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Inngangur  
 

Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga ber öllum grunnskólum að vinna að 

markvissu sjálfsmati. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hafi verið náð, 

greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Allt skólaárið 

verður sjálfsmatið að vera virkt því þetta er langtímavinna, með langtímamarkmið. Sjálfsmat 

skóla er leið til þess að miðla þekkingu á skólastarfi og liður í þróun og vexti hvers skóla.  

Sjá grunnskólalögin nánar á eftirfarandi slóð. http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html  

Samkvæmt grunnskólalögum er það í verkahring sveitastjórna að fylgjast með mati og eftirliti 

með gæðum skólastarfs en skólanna að framkvæma mat, sbr. 5., 6. og 37.gr., og láta 

ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat 

sveitarfélaga, framgang skólastefnu og áætlanir um umbætur.  

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. Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það að vera 

markmiðsbundið, samofið öllu skólastarfi, samstarfsmiðað, byggt á upplýsingum. Það þarf að 

leiða til umbóta og vera opinbert.1 

Sjálfsmatsáætlun veturinn 2013-2014 

Kennarar og skólastjóri Grunnskóla Öndunarfjarðar ákváðu á kennarafundi þann 28. ágúst 

2013 að taka fyrir eftirfarandi þætti: 

Innra mat: 

1. Einkenni stofnunarinnar og staða í samfélaginu.  

 

2. Stefna og markmið. 

Ytra mat 

 

3. Skólapúlsinn: Tvær rafrænar kannanir sem verða lagðar fyrir 6.-10. bekk, önnur í 

október og hin í apríl. Sömu spurningar eru lagðar fyrir í bæði skiptin og fjalla þær um 

nám og líðan nemenda í skólanum. Þessar spurningar eru hannaðar af þeim sem reka 

                                                           
1
 http://www.samband.is/media/mat-og-rannsoknir-a-skolastarfi/Leidbeiningar-og-vidmid-fyrir-eftirlit-med-

innra-mati-lokaskjal.pdf 

http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html


4 
 

Skólapúlsinn og kaupir skólinn þessa þjónustu en í henni felst að fyrirtækið útbýr 

spurningalista sem eru lagðir fyrir tvisvar á vetri og sendir skólanum niðurstöðurnar 

en kennarar vinna síðan úr þeim. Einnig voru lagðar fyrir kannanir fyrir foreldra 

annars vegar og hins vegar starfsfólk. 

Innra mat 

Einkenni stofnunarinnar og staða í samfélaginu 

Um Grunnskóla Önundarfjarðar 

Grunnskóli Önundarfjarðar er heildstæður, starfræktur frá 15.ágúst til 10. júní. Hann hefur 

verið starfræktur síðan 1903 og þá voru 25 nemendur í fjórum aldursárgöngum. Þegar 

nemendahópurinn var stærstur voru yfir 100 nemendur við skólann.2 Íþróttahús og sundlaug 

eru við skólann og nýtast því vel í skólastarfinu enda stutt að fara. Á vefsíðu skólans 

www.skolatorg.is er að finna almennar upplýsingar um skólann og starfsfólk hans Einnig er 

skólinn með facebooksíðu þar sem myndir og fréttir eru settar inn reglulega. 

Nemendur 

Í upphafi skólaárs 2013-2014 voru 18 nemendur. Skiptingin á milli bekkja er sem hér segir: 

Bekkur Fjöldi 

1 0 

2 1 

3 3 

4 3 

5 0 

6 5 

7 0 

8 0 

9 2 

10 4 

                                                           
2
 Skólahald á Flateyri eftir Gunnlaug Finnsson;2003 

http://www.skolatorg.is/
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Kennt er í þremur bekkjardeildum, 2.-4.-, 6.-, og 9.-10. bekk og því er mikil samkennsla við 

skólann. Fyrsta kennslustund hefst kl. 8:00 og er 2.-4. bekkur búinn kl. 12:30 en aðrir 

nemendur eru eitthvað fram eftir degi. Lengst er kennt til kl. 15:00 hjá 9.-10. bekk. 

