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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 menntamálaráðu-

neytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli 

upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37.gr. og með sjálfstæðri gagnaöflun. Sjá grunnskólalögin. 

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 111 ár. Unnið er eftir sjálfsmatskerfinu „How good is 

our school“ eða Gæðagreinum. Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef Ársskóla. Einnig 

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

nemendur eða starfsmenn. 

  

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=d43fd486-c36f-43b3-be74-8ed4e265dd93
https://www.arskoli.is/is/forsida/sjalfsmat/gaedagreinar-2
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Einkenni stofnunarinnar 

Húsnæði  
Hvanneyri 

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

Í barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, myndmenntarstofa, tvö minni 

kennslurými, bókasafn, starfsmannaaðstaða og eldhús. Íþróttakennsla fer bæði fram utan 

dyra og í íþróttahúsinu.  

Kleppjárnsreykir 

Kennsla fer fram í þremur byggingum; í grunnskólanum, smáhýsi við skólann og í 

íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru allar almennar kennslustofur, 

smíðastofa, námsver, skólasafn, félagsaðstaða nemenda, starfsmannaaðstaða og mötuneyti. 

Í smáhýsinu fer fram mynd og textílmenntar kennsla. Í íþróttahúsinu fer fram öll 

íþróttakennsla og sundkennsla í sundlauginni á Kleppjárnsreykjum. Í vetur standa yfir 

framkvæmdir á Kleppjárnsreykjum og undir vorið var sett færanleg kennslustofa á 

skólalóðina.  

Varmaland 

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

Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, starfsmannaaðstaða og 

mötuneyti. Mynd og handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, 

sundlaug, heimilisfræðistofa og smíðastofa.  

Skólalóð 
Hvanneyri 

Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. Lóðin er að mestu leyti möl en 

hellulagt var frá inngangi að steypta vellinum og í kringum rólur eru gúmmímottur. Á lóðinni 

er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. Einnig eru klifurgrind og 

pannavöllur. Í nágrenni skólans er svæði sem er nýtt sem útinámssvæði skólans. Það kallast 

Skjólbeltin og hefur verið nýtt í samstarfi við leikskólann Andabæ og Landbúnaðarháskólann. 

Þar er grasflötur umlukinn trjám og þar er svið, fuglaskoðunarkofi og yfirbyggt eldstæði.  

Kleppjárnsreykir 

Skólalóðin hefur verið skert vegna framkvæmda í vetur. Í porti sem myndast af 

skólabyggingunni eru leiktæki og í kringum þau er gúmmímottur, þar er einnig lítill 

pannavöllur. Utar er 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. 

Varmaland 

Náttúrulegt umhverfi skólans, skógur og hnjúkurinn hentar vel til útivistar og útináms. Við 
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skólann er fótbolta og körfuboltavöllur, strandblaksvöllur, pannavöllur, frjálsíþróttasvæði og 

leikvöllur bæði fyrir framan skólann og í skóginum. 

 

Nemendur 
Við upphaf skólaársins 2020-2021 voru nemendur skólans 159 en 155 við skólalok. 

Á Hvanneyri var kennt í þremur námshópum: 1.bekk, 2.-3. bekk og 4. -5. bekk. 

Á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi var kennt í þremur námshópum: 1.-4.bekk, 5. - 7. bekk 

og 8. - 10. bekk. 

Starfsmenn  
Stjórnendur 

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Helga Jensína Svavarsdóttir. Aðstoðarskólastjóri er 

Ingibjörg Adda Konráðsdóttir í 80% stjórnunarstöðu og sér hún um stjórnun á Varmalandi. 

Tveir deildarstjórar eru  Fjóla Benediktsdóttir deildarstjóri á Hvanneyri í 50% stöðu, og Sólrún 

Halla Bjarnadóttir deildarstjóri á Kleppjárnsreykjum í 80%. 

