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Megin niðurstöður 
Menntamálastofnun gaf út uppfærðan og endurskoðaðan bækling sinn Viðmið um gæði í 

skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum, 2. útgáfu 2018. Þetta er fjórða árið í röð sem við 

styðjumst við þetta matslíkan en í ár byggjum við á nýja líkaninu sem er töluvert breytt frá því 

fyrra, jafnframt var rýnt í niðurstöður úr prófum, könnunum og greiningum sem unnar voru á 

skólaárinu. 

Á þessu skólaári mátum við tvo yfirþætti úr Viðmið um gæði í skólastarfi sem voru með sex 

undirþætti. Tveir þættir 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 fjórir þættirnir voru á bilinu frá 3,0 til 3,8 og hafa fleiri styrkleika 

en veikleika. Það telst gott verklag og flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi.  

 

Viðfangsefni 20-21 

1. Stjórnun og fagleg forysta   

1.1. Faglegt samstarf og samræða 4,1 

1.2. Samvirkni í stefnumótun 4,5 

2.     Nám og kennsla   

2.1. Inntak og námskrá 3,8 

2.2. Árangur náms  3,5 

2.5. Námsvitund 3,4 

2.6. Ábyrgð og þátttaka 3,0 

 

Niðurstöður lesfimiprófa sýna að þrír af tíu bekkjum, þ.e. 1., 2. og 5. bekkur, ná settu 

markmiði, að 50 % nemenda nái viðmiði 2 að vori, aðrir bekkir eru undir því viðmiði.  

Af 51 nemanda, sem prófið á Milli mála ll - Mat á íslensku sem öðru máli var lagt fyrir, eru 

um 84% sem lenda á rauðu svæði þar sem talið er nokkuð öruggt að nemendur eigi í 

talsverðum vandræðum með að skilja það sem fram fer í skólastofunni og að lesa námsbækur 

á íslensku,14% nemenda lenda á gulu svæði þar sem talið er líklegt að nemendum gangi 

ágætlega í sumu en verr með flóknari atriði og 2% nemenda lenda á grænu svæði. 
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Inngangur 
 

Tilgangurinn með sjálfsmati skóla er fyrst og fremst að það sé 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 fjórða í röðinni sem byggð er á líkani sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga gaf fyrst út árið 

2012 og endurskoðaðri og breyttri útgáfu sem kom út 2018. Líkanið sem við styðjumst nú við 

er kynnt í bæklingnum Viðmið um gæði í skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum, 2. útgáfa. 

Jafnframt var rýnt í niðurstöður úr prófum, könnunum og greiningum sem unnar voru á 

skólaárinu 

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 starfstöð skólans þegar sá skóli var lagður niður sem 

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

Í upphafi þessa skólaárs er 231 nemendi skráður í skólann, í 17 bekkjardeildum og á þrem 

starfstöðvum. Nemendafjöldinn skiptist þannig niður á starfstöðvarnar að 124 nemendur eru 

skráðir í skólann í Ólafvík, 81 á Hellissandi og 26 nemendur í Lýsuhólsskóla, þar af eru 6 

nemendur í leikskóla. Starfsmenn skólans eru 68 í mun færri stöðugildum, auk skólabílstjóra.  
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Sjálfsmatsaðferð og framkvæmd mats 
Við sjálfsmat skólans er stuðst við líkan sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Samband íslenskra sveitarfélaga gáfu út árið 2012 og aðra útgáfu þess, sem kom út árið 2018 

endurskoðuð og töluvert breytt. Líkan þetta er kynnt í bæklingnum Viðmið um gæði í 

skólastarfi fyrir ytra mat á grunnskólum, 2. útgáfa. 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 þrjá yfirþætti sem eru svo flokkaðir í 16 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 þetta er það líkan sem stuðst var við þegar skólinn var 

metinn síðast (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. 

Samhliða því að matið byggðist á þessu líkani var rýnt í niðurstöður úr prófum, könnunum og 

greiningum sem unnar voru á skólaárinu. 

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, Katrínu 

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

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

1. Stjórnun og fagleg forysta 

1.1. Faglegt samstarf og samræða 

1.2. Samvirkni í stefnumótun 

2. Nám og kennsla  

2.1. Inntak og námskrá 

2.2. Árangur náms 

2.5. Námsvitund 

2.6. Ábyrgð og þátttaka 

 

 

 

 

 

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 2020-2021 
 

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

snúa að viðmiðum um gæði í skólastarfi eða niðurstöðum lesfimiprófa, mati á íslensku sem 

öðru máli - Milli mála ll og samræmdum prófum. 