Mötuneyti er við skólann. Nemendum er boðið að kaupa hádegisverð fimm daga vikunnar og 

er hann eldaður og framreiddur frá leikskólanum. Nemendum er einnig boðið upp á að 

kaupa mjólk. Í skólanum er að auki lögð mikil áhersla á hollt og gott nesti og til að stuðla að 

aukinni vatnsdrykkju hefur skólinn séð nemendum fyrir vatnsbrúsum. 

Nemendur í 9.-10. bekk eiga kost á valgreinum. Það sem hefur verið boðið upp á: kór, listir, 

námstækni, þýska, textilmennt, margmiðlun og auka aðstoð í íslensku og stærðfræði.  

 

Starfsfólk skólans 

 

Skólastjóri 

María Hrönn Valberg. 

Kennarar 

Réttindahlutfall kennara við skólann hefur verið mjög hátt, um 80% undanfarin ár. 2 

kennarar eru í fullu starfi auk þess sem íþróttakennari er sinnir einnig almennri kennslu og 

danskennari eru í hlutastarfi sem er samtals 84% stöðugildi.  

 Stöðugildi til kennslu eru 3,84 og kennslustundir á viku skólaárið 2013-2014 eru 87. 

Annað starfsfólk 

75% stöðugildi skólaliða er sinnir einnig ræstingu. 

Stjórnskipan og ákvarðanaferli 
Samkvæmt lögum nr. 91 um grunnskóla frá 12. júní 2008 fer menntamálaráðherra með 

yfirstjórn þeirra málefna sem lög þessi taka til og menntamálaráðuneytið hefur eftirlit með 

því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög þessi, reglugerðir og reglur settar samkvæmt 

þeim og aðalnámskrá grunnskóla kveða á um. Rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og 
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kostnað sveitarfélaga. Sveitarfélög bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum 

sveitarfélagsins, þróun einstakra skóla, húsnæði og búnaði grunnskóla, sérúrræðum 

grunnskóla, sérfræðiþjónustu, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og á framkvæmd 

grunnskólastarfs í sveitarfélaginu. Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald í 

sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum þess. Í hverju sveitarfélagi skal í umboði sveitarstjórnar 

vera fræðslunefnd sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir ákveða 

og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna að fela henni. Við grunnskóla skal vera skólastjóri 

sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á 

starfi skólans gagnvart sveitarstjórn. Skólastjóri stuðlar að samstarfi allra aðila 

skólasamfélagsins. Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra 

og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun 

sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, 

rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Við grunnskóla skal starfa foreldrafélag. 

Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. 

Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl 

heimila og skóla. Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir 

stofnun þess. Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda 

og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum 3 

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi þann 12. mars var þessi þáttur skoðaður og er það 

álit kennara að sveitarfélagið hefur ekki staðið við skyldur sínar gagnvart skólalóðinni. 

Sveitarfélagið hefur hins vegar sett sér virka stefnu í menntamálum og er hún til hliðsjónar í 

skólastarfinu. Kennarar myndu vilja fá fræðslunefnd í heimsókn á skólatíma og sjá hverjir 

tilheyra henni og einnig til að sýna hvaða starf fer fram í skólanum. Hingað til hefur skólaráð 

eingöngu fundað til að fara yfir starfsáætlun og skóladagatal. En samkvæmt reglugerð á það 

líka að koma að stefnumörkun og mótun sérkenna skólans, þarf að skoða þetta með 

skólaráði á fundi í haust. Kennarar telja að efla þurfi enn frekar samstarf skóla og 

foreldrafélags með því að halda fleiri fundi með félaginu og reyna að fá foreldrana meira inn 

í hefðbundið skólastarf. 

 

                                                           
3
 www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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Markmið Grunnskóla Önundarfjarðar í skólastarfi 

Skólinn hefur sett sér að:  

►Að koma til móts við þarfir hvers og eins nemenda eins og kostur er.  