 

Stöðugildi 

Starfsheiti Fjöldi starfsmanna Stöðugildi 

Stjórnun 4  3 

Almenn kennsla/sérkennsla 25 22,5 

Þroskaþjálfi 1  1 

Stuðningsfulltrúi 6 4,6 

Skólaliðar, bókasafn og ritari 8 6,1 

Mötuneyti 4 3,7 

Húsvarsla 2 1 

Tölvuumsjón 1 0,3 

Velferðarkennsla og nemendafélög 2 0,7 

 Samtals: 42,9 

Starfsmenn eru samtals 49 í 42,9 stöðugildum. Kennslutímamagn er 575,4 tímar, ef taldir eru 

með tímar þroskaþjálfa þá eru tímar 607,4. Kynjaskipting er þannig að karlmenn eru 4 eða 

8% af starfsmönnum skólans. Stöðugleiki hefur verið í starfsmannahópi. 

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  
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 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.  

Markmiðið er að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans. 

Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útinám 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 

 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 

 

http://www.gbf.is/
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Árlegar kannanir   
 

Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember, febrúar 
og apríl 

Leið til læsis 1.bekkur Umsjónarkennari  Október 

Lesfimi 1.-10. bekkur Umsjónarkennari  September, janúar 
og maí 

GPR 14 9. bekkur Sérkennsluráðgjafi September til 
nóvember 

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

September og mars  

    

Orðarún 3. – 8. bekkur Umsjónakennari Haust og vor 

Í lestrarstefnu Borgarbyggðar (www.gbf.is/skolinn/lestrarstefna/attachment/lestrarstefna-leik-og-grunnskola-

borgarbyggdar-2017-2021/ ) eru nánari upplýsingar um matstæki, framkvæmd og hvernig unnið er 

með niðurstöður.  

Samræmd próf 
Á haustönn þreyttu nemendur 4. og 7. bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og í 
mars þreyttu nemendur 9. bekkjar samræmd próf í íslensku. Valkvætt var að taka samræmd 
próf í stærðfræði og ensku vegna tæknilegra örðugleika hjá Menntamálastofnun. 
Niðurstöður samræmdra prófa eru rýndar af kennurum og stjórnendum með það að 
markmiði að bæta kennslu og koma betur til móts við nemendur.  
 

Niðurstöður samræmdra prófa 
Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. bekk. Raðeinkunnir bornar saman við 

landsmeðaltal. Upplýsingar fengnar frá skólagátt MMS. 

 

 

 

 

https://www.gbf.is/wp-content/uploads/2017/06/Lestrarstefna-leik-og-grunnskóla-Borgarbyggðar-2017-2021.pdf
http://www.gbf.is/skolinn/lestrarstefna/attachment/lestrarstefna-leik-og-grunnskola-borgarbyggdar-2017-2021/
http://www.gbf.is/skolinn/lestrarstefna/attachment/lestrarstefna-leik-og-grunnskola-borgarbyggdar-2017-2021/
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Niðurstöður samræmdra könnunarprófa í 4. bekkjar eins og þær birtast í töflum frá 

samantekt skólapúlsins. 

 

 

 

Niðurstöður samræmdra prófa 7. bekkjar. Raðeinkunnir bornar saman við landsmeðaltal. 

Upplýsingar fengnar frá skólagátt MMS. 

 

 

 

 

 



Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2021 

 

9 
 

Niðurstöður samræmdra prófa 7. bekkjar eins og þær birtast í töflum frá samantekt 

skólapúlsins. 

 

 

 

Vegna tæknilegra vandamála við framkvæmd samræmdra prófa hjá 9. bekk eru ekki birtar 

niðurstöður. 

Lesfimi 
Niðurstöður lesfimi prófa MMS tekin í september og maí nema hjá 1.bekk, sem er frá janúar 

og maí. 
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Skólapúlsinn 
Skólapúlskannanir eru teknar reglulega hjá nemendum, starfsmönnum og foreldrum. 

Nemendakönnun 6.-10. bekkjar er tekin á hverju ári en aðrar kannanir eru teknar annað 

hvert ár.  Í vetur var lögð fyrir nemendakönnun 6.-10. bekkjar, nemendakönnun 1.-5. bekkjar 

og foreldrakönnun. 

