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Megin niðurstöður 
 

Fjórða árið í röð styðjumst við við þetta matslíkan og erum búin að meta alla þætti þess, flesta 

oftar en einu sinni. Á þessu skólaári mátum við fimm þætti, þrír þeirra komu mjög vel út þar 

sem meðaltalið var yfir fjórum og flestir eða allir undirþættir þeirra þátta sterkir. Telst það mjög 

gott verklag sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi. Hinir tveir þættirnir voru rétt undir 

fjórum og hafa fleiri styrkleika en veikleika. Það telst gott verklag og flestir þættir í samræmi 

við lýsingu á gæðastarfi.  

 

Samantekt    

    

 Viðfangsefni 19-20  

 1.       Nám og kennsla:    

 1.5 Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 4,4  

 1.6 Skóli án aðgreiningar 3,9  

 3.       Stjórnun og skipulag:    

 3.1 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 4  

 5.       Innra mat    

 5.1 Framkvæmd innra mats 3,8  

 5.2 Umbótastarf í kjölfar innra mats 4,8  

    

  4,2  
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Inngangur 
 

Tilgangurinn með sjálfsmati skóla er fyrst og fremst vera umbótamiðað, þ.e. greina stöðuna, 

finna hvað vel er gert og hvað má betur fara, vinna áætlun um úrbætur og hrinda henni í 

framkvæmd. 

Samkvæmt greinum 35 og 36 í Lögum um grunnskóla frá 2008, ber öllum grunnskólum að 

framkvæma innra mat. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hafi verið náð, 

greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Margir ólíkir 

þættir hafa áhrif á skólastarf og skólar verða að koma til móts við ólíkar þarfir. Innra matið 

verður stöðugt að vera í gangi og er langtímamiðað. Með því fer fram víðtæk gagnasöfnun um 

skólastarfið. Innra mat skóla er því leið til að miðla þekkingu á skólastarfinu og er liður í 

þróun skólans. 

Samkvæmt 5., 6. og 37. greinum grunnskólalaga er það í verkahring sveitarstjórna að sinna 

mati og eftirliti með gæðum skólastarfs. Þær upplýsa ráðuneytið um framkvæmd skólahalds, 

innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. 

Samkvæmt 38. grein grunnskólalaga 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. 

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 formlegt, 

altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, árangursmiðað, stofnana- og 

einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert. 

Sjálfsmatsskýrslan sem nú lítur dagsins ljós er sú þriðja í röðinni sem byggð er á líkani sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út árið 2012. 

Líkanið er kynnt í bæklingnum Viðmið um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum.  

Við erum leitandi og erum að feta okkar leið, átta okkur á því hvernig við viljum haga matinu. 

Það ber að taka skýrsluna sem slíka. Ákveðnir hlutir í henni mega betur fara og við erum 

meðvituð um þá, s.s. samsetning matshópsins og einhæfar matsleiðir. Þá viljum við flétta 

matið inn í daglegt starf og taka fyrir einn til tvo þætti í hverjum mánuði. 
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Um GSnb 
Grunnskóli Snæfellsbæjar var stofnaður árið 2004.  

Það ár voru Grunnskólinn á Hellissandi og Grunnskólinn í Ólafsvík lagðir niður og stofnaður 

skóli fyrir þéttbýliskjarna Snæfellsbæjar norðan Fróðárheiðar (Hellissand, Ólafsvík og Rif). 

Árið eftir bættist Lýsuhólsskóli við sem starfsstöð skólans þegar sá skóli var lagður niður sem 

sjálfstæð stofnun. Síðan þá hafa allir grunnskólar Snæfellsbæjar starfað undir sama merki. 