-Það gerum við með því að nota fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir sem höfða 
til mismunandi þroska, áhuga og getu nemendanna og með því að gera þá eins 
ábyrga fyrir eigin námi og kostur er.  

 
Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 5. mars 2014 var athugað hvort markmið 

skólans samræmdust aðalnámskrá grunnskóla. Þetta markmið má finna í kafla 7.1 og 
telst því samræmast aðalnámskrá. 

 
►Auka gæði náms og kennslu með sífelldri endurskoðun og markvissri uppbyggingu.  

-Það gerum við með því að kynna okkur nýtt námsefni, sækja námskeið og vera í 

sífelldri endurmenntun og vera í mikilli samvinnu með grunnskólunum á Suðureyri og 

Þingeyri. 

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 5. mars 2014 var athugað hvort markmið 
skólans samræmdust aðalnámskrá grunnskóla. Þetta markmið má finna í köflum 1.3 
og 7.5 og telst því samræmast aðalnámskrá. 

 

►Auka markvisst ábyrgð nemenda á námi, mætingu og hegðun.  

- Það gerum við með því hjálpa nemendunum að skilja tengslin milli fyrirhafnar og 

árangurs og hvetja þá til að leggja á sig vinnu til að ná markmiðum sínum og fyllast 

ábyrgð á eigin árangri.  

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 5. mars 2014 var athugað hvort markmið 
skólans samræmdust aðalnámskrá grunnskóla. Þetta markmið má finna í köflum 7.6 
og 13 og telst því samræmast aðalnámskrá. 

 

►Koma á skilvirku samskiptakerfi á milli heimilis og skóla. 

-Það gerum við með því að gera foreldrum ljóst strax á haustin hvers er ætlast til 

af þeim t.d. í sambandi við fatnað, fjarvistir, námsgögn, hreinlæti, hvíld og hegðun 

nemenda. Hafa reglulega fundi með foreldrafélagi skólans og vinna náið með 

foreldrum að öflugu skólastarfi. Ef einhver atvik koma upp þá verður strax haft 
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samband símleiðis við foreldra og málin leyst í sameiningu, einnig eru haldnir 

reglulegir fundir. 

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 5. mars 2014 var athugað hvort markmið 
skólans samræmdust aðalnámskrá grunnskóla. Þetta markmið má finna í köflum 7.7 
og 14 og telst því samræmast aðalnámskrá. 

 
         ►Auka samvinnu og samheldni nemenda. 
 

       -Það gerum við með því að láta nemendur vinna saman þvert á aldur, sbr. 
árshátíðarvinna, allir nemendur í sömu stofu átta kennslustundir á viku, skíðaferðir, vorferð 
og frímínútur. 
  

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 5. mars 2014 var athugað hvort markmið 
skólans samræmdust aðalnámskrá grunnskóla. Þetta markmið má finna í köflum 7.6 
og 13 og tengist lykilhæfni á allan hátt og telst því samræmast aðalnámskrá. 

 

Stefna skólans í þróunar- og nýbreytnistörfum 
Grunnskóli Önundarfjarðar hefur einsett sér þá stefnu að vera virkur í þróunar- og 

nýbreytnistörfum.  

Mat rýnihóps kennara: Á kennarafundi 19. mars 2014 var þessi þáttur skoðaður 
og voru kennarar sammála um að margt gott sé gert hvað varðar þennan þátt. Sem 
dæmi má nefna að skólinn tekur þátt í þróunarverkefni sem heitir Byrjendalæsi, 
þróunarverkefni í stærðfræði á mið- og unglingastigi, keyptir voru tveir Ipadar og hafa 
kennarar farið á námskeið vegna þeirra, nemendur fá gullkorn tvisvar í mánuði og 
skrifa í hamingjubók einu sinni í viku. Í vetur var prófað að hafa búningadag og 
náttfatadag sem mæltust vel fyrir og er ætlunin að fjölga dögunum næsta vetur, vera 
t.d. með hrósdag, rauðan dag og bleikan/bláan dag. 