 

Í nemendakönnun 6.-10. bekkjar sýna niðurstöður að jákvæð breyting er á öllum þáttum 

nema áhuga á stærðfræði og hreyfingu utan skólatíma. Könnunin skiptist í þrjá hluta og erum 
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við yfir landsmeðaltali hvað varðar „Líðan og heilsa“ og „skóla og bekkjarandi“ en enn undir 

landsmeðaltali þegar kemur að „virkni nemenda í skólanum“. Þar eru þó jákvæðar 

breytingar. 

 

Í foreldrakönnuninni eru margir þættir að koma vel út og við erum á góðri leið í rétta átt. 

Ánægja foreldra með nám og kennslu hefur aukist í öllum þáttum og erum við yfir 

landsmeðaltali í öllum nema einum. Velferð nemenda er líka að þróast í rétta átt og er yfir 

landsmeðaltali í flestum þáttum. Það er í takt við niðurstöður nemendakönnunar 6.-10. 

bekkjar. Tíðni eineltis fer niður sem er jákvætt en upplifun þeirra sem eiga barn sem verður 

fyrir einelti á úrvinnslu skólans og eineltisáætlun er verri en áður. Það er þáttur sem við 

tökum mjög alvarlega og er hafin vinna við að greina hvað veldur og bregðast við því.  

Niðurstöður Skólapúlsins eru birtar á heimasíðu skólans undir Skólinn – Gæðamál á 

heimasíðu skólans, https://www.gbf.is/skolinn/gaedamal/skolapulsinn/ 

Foreldrasamtöl    

Foreldrar og umsjónarkennarar hittast a.m.k. þrisvar sinnum yfir skólaárið. Í upphafi 

skólaársins er námsefniskynning í hverri bekkjardeild. Þar fara nemendur í samvinnu við 

umsjónarkennara 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. Á þessum vetri varð sú nýbreytni að samtölin voru öll rafræn sökum Covid 19. Einnig 

voru þau að mestu nemendastýrð þar sem nemendur fóru yfir stöðuna með foreldrum 

sínum og umsjónarkennarar voru til aðstoðar. Í seinna samtalinu er hæfnikort nemenda haft 

til grundvallar og farið yfir það. Niðurstöður samtalanna eru trúnaðarmál og farið með þær 

sem slíkar.  

Starfsmannasamtöl  

Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðarmál stjórnenda 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 stjórnendur með sér samkomulag um aðgerðir sem snúa m.a. að 

markmiðum, verkefnum, fræðslu, starfs- og ábyrgðarsviði hvers og eins. 

Gæðagreinar 

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.  

https://www.gbf.is/skolinn/gaedamal/skolapulsinn/
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6 Framúrskarandi Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

5 Mjög gott Afar sterkur þáttur 

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

3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

 
Hver skóli getur gert sér nýja greina til að meta eftir, til dæmis ýmislegt í innra starfi s.s. 

skólaferðalög, árshátíð og ákveðna þætti sem eru hluti af skólastarfi. Nánari upplýsingar um 

gæðagreina má nálgast á sjálfsmats síðu Árskóla.   

 

 

 

Niðurstöður gæðagreina 

Gæðagreinir 1.1                                                                  Umbótamiðað sjálfsmat, 
gagnlegar spurningar  

Kleppjárnsreykir 

Hópur 1: 5.4.5.5,5.5,5.5.5,5.5,5.4.5,5.4,5.5.5,5.5,5. 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Hvernig tryggjum við að umbætur nemenda séu þungamiðja sjálfsmatsins? 

 Hefur starfsfólk nægar væntingar til nemenda? 

 Hversu vel tekst okkur að draga úr hindrunum til að tryggja árangur? 

 Hversu vel höfum við skilgreint skólastarfið okkar, styrkleika og sóknarfæri til umbóta 
með innra mati? 

 Hversu vel sköpum við tækifæri fyrir starfsfólk til þess að taka þátt í og stýra 
ákveðnum verkefnum um umbætur í skólastarfinu? 

 Hvernig vitum við að þær breytingar sem gerðar hafa verið beri árangur fyrir 
nemendur? 

 Hversu vel eru vísbendingar úr sjálfsmati nýttar til þess að knýja á um breytingar og 
umbætur? 