Skólaárið 2019 - 2020 voru 237 nemendur skráðir í skólann í 17 bekkjardeildum og á þrem 

starfsstöðvum. Af þessum 237 nemendum eru 117 nemendur skráðir í skólann í Ólafsvík, 94 á 

Hellissandi og 26 nemendur í Lýsuhólsskóla þar af voru sjö börn í leikskólanum. Þetta eru 

átta færri nemendur en voru á síðasta skólaári. Starfsmenn skólans eru 68 í mun færri 

stöðugildum auk skólabílstjóra en þeir eru hinir sömu og hafa verið undanfarin ár. 
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Sjálfsmatsaðferð og framkvæmd mats 
Við sjálfmat skólans styðjumst  við líkan sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út árið 2012. Líkan þetta er kynnt í bæklingnum Viðmið 

um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum. Við úttekt á skólastarfi styðjast ráðgjafar 

ráðuneytisins við þennan bækling. Í bæklingnum kemur fram að: 

„Viðmiðin sem hér fara á eftir, eru fyrst og fremst byggð á lögum og reglugerðum 

um skólastarf og aðalnámskrá grunnskóla. Áherslur og straumar í skólastefnum 

sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands voru einnig höfð til hliðsjónar auk 

Sameiginlegrar framtíðarsýnar fyrir grunnskólastarfið 2007-2020. Litið var til 

viðmiða í ytra mati víða erlendis, s.s. frá Englandi, Skotlandi, Noregi, Svíþjóð, 

Þýskalandi og Kanada. Einnig var horft til viðmiða Reykjavíkurborgar í heildarmati 

á grunnskólum.“ 

Viðmiðin eru flokkuð í 5 yfirþætti sem eru svo flokkaðir í 18 undirþætti (sjá fylgiskjal 1). 

Kosturinn við að fara þess leið var, að okkar mati, að gott væri að styðjast við sömu þætti og 

metnir eru í ytra matinu, bæði þar sem skólinn er nýlega búinn að vera í slíku mati (sjá 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=1AC247250AFE2

2D800257F00003178BC&action=openDocument) og mun væntanlega innan skamms tíma 

fara í gegnum slíkt mat aftur. Þannig sjáum við fyrir okkur að við getum stuðst við ytra mats 

skýrsluna og erum vel undirbúin að vera tekin út þegar röðin kemur að okkur aftur. 

Matshópur skólans þetta skólaár samanstóð af stjórnendum skólans, þ.e. Hilmari Má Arasyni, 

skólastjóra, Elfu Ármannsdóttur, aðstoðarskólastjóra, V. Lilju Stefánsdóttur, deildarstjóra, 

Rósu Erlendsdóttur, deildarstjóra, Margréti Gróu Helgadóttur, verkefnastjóra, , Theódóru 

Friðbjörnsdóttur, verkefnastjóra, Kristjönu Árnadóttur, ritara og Hugrúnu Elísdóttur, 

verkefnastjóra.  

Þeir þættir sem metnir voru á þessu skólaári eru (sjá nánar fylgiskjal 2): 

Viðfangsefni 

1. Nám og kennsla: 

1.5 Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 

1.6 Skóli án aðgreiningar 

3. Stjórnun og skipulag: 

3.1 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 

5. Innra mat: 

5.1 Framkvæmd innra mats 

5.2 Umbótastarf í kjölfar innra mats 

 

 

 

 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=1AC247250AFE22D800257F00003178BC&action=openDocument
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/RSSPage.xsp?documentId=1AC247250AFE22D800257F00003178BC&action=openDocument
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Við styðjumst við kvarða ráðuneytisins en löguðum hann að okkar aðstæðum: 

D  → 1,0-1,9 = rautt – mikil umbótaþörf á flestum eða öllum þáttum. 

Óviðunandi verklag, uppfyllir ekki viðmið um gæðastarf í mörgum 

mikilvægum þáttum. 

C  → 2,0-2,9 = gult – meiri veikleikar en styrkleikar. Viðunandi verklag, 

uppfyllir viðmið um gæðastarf að mörgu leyti, einhverjir mikilvægir þættir 

sem þarfnast úrbóta. 

B  → 3,0-3,9  =  ljósgrænt – meiri styrkleikar en veikleikar. Gott verklag, 

flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. 