 

Úrbætur og árangur frá síðasta mati 
 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Nemendur iðka ekki oft íþróttir og 
líkamsrækt 

Reyna að efla íþróttastarf í skólanum og hvetja 
nemendur til að æfa ýmsar íþróttir utan skólans. 

 

Þetta verkefni hefur greinilega skilað árangri því það varð mikil breyting á milli ára og eru 

nemendur núna 6,8% yfir landsmeðaltali en voru í fyrra undir landsmeðaltali. 
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Verkefni Leiðir að úrbótum 

Þriðjungur foreldra hefur ekki skoðað  
heimasíðu skólans. 

Kynna heimasíðuna vel á skólasetningu, sýna hana 
og segja frá því hvaða upplýsingar fólk getur 
fundið. 

Ánægja foreldra með samskipti 
starfsfólks við nemendur. 

Starfsfólk skólans mun af alefli halda því starfi 
áfram að koma jafnt fram við alla nemendur og 
láta þeim líða vel í skólanum. 

 

Því miður hefur það ekki skilað árangri að senda foreldrum tölvupóst með tengli inn á 

heimasíðuna því í nýjustu foreldrakönnunni er svipuð niðurstaða og þarf skólinn að gera 

eitthvað markviss til að foreldrar fari inn og skoði heimasíðuna.  

Þátturinn með ánægju foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur kom betur út á 

þessu skólaári og er kominn yfir landsmeðaltal.  

Skólapúlsinn 2013-14 

Nemendakönnun 

Nemendakönnun var lögð fyrir 6.-10.bekk af Skólapúlsinum í lok október 2013. Þar svöruðu 

nemendur margvíslegum spurningum um nám og líðan í skólanum. Niðurstöður 

könnunarinnar voru skoðaðar og lesið út úr þeim til að sjá hvar nemendur okkar standa miðað 

við aðra á landinu.  

* Ef mælingin fyrir nýjasta mánaðarúrtak skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan 

eða fyrir neðan landsmeðaltal miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn tilgreindur fyrir 

aftan nafn þáttarins innan sviga í bláum stöfum (+/- X,XX). Ef mælingin er ekki marktækt 

frábrugðin landsmeðaltali er munurinn ekki birtur. Upplýsingar um marktækan mun koma 

einnig fram í myndritum þannig að ef mánaðargildi er marktækt frábrugðið landsmeðaltali 

er það stjörnumerkt. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur 

uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur. 

Staða skólans í október miðað við landsmeðaltal. 

Virkni nemenda í skólanum 

Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Ánægja af lestri 0,0 
 

5,1 5,0 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=1
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Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Þrautseigja í 

námi 

0,0 
 

5,0 5,6 

Áhugi á 

stærðfræði 

0,0 
 

5,7 5,6 

Ánægja af 

náttúrufræði 

0,0 
 

5,2 4,9 

Trú á eigin 

vinnubrögð í 

námi 

0,0 
 

5,0 5,0 

Trú á eigin 

námsgetu 

0,0 
 

3,9 4,9 

 

Líðan og heilsa 

Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Sjálfsálit 0,0 
 

6,0 5,1 

Stjórn á eigin lífi 0,0 
 

5,5 5,1 

Vellíðan  0,0 
 

5,0 4,9 

Einelti  0,0 
 

4,9 5,2 

Tíðni eineltis  0,0 (-14,5%)* 0,0% 13,9% 

Staðir eineltis 

    
Hreyfing 0,0 (+7,8%)* 72,7% 65,9% 

Mataræði 0,0 
 

5,1 5,0 

 

 

 

 

