólans sem einelti á sér stað 

Staðir Fjöldi

2.11. Í frímínútum á skólalóð 11

2.11. Í frímínútum innandyra 7

2.11. Í kennslustundum 5

2.11. Í hádegisstund 6

2.11. Á leiðinni til og frá skóla 4

2.11. Í íþróttatímum 4

2.11. Í búningsklefum 5

2.11. Á netinu eða GSM 1

2.11. Annars staðar. Hvar? 2

- ég veit það ekki
- frístund



Aðstaða og þjónusta



Aðstaða og þjónusta



Foreldrasamstarf (1 af 2)



Foreldrasamstarf (2 af 2)



Heimastuðningur



Aukakönnun –
Ánægja með covid viðbrögð



Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.

• Almennt fyrirkomulag. Vel hugsað um nemendur og líðan þeirra. 
Kennararnir góðir en það má alls ekki gleyma stuðningsfulltrúum sem gefa 
mjög mikið af sér fyrir börnin, það hefur haft mjög jákvæð áhrif á barnið 
mitt. 

• Agamál, kennarar mega nýta mentor betur ! Það vantar aðstöðu þar sem 
hægt er að geyma aukaföt og útifatnað í skólanum þannig börnin þurfi ekki 
að vera að burðast með þetta eins mikið og nú er. Það vantar að fylgjast 
betur með að ungu börnin klæði sig vel fyrir útiveru (frímínútur) 

• Barninu líður vel þar, íþróttir 4 sinnum í viku, útikennsla, kennarar reyna að 
styrkja barnið í veikari þátt um þess. 

• Eiginlega allt. Frábær skóli og frábærir kennarar sem leggja sig fram fyrir 
barnið mitt. Hann fær mjög einstaklingsbundin og hnitmiðað stuðning. 



• Einstaklega ánægð með skólann í alla staði, tel að hann sé til fyrirmyndar og 
sé stöðugt í framförum.

• Frábært hversu fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar við kennslu.

• Sýna meira í verki það sem er sagt ætla að gera fyrir börn með þunglyndi og 
kvíða. 

• Sýnilegri fjölbreyttar kennsluaðferðir, sérstaklega þar sem foreldrar mega 
núna lítið koma inn í skólann.

• Faglegt og gott starf einkennir skólan og góða samvinnu kennara.. 

• Fámennur. Góður matur. 

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Gott andrúmsloft. Auðvelt að ná í stjórnendur. 

• Gott aðgengi að kennurum. Gott aðhald í stærðfræði Fullt af íþróttatímum 
Fjölbreyttar verkgreinar

• Agavandamál/ starfsfólk og kennarar verði oft samdauna umhverfinu. 

• Agi og aðhald í kennslu. Lítil eining á að getað haft fastara aðhald um 
nemendur sína svo þau séu vel undirbúin fyrir næsta menntastig. 

• Hann er persónulegur, og það er vel hugsað um nemendur, flottir kennarar 
og frábær íþróttakennsla fyrir þá krakka sem hafa áhuga á að vera í 
íþróttum. 

• Hlustar á það sem ég segi

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Gott viðmót stjórnenda og kennara. 

• Góð samskipti og metnaðarfullt starf. Barnið mitt er almennt ánægt í 
skólanum 

• Betri þjónustulund hjá starfsfólki mötuneytis að hlustað sé á vilja og þarfir 
nemenda, en ekki skellt bar a einhverju á diskinn hjá þeim. 

• Bæta aðstöðu nemenda í frímínútum þ.e. úti. Betri lýsingu á bílastæði, 
nemendur eru oft að ganga yfi r bílastæðið snemma á morgnana, bæði í leik 
og eins á leið í íþróttahúsið. 

• Mætti vera meiri áhersla á tölvur og tölvunotkun. 

• Mér þætti gott ef börnin mín fengu kennslu í sínu öðru móðurmáli. Takk. 

• Of lítill agi, fara betur í námsefnið með börnunum í skólanum.

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Tel að skólinn sé stöðugt að reyna bæta sig og hef ekki neitt við að bæta.

• Opna skólann betur. Hætta hafa allt svo leyndarmálale gt. Mér finnst við 
fjölskyldan í litlum tengslum við námið sjálft hjá barninu eða hvað er í gangi í 
skólan um hverju sinni. Upplýsingaflæðið. Enn einu sinni bendi ég á þetta. 
Finnst það hafa skánað örlítið í ve tur en ekki nægilega. Auka íþróttakennslu.

• Lítill og persónulegur 

• Mjög gott íþróttastarf 

• My childs teachers are normally very good and interact with my child in a 
positive manner. I also receive emails frequently that they take the time to
translate for me. That is very appreciated.

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Bæta umhverfi en er í vinnslu 

• Ekkert bara að halda áfram góðu starfi 

• Mér finnst starfsfólkið í skólanum virkilega fínt og með gott viðmót og er 
skólinn mjög framarlega á m örgum sviðum, t.d. varðandi teymiskennslu og 
umhverfismennt. Eins finnst mér skólinn hafa staðið si g vel í covid varðandi 
upplýsingagjöf og streymi frá viðburðum, veit að ömmum og öfum fannst 
það einnig dásamlegt :) 

• erum ánægð með skólann, fer alltaf batnandi

• Heimasíðan mætti vera skemmtilegri. Væri gaman með meira félagsstarf en 
Covid hefur sett strik í reikninginn. Ekki alveg að marka 

• Leiksvæði of lítið eftir framkvæmdir, eftirlit í frímínútum virðist vera 
losaralegt.

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Hvað einingin er smá og staðsetningin 

• Jákvæðni virðing gleði 

• Hætta samkennslu eða snar minnka hana á milli bekkja Úti aðstöðu barna er 
verulega ábótavant í allt of langan tíma! 

• Kennarar eru alment góðir, matur, nám

• Krökkunum liður vel þar 

• litill skóli, nánd á milli nemandi og starfsfólk

• Kennarar mættu hafa meiri þolinmæði fyrir "erfiðum" nemendum. Mætti 
fylgjast betur með börnunum td í frímínútum. Sumir kennarar mættu vera 
hlýlegri við börnin þegar þau eiga erfitt eða líður ekki v el. Eins vantar 
sárlega sálfræðiþjónustu í skólann, og meiri viðveru námsráðgjafa 

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



• Skólinn stendur sig vel í því að styðja börnin út í lífið og búa þau undir það sem þar 
tekur við... 

• Skólinn tekur tillit til einstaklinga, námslega og persónulega. Skólinn hlustar á 
okkar athugasemdir. 

• Small class sizes. Friendly atmosphere. Kids start the day with a walk/exercise
Class trips or day trips s kiing etc. 

• Umhverfið, smæðin, maturinn, kennslan að því leyti sem ég get metið. Miklar 
íþróttir. 

• Viðmót starfsmanna og kennara er dásamlegt og öll að vilja gerð til að gera 
hlutina vel 

• Áhugasviðsval og útikennsla

• Ég upplifi traust og barnið fer alltaf ánægt í skólann. Íþróttir eru virkilega góðar og 
mötuneytið mjög gott. Almennt eru kennarar mjög góðir í skólanum.

Lýstu því hvað þér þykir að megi betur fara í skólanum / 
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn.



Gleði – heilbrigði - árangur

Grunnskóli Borgarfjarðar