A  → 4,0-5,0 = grænt – flestir eða allir þættir sterkir. Mjög gott verklag sem 

samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi. 
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Sjálfsmat 2019-2020 
 

Í þessum kafla er að finna niðurstöður úr innra mati skólans, þeim þáttum sem metnir voru.  

 

Viðmið um gæði í skólastarfi  

1. Nám og kennsla 

Metnir voru tveir undirþættir í þetta sinn. Niðurstöður voru eftirfarandi: 

 

1.       Nám og kennsla:   

1.5 Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 4,4 

1.6 Skóli án aðgreiningar 3,9 

 

1.5. Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 

Við skólann starfa tvö nemendaráð, nemendur eiga fulltrúa í skólaráði og í umhverfisnefnd 

skólans. Haldnir eru bekkjarfundir og skólastjóri hittir nemendur í 8.-10. bekk að hausti þar 

sem farið er yfir hvað vel er gert og hvað má betur fara. Nemendur hafa greiðan aðgang að 

stjórnendum. 

Styrkleikar:  

 Skólaráð starfar þannig að fulltrúar nemenda eru fullgildir þátttakendur í umræðum og 

ákvarðanatöku. 

 Séð er til þess að upplýsingar um umræður og ákvarðanir ráða eða nefnda, þar sem 

kjörnir fulltrúar nemenda sitja, séu öllum nemendum aðgengilegar. 

 Samskipti í skólasamfélaginu eru jákvæð og einkennast af virðingu. 

Tækifæri til umbóta: 

 Nemendum sé gefinn kostur á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, t.d. með 

þátttöku í  skoðanakönnunum. 

 Nemendaráð og skólastjórnendur fundi einu sinni í mánuði. 

 Nemendur fái kennslu og þjálfun í að koma sjónarmiðum sínum á framfæri til að hafa 

áhrif, s.s. á bekkjarfundum. 

 

1.6 Skóli án aðgreiningar 

Sameiginleg sýn var mótuð á skólaþingi og birtist í skólanámskrá. Fundað er með öllum 

ráðum og nefndum skólans. 

Styrkleikar: 

 Sameiginleg sýn um skóla án aðgreiningar hefur verið mótuð í samvinnu og samræðu 

starfsfólks, foreldra og nemenda. 

 Stefna skólans endurspeglar sýn á skóla án aðgreiningar og allir nemendur eru 

velkomnir í skólann. 

 Það er viðurkennt og virt að nemendur hafi ólík markmið. 
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Tækifæri til umbóta: 

 Styðja þarf við kennara til að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda í skóla án 

aðgreiningar. 

 

3. Stjórnun og skipulag 

Í þessum hluta var einn þáttur tekinn fyrir, eða sá sem snýr að stjórnun skólans, stjórnandinn 

sem faglegur leiðtogi 

 

3.       Stjórnun og skipulag:   

3.1 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 4,0 

 

3.1 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 

Stefna skólans er skýrt fram sett og birtist á heimasíðu skólans. Skólastjóri miðlar 

upplýsingum um gæði skólastarfsins og árangur nemenda í skóla- og frístundastarfi, s.s. á 

heimasíðu skólans og/eða í fréttabréfum. Þegar skólastjóri kynnir skólann leggur hann áherslu 

á sérstöðu hans og leiðarljós í námi og kennslu. Hann miðlar upplýsingum um gæði 

skólastarfsins og árangur nemenda í skóla- og frístundastarfi. 

Styrkleikar: 

 Skólinn hefur mótað einkunnarorð/gildi skólastarfsins. 

 Stefna skólans er skýrt fram sett og birtist á heimasíðu skólans. 

 Skólastjóri hvetur kennara markvisst til að auka sífellt gæði náms og kennslu. 

 

Tækifæri til umbóta: 

 Skólastjóri leggi aukna rækt við samskipti við nemendur, starfsmenn og foreldra í 

daglegu starfi. 

 Skólastjóri fylgist reglulega með námi og kennslu og veiti starfsfólki markvissa 

endurgjöf á störf sín. 