Skóla- og bekkjarandi 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=11
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=12
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=31
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=15
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=32
http://skolapulsinn.is/admin/school/checkboxes.php?s=34
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=35
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=36
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Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Samsömun við 

nemendahópinn 

0,0 
 

5,5 5,0 

Samband 

nemenda við 

kennara 

0,0 
 

5,5 5,5 

Agi í tímum  0,0 (+1,2)* 6,4 5,2 

Virk þátttaka 

nemenda í 

tímum 

0,0 
 

6,2 5,4 

Mikilvægi 

heimavinnu í 

náminu 

0,0 
 

4,7 5,2 

 

Niðurstaða í október: 

Við getum ekki annað en glaðst yfir niðurstöðum könnunarinnar. Nemendur koma 

mjög vel út úr mörgum þáttum og eru vel yfir landsmeðaltali eins og t.d. í sjálfsáliti, 

stjórn á eigin lífi og tíðni eineltis. Niðurstöðurnar sýna að nemendur telja að góður agi 

sé í tímum, nemendur virkir og samband milli nemenda og kennara sé mjög gott. 

Þátturinn er lýtur að mikilvægi heimavinnu í náminu sýnir að nemendur eru 0,6 stigum 

undir meðaltali en skýrist kannski vegna þess að hér við grunnskólann er ekki mikið 

heimanám, leggjum eingöngu áherslu á lestur. 

Mat rýnihóps kennara : Viðmið kennara eru að nemendur séu annaðhvort við landsmeðaltal 

eða ofar eða neðar eftir því hvað um er spurt, þ.e.a.s. að ef um er að ræða kvíða þá vilja 

kennarar ekki að nemendur sé ofar en landsmeðaltal en með áhuga á stærðfræði þá er gott að 

vera yfir landsmeðaltali. Þeir þættir sem koma ekki nógu vel út eru þrautseigja í námi en þar 

eru nemendur 0,6 stigum undir meðaltali og trú á eigin námsgetu en þar eru nemendur 0,9 

stigum undir meðaltali. Sá þáttur er kom einna verst út í fyrra sneri að hreyfingu og hefur 

orðið mikil breyting þar á en núna mælast nemendur yfir landsmeðaltali og er það aukning 

um 7,8%. En kennarar eru þó mjög ánægðir með alla hina þættina í könnuninni og telja þeir 

að skólastarfið sé öflugt og gott í Grunnskóla Önundarfjarðar. 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=18
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
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Aðrar niðurstöður úr Skólapúlsinum 

Hér verður stiklað á stóru um niðurstöður annarra þátta könnunarinnar. Mjög jákvæð svörun 

kom út úr þáttunum er spurt er um áhuga á stærðfræði og náttúrufræði. Nemendur er líka yfir 

landsmeðaltali í lestri og teljum við að lestrarátak í skólanum síðustu ára sé að skila sér. 

Úrbótaáætlun 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Trú á eigin námsgetu Meiri kynning á verkefnum fyrir aðra. 

Leggja meiri áherslu á hópavinnu. 

Þrautseigja í námi Láta nemendur klára öll verkefni. 

Láta nemendur fá verkefni við hæfi: 

- Áhugasviðsverkefni 

 

Apríl 

Skólapúlsinn var aftur lagður fyrir í apríl 2014. Hér fyrir neðan má sjá niðurstöðurnar. 

Virkni nemenda í skólanum 

Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Ánægja af lestri +0,6 
 

5,4 5,0 

Þrautseigja í 

námi 

+0,6 
 

5,3 5,6 

Áhugi á 

stærðfræði 

-0,2 
 

5,6 5,5 

Ánægja af 

náttúrufræði 

+1,1 (+1,6)* 5,7 4,8 

Trú á eigin 

vinnubrögð í 

námi 

+0,9 
 

5,4 5,0 

Trú á eigin 

námsgetu 

+0,9 
 

4,4 4,9 

Þættirnir koma allir mjög vel út, nema að áhugi nemenda á stærðfræði hefur dalað lítilega, 

þó svo að við séum ennþá yfir landsmeðaltali. 