Það sem við þurfum að bæta: 

 Hversu vel þekkir og skilur starfsfólk sjálfsmatsaðferðina Hversu góður er 
grunnskólinn okkar? 

 Hversu vel virkjum við hagsmunaaðila (nemendur, starfsfólk, forráðamenn, 
fjölskyldur og samstarfsaðila)til þátttöku í umbótamiðuðu sjálfsmati? 

 

 

 

https://www.arskoli.is/is/forsida/sjalfsmat/gaedagreinar-2
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Varmaland 

Hópur 1: 2.5.3.5.5.5.5.4.3.4.4.4.3.4. 

Hópur 2: 2.4.3.4.5.5.5.5.3.4.6.4.4.4. 

Hópur 3: 4.4.4.4.5.5.5.5.3.6.5.4.3.3. 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Hversu vel þekkir og skilur starfsfólk sjálfsmatsaðferðina Hversu góður er 
grunnskólinn okkar? 

 Hvernig tryggjum við að umbætur nemenda séu þungamiðja sjálfsmatsins? 

 Hefur starfsfólk nægar væntingar til allra nemenda? 

 Hefur starfsfólk og forráðamenn skilning á aðstæðum í nærsamfélaginu á hverjum 
tíma sem haft geta áhrif á líf og nám barna? 

 Hversu vel tekst okkur að draga úr hindrunum til að tryggja árangur? 

 Hversu vel höfum við skilgreint skólastarfið okkar, styrkleika og sóknarfæri til umbóta 
með innra mati? 

 Hversu vel sköpum við tækifæri fyrir starfsfólk til þess að taka þátt í og stýra 
ákveðnum verkefnum um umbætur í skólastarfinu? 

 Hversu mikið hvetjum við starfsfólk til ígrundunar og þess að læra hvert af öðru? 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Hversu vel áttar starfsfólk sig á og tekur ábyrgð á umbótum byggðum á innra mati? 

 Hversu mikið notum við stafrænar leiðir til stuðnings við yfirferð gagna? 

 Hversu vel virkjum við hagsmunaaðila (nemendur, starfsfólk, forráðamenn, 
fjölskyldur og samstarfsaðila) til þátttöku í umbótamiðuðu sjálfsmati? 

 Hvernig vitum við að þær breytingar sem gerðar hafa verið beri árangur fyrir 
nemendur? 

 Hversu vel eru vísbendingar úr sjálfsmati nýttar til þess að knýja á um breytingar og 
umbætur? 

 

Gæðagreinir 1.1                                                                  Umbótamiðað sjálfsmat, 
dæmi um gæðaviðmið 

Hvanneyri 

Hópur 1: 4.5.4.5.5.4.5.5.4.5.6.3.5 

Hópur 2: 5.6.5.5.6.5.6.5.4.5.5.4.5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Samræming starfsfólks 

 Gott samstarf starfsfólks 
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 Leiðbeinandi stjórnandi 

Það sem við þurfum að bæta: 

 Sjálfstraust nemenda 

 Fá foreldra oftar inn í skólann 

 Sameiginlegir foreldrafundir einu sinni á önn (skipt eftir bekkjum) 

Okkur finnst mikilvægustu þættirnir vera: 

 Allt starfsfólk, nemendur, forráðamenn og samstarfsaðilar eru virkir þátttakendur í að 

bæta starfshætti skólans 

 Starfsfólk vinnur saman sem ein heild. Skólabragurinn einkennist af samheldni þar 

sem upplýsingum er deilt, félagastuðningur veittur og áskorunum mætt sameiginlega. 

 Samstarf allra aðila með hagsmuni barna að leiðarljósi. 

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 

Hópur 1: 5.4.5.5,5.5,5.5.5,5.5,5.4.5,5.4,5.5.5,5.5,5. 

Hópur 2: 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Sjálfsmat er óaðskiljanlegur hluti af starfi okkar og skólasamfélagsins alls 

 Starfsfólk vinnur saman sem ein heild. Skólabragurinn einkennist af samheldni þar 
sem upplýsingum er deilt, félagastuðningur veittur og áskorunum mætt sameiginlega. 

 Rannsóknir sýna að nemendur hafa sjálfstraust til að meta eigið nám og starf í 
skólanum. 