 

5. Innra mat 

 

5.       Innra mat   

5.1 Framkvæmd innra mats 3,8 

5.2 Umbótastarf í kjölfar innra mats 4,8 
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5.1 Framkvæmd innra mats 

Þetta er fjórða árið sem við vinnum innra matið með þessum hætti. Við höfum lokið við að 

meta alla þætti matsáætlunarinnar eins og hún birtist á heimasíðu skólans og í fylgiskjali 2. Í 

lokakafla skýrslunnar er farið yfir heildarniðurstöður matsins fyrir þessi fjögur ár. 

 

Styrkleikar: 

 Í skólanámskrá er umfjöllun um helstu leiðir sem skólinn fer við að meta sitt innra 

starf. 

 Langtímaáætlun um innra mat, nokkur ár fram í tímann (3-5 ár), liggur fyrir. 

 Áætlun um innra mat fyrir viðkomandi skólaár liggur fyrir. 

Tækifæri til úrbóta: 

 Innleiða þarf að mat og ígrundun kennara og annarra starfsmanna á eigin starfsháttum 

sé liður í daglegu starfi þeirra. 

 Mat á kennslu og fagmennsku kennara þarf að fara fram með reglubundnum hætti.  

 

5.2 Umbótastarf í kjölfar innra mats 

Að mati sjálfsmatsteymisins kemur þessi þáttur vel út. 

Styrkleikar: 

 Umbótaáætlun er í samræmi við niðurstöður og greiningu á styrkleikum og tækifærum 

til umbóta. 

 Umbótaáætlun er tímasett og hún skilgreinir ábyrgðaraðila fyrir umbótunum. 

 Áætlanir um umbætur eru bornar undir skólaráð með formlegum hætti. 

 Brugðist er við niðurstöðum sem gefa til kynna að umbóta sé þörf þó að þær snúi ekki 

beint að þeim markmiðum sem metin voru. 

Tækifæri til úrbóta: 

 Ekki er tilgreint í umbótaáætlun hvenær og hvernig eigi að meta árangur aðgerða. 

 Fylgja má umbótaáætluninni eftir á markvissari hátt. 
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Samantekt og mat á því hvernig til hefur tekist með þetta líkan 
Þetta er fjórða og síðasta árið sem unnið er eftir þessu líkani. Öll árin voru unnar skýrslur og í 

framhaldi af þeim samdar aðgerðáætlanir. Þessi gögn eru aðgengileg á heimasíðu skólans, sjá 

https://www.gsnb.is/sjalfsmat Við höfum unnið eftir langtímaáætlun um innra mat skólans 

sem náði til fjögurra ára og hægt er  sjá á heimasíðu skólans. 

Samantekt þessara fjögurra ára er hægt að sjá í töflunni hér að neðan. 

 

 

Á þessu tímabili voru allir undirþættirnir metnir að minnsta kosti einu sinni og aðrir þættir 

oftar. Alls voru undirþættirnir 18 metnir 30 sinnum, Í mati á 20 af þeim komu fram fleiri 

styrkleikar en veikleikar, gott verklag, flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi. Tíu 

þættir voru metnir með flesta eða alla þætti sterka, mjög gott verklag sem samræmist fyllilega 

lýsingu á gæðastarfi. 

Það er mat okkar að þetta matslíkan hafi nýst okkur vel til að bæta skólastarfið, það byggir á 

viðmiðum frá Menntamálastofnun. Menntamálastofnun endurnýjaði sín viðmið um gæðastarf 

árið 2018 (sjá https://mms.is/sites/mms.is/files/gaedastarf_4.9.2018.pdf) og er það stefna okkar að 

innleiða það kerfi frá og með næsta hausti. Við munum byrja á því að semja matsáætlun til 3-

5 ára.  