Líðan og heilsa 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=1
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=30
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
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Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Sjálfsálit -1,3 
 

5,3 5,1 

Stjórn á eigin lífi -0,3 
 

5,3 5,1 

Vellíðan  +0,1 
 

5,1 4,9 

Einelti  -0,9 (-1,0)* 4,5 5,1 

Tíðni eineltis  0,0 (-11,4%)* 0,0% 13,9% 

Staðir eineltis 

    
Hreyfing -2,7 (+3,2%)* 71,4% 65,9% 

Mataræði +0,6 (+0,8)* 5,4 5,0 

Þættirnir sjálfsálit og hreyfing hafa lækkað þó nokkuð, en eru samt enn yfir landsmeðaltali. 

Einelti mælist ekki í Grunnskóla Önundarfjarðar. Einnig erum við yfir landsmeðaltali í öllum 

þáttum í þessum kafla. 

Skóla- og bekkjarandi 

Matsþáttur 

Breyting frá 

síðustu 

mælingu 

Marktækur munur á 

mánaðarmeðaltölum* 
Skólinn Landið 

Samsömun við 

nemendahópinn 

+0,0 
 

5,5 5,0 

Samband 

nemenda við 

kennara 

-0,9 
 

5,1 5,5 

Agi í tímum  -0,8 
 

6,0 5,2 

Virk þátttaka 

nemenda í 

tímum 

-0,7 
 

5,8 5,4 

Mikilvægi 

heimavinnu í 

náminu 

+0,8 
 

5,0 5,2 

Þrír þættir hafa minnkað lítillega, og því miður er þátturinn „Samband nemenda við kennara“ 

komin undir landsmeðaltal, en hinir þættirnir tveir eru þó ennþá yfir landsmeðaltali. 

http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=11
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=12
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=31
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=15
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=32
http://skolapulsinn.is/admin/school/checkboxes.php?s=34
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=35
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=36
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=16
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=17
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=18
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=20
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
http://skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=21
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Þátturinn „Mikilvægi heimavinnu í náminu“ er undir landsmeðaltali en hefur hækkað er 

nemur 0,8 stigum. 

Mat rýnihóps kennara : Farið var yfir niðurstöður á kennarafundi 7. maí og kennarar eru 

almennt ánægðir með niðurstöður matsþáttanna undir þættinum „Virkni nemenda í 

skólanum“, sérstaklega með það að ánægja af náttúrufræði hefur aukist töluvert, og þó svo 

að þátturinn „Trú á eigin námsgetu“ sé undir landsmeðaltali, hefur hann hækkað um tæpt 

stig síðan í október. Þættirnir er varða „Hreyfingu“ og „Sjálfsálit“ hafa minnkað töluvert 

síðan í október og þó svo að við séum ennþá yfir landsmeðaltali, þá er samt ástæða til að 

gefa þessu gaum og finna leiðir til úrbóta. Kennarar eru mjög ánægðir með það að ekkert 

einelti hafi mælst í vetur. Kennurum þykir miður að þátturinn „Samband nemenda við 

kennara“ sé kominn undir landsmeðaltal og það er mikilvægt að fara í saumana á því. Einnig 

þarf að skoða þættina „Agi í tímum“ og „Virk þátttaka nemenda í tímum“, þeir þættir hafa 

dala lítillega, en eru þó yfir landsmeðaltali. Þátturinn „Mikilvægi heimavinnu í náminu“ er 

rétt undir landsmeðaltali, en skýrist kannski af því að ekki er lögð mikil áhersla á heimavinnu í 

skólanum, heldur eru nemendur hvattir til að klára verkefnin sín í skólanum. 

Úrbótaáætlun 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Trú á eigin námsgetu Meiri kynning á verkefnum fyrir aðra. 
Leggja meiri áherslu á hópavinnu. 