Það sem við þurfum að bæta: 

 Allt starfsfólk, nemendur, forráðamenn og samtarfsaðilar eru virkir þátttakendur í að 
bæta starfshætti skólans. 

 Allt skólasamfélagið hefur sameiginlegan skilning á styrkleikum skólans og mikilvægi 
umbóta  

Okkur finnst mikilvægustu þættirnir vera: 

 Samvinna, fylgjast með nýjungum 

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. 
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Eldra sjálfsmat skólans má nálgast í eldri sjálfsmatsskýrslum. Næsta vetur verður tekin í 

notkun endurbætt útgáfa á gæðagreininum sem heitir Hversu góður er grunnskólinn okkar? 

útgáfa 4. Út frá nýja gæðagreininum var gerð ný sjálfsmatsáætlun.  

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar 2021-2024 

Skólaár 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Haustönn    

 

Gæðagreinir lykilþáttur 

1.1. Umbótamiðað 

sjálfsmat  

1.2. Forysta í skólastarfi  

1.3. Breytingastjórnun  

 

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 6.- 10. 

bekkur 

Gæðagreinir lykilþáttur  

2.1 nemendavernd 2.2 

Skólanámskrá  

2.3 Nám, kennsla og 

námsmat  

2.4 Einstaklingsmiðun  

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 6.- 10. 

bekkur 

Gæðagreinir lykilþáttur  

3.1. Velferð, jafnrétti og 

skóli án aðgreiningar  

3.2. Betri frammistaða 

og aukinn árangur 

 

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 6.- 10. 

bekkur 

Vorönn    

 

Gæðagreinir lykilþáttur  

1.4. Forysta og 

starfsmannastjórnun 

1.5. Verklag sem stuðlar 

að sanngirni 

 

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 1.-5. 

bekkjar Foreldrakönnun 

Gæðagreinir lykilþáttur  

2.5 þátttaka fjölskyldna í 

skólastarfi  

2.6 Samfella í skólastarfi  

2.7 Samstarf  

 

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 6.- 10. 

bekkur 

Nemendakönnun 1.-5. 

bekkjar Foreldrakönnun 

Gæðagreinir lykilþáttur  

3.3. Sköpun og 

starfshæfni  

 

Skólapúlsinn 

Nemendakönnun 6.- 10. 

bekkur 

Starfsmannakönnun 

 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 
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Umbótaáætlun  2021-2022 

 

 

 

Eftirfylgd með umbótaáætlun innra mats 
 

Sjálfsmatsskýrsla er send til sviðsstjóra fjölskyldusviðs Borgarbyggðar í júlí 2021. 

Umbótaáætlun er kynnt fyrir fræðslunefnd í ágúst 2021. Umbótaáætlun kynnt fyrir 

starfsfólki GBf í ágúst 2021. Umbótaáætlun kynnt fyrir skólaráði í september 2021.

Hvað þarf að gera? Hver á að gera það? Hvenær á því að vera 
lokið? 

Hvað þarf til? Hvernig á að meta? 

Að virkja aðra í 
samfélaginu til 
þátttöku í 
umbótavinnu 

Allir Í sífelldri 
endurskoðun 

Sterkara 
foreldrafélag og vilji 
og hvatning frá 
skólasamfélaginu 

Með gæðagreini 

 

Að nota og taka 
mark á sjálfsmatinu 

Allt starfsfólk 

 

Aldrei Að starfsfólk fái 
fræðslu um kosti 
Gæðagreinis 

Með gæðagreini 

 

Að efla stafrænar 
leiðir til stuðnings við 
yfirferð gagna 

Stjórnendur og 
kennarar 

Komandi skólaár Netsamband og 
fræðsla 

Með gæðagreini 

Eftirfylgni 
umbótaáætlunar 

Stjórnendur og 
starfsfólk 

Aldrei Kynning að hausti og 
vinna sett af stað til 
umbóta 

Farið yfir að vori 
hvort við höfum fylgt 
umbótaáætlun 
vetrar 



Fylgiskjöl 

Gæðagreinar matsblöð. 