  

https://www.gsnb.is/sjalfsmat
https://mms.is/sites/mms.is/files/gaedastarf_4.9.2018.pdf
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Mat á umbótaáætlun 2019 - 2020 
Umbótaáætlun skólaársins 2019 – 2020 tók til fimm yfirþátta sem sneru að námi og kennslu, 

mannauði, stjórnun og skipulagi, skólabrag og innra mati. Undirþættirnir voru tíu. 

Sex þáttum er að fullu lokið, þrír þættir eru komnir mjög vel á veg en eftir er að hefja vinnu 

við tvo þætti.  

Umbótaþættir  Aðgerðir til umbóta  Tímaáætlun  Ábyrgðaraðili/ar  

1.1. Uppfæra skólanámskrá 

árlega að hausti og kynna 

fyrir starfsfólki. 

Kynna á fundum, með 

fréttabréfum og á 

heimasíðu. 

Haust 2019 Kennarar og 

stjórnendur 

1.2. Gera þarf grein fyrir 

viðmiðum um námsmat og 

matskvörðum í 

skólanámskrá.  

Semja kafla í 

skólanámskrá. 

Haust 2019 Stjórnendur 

1.3. Nemendur beri vaxandi 

ábyrgð á að velja 

viðfangsefni og eigin 

námsaðferðir. 

Fimman í 1.-7. bekk, val, 

hringekjur og 

verkefnatímar eiga að 

tryggja þetta. 

Skólaárið 2019 

– 2020 

Skólastjórnendur og 

kennarar 

2.1. Mat á námi nemenda 

með sérþarfir byggi á 

hæfniviðmiðum sem sett eru 

fram í einstaklingsnámskrá. 

Einstaklingsnámskrár 

verði með tilgreindum 

hæfniviðmiðum sem 

nemendur vinna að. 

Skólaárið 2019 

– 2020 

Skólastjórnendur 

3.2.Stjórnendur þurfa að vera 

sýnilegri og veita meiri 

endurgjöf til starfsmanna. 

Komið verði á virkum 

heimsóknum stjórnenda á 

vettvang og fagleg 

umræða verði í kjölfarið. 

Alltaf Skólastjórnendur 

3.4. Samræmi á milli 

símenntunaráætlunar og 

umbótaáætlunar skóla mætti 

vera með markvissari hætti 

og vera sýnilegri 

Samin verði 

símenntunaráætlun fyrir 

skólaárið 2019-2020 sem 

byggi á úrbótaáætlun 

skólans. 

Skólaárið 2019 

– 2020 

Skólastjórnendur. 

3.5. Kynna stefnu skólans, 

eins og hún birtist í 

skólanámskrá, betur fyrir 

öllum aðilum 

skólasamfélagsins. 

Endurskoða 

skólanámskrána 

reglulega, kynna betur á 

fundum og í fréttum. 

Haust 2019 -

2020 

Námsráðgjafi, 

stjórnendur og 

umsjónarkennarar 
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Umbótaþættir  Aðgerðir til umbóta  Tímaáætlun  Ábyrgðaraðili/ar  

3.5. Ljúka við að semja 

starfsmannastefnu. Hún verði 

í starfsmannahandbók sem er 

á vef og öllum aðgengileg. 

Komin vel af stað, nú 

þarf bara að ljúka þessu 

verki. 

Skólaárið 2019 

–  2020 

Stjórnendur 

4.1. Hvetja þarf nemendur 

enn frekar til að bæta árangur 

sinn. 

Við stefnum að því að 

breyta kennsluháttum í 

þá átt að efla sjálfstæði 

og metnað nemenda. 

Verður það gert með 

innleiðingu Fimmunar, 

aukinni þemakennslu í 

8.-10. bekk og 

verkefnatímum í 

unglingadeild. 

Skólaárið 2018 

– 2019 

Stjórnendur 

4.1. Mismunandi uppruna og 

menningu nemenda sé gefinn 

meiri gaumur. Hver og einn 

geti verið stoltur af uppruna 

sínum og sérstöðu. 

Staðið verður fyrir 

menningarmóti í október 

2019. 