Þrautseigja í námi Láta nemendur klára öll verkefni. 
Láta nemendur fá verkefni við hæfi: 
- Áhugasviðsverkefni 

Samband nemenda við kennara Að kennarar líti í eigin barm. 
Að kennarar haldi bekkjarfundi með nemendum 
og ræði ástandið, og fái að vita hvernig bæði 
kennarar og nemendur geti bætt sig. 

 

Foreldrakönnun 

Foreldrakönnun var lögð fyrir í febrúar 2014. Spurningar könnunarinnar lutu að því hvort 

foreldrar eru almennt ánægðir með skólann, stjórnun, nám, heimanám og fleiri aðra þætti.  

Helstu niðurstöður eru að ánægja foreldra er yfir landsmeðaltali með nám og kennslu við 

skólann. Foreldrum finnst nám við skólann vera í takt við grunnstoðir aðalnámskrár og einnig 

er mikil ánægja foreldra með stjórnun skólans. Skólinn fylgist grannt með námsárangri og 
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foreldrar eru ánægðir með það. 75% foreldra finnst námsefnið vera við hæfi barna sinna, en 

25% foreldra finnst barnið sitt vera með of létt námsefni. Tæp 92% foreldra finnst aginn í 

skólanum vera hæfilegur. Meirihluti foreldra finnst lögð hæfileg áhersla á námsmat með 

hefðbundnum prófum og einnig að lögð sé hæfileg áhersla á annað námsmat en hefðbundin 

próf. 

Almenn ánægja er með samskipti starfsfólks við nemendur. Foreldrar eru yfir höfuð mjög 

ánægðir með það hvernig börnum sínum líður við skólann. Umfang eineltis við skólann er 

ekkert og þar erum við um 11,4% undir landsmeðaltali, sem er mikið gleðiefni. 

Foreldrar eru ánægðir með aðstöðu nemenda í skólanum. Það er marktækur munur á notkun 

á mötuneyti, en hann skýrist kannski á nálægð heimila við skólann. 

Foreldrar telja að kennarar eigi frekar frumkvæði að foreldrasamstarfi og var almennt mikil 

ánægja með síðasta foreldraviðtal. Allir foreldrar telja mjög mikilvægt að þeir geri 

námsáætlun með börnum sínum. Rétt rúmlega helmingur foreldra eru ánægðir með 

heimasíðu skólans en um 36% foreldra hefur ekki skoðað hana til að afla sér upplýsinga um 

starf skólans og það þarf að gera bragarbót á því.  

Skólinn leggur mikla áherslu á að nemendur ljúki við verkefnin sín í skólanum og því kom það 

ekki á óvart að þátturinn er lýtur að hjálp við heimanáms er 17,3% undir landsmeðaltali. 

Flestir foreldrar telja sína eigin getu til að aðstoða barnið sitt við námið vera góða. Væntingar 

foreldra um menntunarstig barns síns er 15,4% undir landsmeðaltali. 

Mat rýnihóps kennara: Eftir að hafa lesið úr niðurstöðunum eru kennarar þokkalega 

ánægðir með útkomuna. Sérstaklega þáttinn um nám og kennslu í skólanum sem styður vel 

nemendakönnunina. Samræmi er líka milli kannananna varðandi eineltisþáttinn en í báðum 

mælist ekkert einelti. En aftur kom ekki nógu vel út er að lýtur heimasíðunni og þarf að kynna 

heimasíðu skólans betur fyrir foreldrum. Kennarar hafa ekki miklar áhyggjur af því að 

foreldrar séu undir landsmeðaltali varðandi hjálp við heimanám þar sem það er lögð mikil 

áhersla á að nemendur vinni verkefnin sín á skólatíma en þó er alltaf heimalestur hjá yngri 

nemendum. Þegar foreldrar eru spurðir út í væntingar um menntunarstig barns síns þá eru 

eingöngu birtar niðurstöður þeirra sem velja háskólanám og það finnst kennurum mjög 

miður þar sem þeir telja iðnmenntun jafn mikilvæga menntun, sérstaklega þar sem er orðin 
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vöntun á iðnmenntuðu fólki og það sé orðið neikvætt ef að foreldrar geri aðrar kröfur til 

barna sinna en að ljúka háskólanámi. 