 1.1 Umbótamiðað sjálfsmat  
  
    1  2  3  4  5  6  

A  Sjálfsmat er óaðskiljanlegur hluti af starfi okkar og skólasamfélagsins alls.              

B  Allt starfsfólk, nemendur, forráðamenn og samstarfsaðilar eru virkir 
þátttakendur í að bæta starfshætti skólans.  

            

C  Allt skólasamfélagið hefur sameiginlegan skilning á styrkleikum skólans og 
mikilvægi umbóta.  

            

D  Á skólaárinu er lögð áhersla á að fylgjast með og meta nám, kennslu, 
árangur nemenda og fylgja umbótum eftir.  

            

E  Starfsfólk vinnur saman sem ein heild. Skólabragurinn einkennist af 
samheldni þar sem upplýsingum er deilt, félagastuðningur veittur og 
áskorunum mætt sameiginlega.  

            

F  Hagsmunaðilar spila stórt hlutverk í umbótum á skólastarfi. Hér er um að 
ræða nemendur, forráðamenn og samstarfsaðila.  

            

G  Skráning gagna er nákvæm, metin reglulega og hefur skýran tilgang.              

H  Símenntunaráætlun starfsfólks er byggð á  niðurstöðum sjálfsmats og 
umbótaáætlana.   

            

I  Allt starfsfólk skilur mikilvægi víðsýnna sjónarmiða í mats- og 
umbótaferlinu.  

            

J  Starfsfólk nýtir sér nýjustu upplýsingar um þróun náms og kennslu til 
framfara í skólastarfi.  

            

K  Kennarar nota mismunandi matsaðferðir til þess að mæla framfarir 
nemenda á grunni námskráa. Þeir vinna á áhrifaríkan hátt með 
samstarfsaðilum í þeim tilgangi að samræma viðmið.  

            

L  Rannsóknir sýna að nemendur hafa sjálfstraust til að meta eigið nám og 
starf í skólanum.  

            

M  Forráðamenn hafa regluleg tækifæri til þátttöku í umbótavinnu á 
formlegan og óformlegan hátt.  
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  1.1 Umbótamiðað sjálfsmat   Gagnlegar spurningar 
  
    1  2  3  4  5  6  

A  Hversu vel áttar starfsfólk sig á og tekur ábyrgð á umbótum byggðum á 
innra mati?  

            

B  Hversu vel þekkir og skilur starfsfólk sjálfsmatsaðferðina Hversu góður er 
grunnskólinn okkar?  

            

C  Hversu mikið notum við stafrænar leiðir til stuðnings við yfirferð gagna?              

D  Hvernig tryggjum við að umbætur nemenda séu þungamiðja 
sjálfsmatsins?  

            

E  Hefur starfsfólk  nægar væntingar til allra nemenda?              

F  Hefur starfsfólk og forráðamenn skilning á aðstæðum í nærsamfélaginu á 
hverjum tíma sem haft geta áhrif á líf og nám barna?   

            

G  Hversu vel tekst okkur að draga úr hindrunum til að tryggja árangur?              

H  Hversu vel höfum við skilgreint skólastarfið okkar, styrkleika og 
sóknarfæri til umbóta með innra mati?  

            

I  Hversu vel virkjum við hagsmunaaðila (nemendur, starfsfólk, 
forráðamenn, fjölskyldur og samstarfsaðila) til þátttöku í umbótamiðuðu 
sjálfsmati?  

            

J  Hversu vel sköpum við tækifæri fyrir starfsfólk til þess að taka þátt í og 
stýra ákveðnum verkefnum um umbætur í skólastarfinu?  

            

K  Hversu mikið hvetjum við starfsfólk til ígrundunar og þess að læra hvert 
af öðru?  

            

L  Á hversu árangursríkan hátt tryggjum við að sjónum sé beint inn á við, út 
á við og fram á við í umbótamiðuðu sjálfsmati?  

            

M  Hvernig vitum við að þær breytingar sem gerðar hafa verið beri árangur 
fyrir nemendur?  

            

N  Hversu vel eru vísbendingar úr sjálfsmati nýttar til þess að knýja á um 
breytingar og umbætur?  

            

  
  

 

                                      
  
  