Október 2019 Stjórnendur 

4.2. Hvetja nemendur enn 

frekar til þess að sýna 

umburðarlyndi og þróa hæfni 

sína í mannlegum 

samskiptum. 

KVAN fer í vinnu með 

tvo árganga í haust um 

bættan bekkjaranda og 

líðan. Þau verða með 

örnámskeið fyrir 

starfsfólk. 

Skólaárið 2019 

– 2020 

Stjórnendur 

  



13 
 

Umbótaáætlun 2020 – 2021 
Umbótaáætlun þessa skólaárs snýr að þáttum sem metnir voru.  

Umbótaþættir  Aðgerðir til umbóta  Tímaáætlun  Ábyrgðaraðili/ar  

1.1. Nemendum sé gefinn 

kostur á að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri, t.d. 

með þátttöku í  

skoðanakönnunum. 

Leitað verði markvissara 

eftir viðhorfum nemenda til 

skólastarfs, t.d. með 

fundum og 

skoðanakönnunum 

Skólaárið 2020 

- 2021 

Stjórnendur 

1.1. Nemendaráð og 

skólastjórnendur fundi einu 

sinni í mánuði. 

Stjórnendur fundi  

reglulega með 

nemendaráði. 

Skólaárið 2020 

- 2021 

Stjórnendur 

1.1. Nemendur fái þjálfun í að 

koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri, til að hafa áhrif. 

Bekkjarfundir verði nýttir 

markvisst til að gefa 

nemendum tækifæri til að 

koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri. 

Skólaárið 2020 

- 2021 

Skólastjórnendur og 

kennarar 

1.6. Styðja þarf við kennara til 

að mæta fjölbreyttum þörfum 

nemenda í skóla án 

aðgreiningar. 

Haldin verði námskeið til 

að efla kennara í þessa veru 

og stefna mörkuð.  

Skólaárið 2020 

- 2021 

Skólastjórnendur 

3.1. Skólastjóri leggi aukna 

rækt við samskipti við 

nemendur, starfsmenn og 

foreldra í daglegu starfi. 

Skólastjóri hafi fasta 

viðveru á hverri starfstöð, 

fari markvisst í 

bekkjarheimsóknir og taki 

meiri þátt í almennu 

skólastarfi. 

Skólaárið 2020 

– 2021 

Skólastjóri 

5.1. Innleiða þarf mat og 

ígrundun kennara og annarra 

starfsmanna á eigin 

starfsháttum.  

Samþætta við 

bekkjarheimsóknir 

skólastjóra og 

starfsmannasamtöl. 

Skólaárið 2020 

– 2021 

Skólastjórnendur 

5.1. Mat á kennslu og 

fagmennsku kennara þarf að 

fara reglulega fram.  

Skólastjóri fari í markvissar 

bekkjarheimsóknir  

Skólaárið 2020 

– 2021 

Skólastjóri 

5.2. Fylgja má 

umbótaáætluninni eftir með 

markvissari hætti. 

Reglulega sé farið yfir 

umbótaáætlun á 

stjórnendafundum og 

staðan metin. 

Skólaárið 2020 

– 2021 

Skólastjórnendur 
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Lokaorð 
Þetta er fjórða sjálfsmatsskýrslan sem unnin er eftir líkani Mennta- og menningarmála-

ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2012. Hún er byggð upp á svipaðan 

hátt og hinar tvær. Hún tekur til valdra þátta sem snúa að viðmiðum um gæði skólastarfs og 

mati á umbótaáætlun síðasta skólaárs. 

Í heildina má segja að niðurstöður matsins séu mjög jákvæðar fyrir skólann. Af tíu þáttum 

sem metnir voru komu átta þættir mjög vel út þar sem meðaltalið var yfir fjórum og flestir eða 

allir undirþættir þeirra þátta sterkir. Telst það mjög gott verklag sem samræmist fyllilega 

lýsingu á gæðastarfi. Hinir tveir þættirnir hafa fleiri styrkleika en veikleika. Það telst gott 

verklag og flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi.  