Úrbótaáætlun 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Þriðjungur foreldra hefur ekki skoðað 
heimasíðu skólans. 

Kynna heimasíðuna vel á skólasetningu, sýna hana 
og segja frá því hvaða upplýsingar fólk getur 
fundið. 

 

Starfsmannakönnun 

Starfsmannakönnun var lögð fyrir í mars 2014. Fjarvera vegna veikinda, eða einhvers annars, 

hefur snarminnkað meðal starfsmanna og er rétt undir landsmeðaltali. Því miður hefur 

seinkoma starfsfólks aukist. Könnunin leiddi í ljós að mikil ánægja var með starfsmannaviðtöl 

og gagnsemi þeirra. Helstu niðurstöður hennar eru þær að hlutfall háskólamenntaðra 

starfsmanna hefur lækkað niður í 50%. Enginn kennari með meistarargráðu starfar við 

skólann og erum við þar rúmlega 14 % undir landsmeðaltali.Því miður hefur starfsánægja í 

skólanum lækkað frá síðasta ári, þó svo að við séum ennþá yfir meðaltali, en starfsandinn 

innan skólans hefur batnað og er nú rúmlega 2,5 stig. Ánægja starfsfólks með 

upplýsingastreymi innan skólans hefur minnkað, en er þó ennþá tæplega 2 stigum yfir 

landsmeðaltali. Starfsmenn eru mjög ánægðir með stjórnun skólans eða 1 stigi yfir 

landsmeðaltali. Ánægja starfsfólks með starfsaðstöðuna í skólanum hefur minnkað, þó svo 

að hún sé ennþá 2 stigum yfir landsmeðaltali.  

Úrbótaáætlun 

Verkefni Leiðir að úrbótum 

Seinkoma starfsfólks 
 
 

Starfsfólk líti í eigin barm og hver taki ábyrgð á 
sjálfum. 

 

Endurmenntun 

Endurmenntun kennara hefur í vetur að mestu leyti falist í námskrárlesningu og undirbúningi 

á nýrri skólanámskrá. Einnig hafa kennarar sótt hin ýmsu námskeið, bæði að eigin frumkvæði 

og skólans. Þrír kennarar eru í kennaranámi í forritun hjá Skema. 
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Áform um þróunar- og nýbreytnistarf 

Næstu árin munum við einbeita okkur að því að vinna að nýrri skólanámskrá út frá nýrri 

aðalnámskrá grunnskóla og einnig vinna í nýju námsmati. Einnig verða mörg 

upplýsingatækninámskeið á döfinni næsta vetur þar sem mikið átak verður í Ísafjarðarbæ að 

efla þekkingu kennara í upplýsingatækni, t.d. eru þrír kennarar að ná sér í réttindi frá Skema 

til að kenna forritun. Við vinnum mikið með grunnskólunum á Suðureyri og Þingeyri og hafa 

starfsdagar verið teknir frá í þessa vinnu á næsta skólaári.  

Áætlun um sjálfsmat 2013-2017 
 

Hér fyrir neðan má sjá hvaða þætti á að skoða til ársins 2016, bæði innra og ytra mat. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Haustönn Nám og kennsla 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 

4.-, 7.- og 10. 

bekk 

Nemendur 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-, 

7.- og 10. bekk 

Aðbúnaður 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-, 

7.- og 10. bekk 

Ytri tengsl 

Skólapúlsinn 

Samræmd 

könnunarpróf í 4.-, 

7.- og 10. bekk 

Vorönn 

 

 

Námsmat 

Skólapúlsinn 

 

 

Starfsfólk og 

starfsmannastjórnun  

Skólapúlsinn 

 

Stjórnun 

 

Skólapúlsinn 

Samantekt og mat á 

árangri 

skólastarfsins 

 

Skólapúlsinn 

     

 

 

 

 