Skólinn getur vel við unað en þættir sem bæta má í skólastarfinu koma fram í 

umbótaáætluninni. 

Skýrslan sem hér lítur dagsins ljós er fagleg ígrundun og greining á gögnum um skólastarfið 

þar sem mat var lagt á hversu vel hefur tekist að ná þeim gæðum og þeim árangri sem stefnt 

var að út frá fyrirfram ákveðnum viðmiðum.  Matið gerir skólum kleift að kynnast starfi sínu 

vel og að finna bestu leiðirnar til umbóta fyrir nemendur. Unnið er út frá eftirfarandi 

spurningum:  

 Hversu vel stöndum við okkur?  

 Hvernig vitum við það?  

 Hverjir eru okkar styrkleikar og hvaða þætti þurfum við að bæta?  

 Hvað þurfum við að gera til að verða enn betri? 

Við sjálfsmatsvinnuna voru punktarnir hér að ofan hafðir að leiðarljósi og er það von okkar að 

þessi skýrsla verði liður í því að festa í sessi það sem vel er gert og bæta það sem miður fer en 

alltaf má gera betur og gera gott starf enn betra.  
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Fylgiskjal 1: Viðmið um gæði í skólastarfi 
Gagnaöflun  

  

1. Nám og kennsla: 

1.1 Inntak, árangur og framfarir 

1.2 Skipulag náms og námsumhverfi 

1.3 Kennsluhættir og gæði kennslu 

1.4 Námshættir og námsvitund 

1.5 Lýðræðisleg vinnubrögð, þátttaka og ábyrgð nemenda 

1.6 Skóli án aðgreiningar 

 

2. Mannauður: 

2.1 Fagmennska starfsfólks 

2.2 Starfsánægja, líðan og aðbúnaður á vinnustað 

 

3. Stjórnun og skipulag: 

3.1 Stjórnandinn sem faglegur leiðtogi 

3.2 Stjórnun skólans 

3.3 Faglegt samstarf 

3.4 Skólaþróun og starfsþróun 

3.5 Skóladagur nemenda, skólanámskrá, starfsáætlun, áætlanir og verklagsreglur 

  

4. Skólabragur: 

4.1 Viðmót og menning 

4.2 Velferð og líðan nemenda 

4.3 Samstarf heimila og skóla 

 

5. Innra mat 

5.1 Framkvæmd innra mats 

5.2 Umbótastarf í kjölfar innra mats 
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Fylgiskjal 2: Langtímaáætlun um innra mat 
Viðfangsefni  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Nám og kennsla:    

1.1 Inntak, árangur og 

framfarir 
 x x x 

1.2 Skipulag náms og 

námsumhverfi 
 

x x x 

1.3 Kennsluhættir og gæði 

kennslu 
 x x x 

1.4 Námshættir og 

námsvitund 
 x   

1.5 Lýðræðisleg 

vinnubrögð, þátttaka og 

ábyrgð nemenda 
 

  x 

1.6 Skóli án aðgreiningar   x  

2. Mannauður:    

2.1 Fagmennska starfsfólks   x  

2.2 Starfsánægja, líðan og 

aðbúnaður á vinnustað 
 x  x 

3. Stjórnun og skipulag:    

3.1 Stjórnandinn sem 

faglegur leiðtogi 
   x 

3.2 Stjórnun skólans   x x 

3.3 Faglegt samstarf  x   

3.4 Skólaþróun og 

starfsþróun 

  x  

3.5 Skóladagur nemenda, 

skólanámskrá, starfsáætlun, 

áætlanir og verklagsreglur  
x x x 

4. Skólabragur: 

4.1 Viðmót og menning x x x 

4.2 Velferð og líðan 

nemenda 

x x x 

4.3 Samstarf heimila og 

skóla 
 x  

5. Innra mat    

5.1 Framkvæmd innra mats x  x 

5.2 Umbótastarf í kjölfar 

innra mats 
x  

x 

 