 

Viðmið um gæði í skólastarfi  

1. Stjórnun og fagleg forysta 

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

 

Viðfangsefni 20-21 

1. Stjórnun og fagleg forysta   

1.1. Faglegt samstarf og samræða 4,1 

1.2. Samvirkni í stefnumótun 4,5 

 

 

1.1. Faglegt samstarf og samræða 

Stjórnendur skapa svigrúm fyrir sameiginlega starfsþróun starfsmanna innan og utan skólans. 

Niðurstöður lestrarkannana og samræmdra könnunarprófa eru teknar saman og greindar. Rýnt 

er í niðurstöður með kennurum og  fundin viðeigandi úrræði fyrir nemendur.  

Styrkleikar:  

 Stjórnendur hafa forystu um að starfsmenn kynni sér nýja þekkingu um faglegt 

skólastarf með því að skapa þeim tækifæri til þess. 

 Rýnt er í niðurstöður lestrarkannana og samræmdra könnunarprófa og umbætur 

skipulagðar þegar þörf krefur. 

 Lýðræðisleg vinnubrögð einkenna samstarfið í skólanum þar sem raddir allra fá að 

koma fram. 

Tækifæri til umbóta: 

 Reglulega þarf að skapa tíma og vettvang fyrir starfsmenn til ígrundunar og gagnrýnna 

samræðna um starfshætti skólans. 

 Mikilvægt er að skapa vettvang þar sem allir hafi tækifæri á að koma skoðunum sínum 

á framfæri. 

 Það þarf að fylgja málum betur eftir og meta hver árangurinn er. 
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1.2. Samvirkni í stefnumótun 

Skólanámskrá skólans er birt á heimasíðu skólans og uppfyllir viðmið aðalnámskrár. 

Starfsáætlun tekur mið af aðalnámskrá og er birt á heimasíðu skólans. Sérstöðu skólans er 

haldið á lofti í skólastarfi. 

Styrkleikar: 

 Stjórnendur leggja áherslu á jákvæðar fréttir úr skólastarfi bæði í daglegu tali og við 

fréttaflutning. 

 Stjórnendur koma að stefnumótun og ákvarðanatöku um skólamál í sveitarfélaginu. 

 Við stefnumótun er haft samráð við hagsmunaaðila skólasamfélagsins. 

Tækifæri til umbóta: 

 Stefna sveitarfélagsins er ekki nægilega skýr varðandi skólastarf og þarf að 

endurskoða. 

 Kynna má sýn og stefnu skólans betur og markvisst fyrir foreldrum og nemendum. 

 

2. Nám og kennsla 

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

sem faglegur leiðtogi. 

 

Viðfangsefni 20-21 

2.     Nám og kennsla   

2.1. Inntak og námskrá 3,8 

2.2. Árangur náms  3,5 

2.5. Námsvitund 3,4 

2.6. Ábyrgð og þátttaka 3,0 

 

2.1. Inntak og námskrá 

Í skólanámskrá er lögð áhersla á áherslur stjórnvalda, með tilgreindum leiðum til að mæta 

þeim. Námsvísar og markmið náms eru greinargóð og byggja á aðalnámskrá.  

Styrkleikar: 

 Sérstakur stuðningur við einstaka nemendur fer að jafnaði fram innan námsumhverfis 

bekkjarins. 

 Stuðningur við einstaka nemendur er skipulagður með rökstuddri einstaklingsnámskrá 

innan ramma bekkjarnámskrár. 

 Námsáætlanir eru samdar með hliðsjón af aðalnámskrá. 

Tækifæri til umbóta: 

 Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í skólanámskrá og lítilega í námsvísum og 

áætlunum um nám. 

 Í námsvísum og áætlunum um kennslu þarf að koma skýrar fram hvernig námsaðlögun 

er háttað í hverri námsgrein eða viðfangsefni. 
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2.2. Árangur náms 

Skólinn leggur áherslu á leiðsagnarnám þar sem reglulega er fylgst með árangri allra nemenda 

og hann skráður. Unnið er úr og með niðurstöður námsmats og annars mats á árangri til að 

auka framfarir nemenda. 

Styrkleikar: 

 Gerð er grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvarða í skólanámskrá. 

 Í skólanámskrá og á veggspjöldum í öllum stofum eru viðmið um árangur, sem 

tengjast námsgreinum og lykilhæfni, skráð og öllum aðgengileg. 

 Kennarar rýna sameiginlega í niðurstöður námsmats og gera áætlun um nám nemenda. 

Tækifæri til umbóta: 

 Semja þarf stefnu um aðgerðir til að auka árangur nemenda, vörður í henni eru m.a. 

leiðsagnarnám og læsisfimman. 

 Hlutfall nemenda sem eru undir lágmarksviðmiði um árangur er meiri en á landsvísu 

og hlutfall nemenda sem ná framúrskarandi árangri er minni en á landsvísu. 

 

2.5. Námsvitund 

Þennan þátt mátu kennarar 

Nemendur gera sér grein fyrir og nýta sér mismunandi leiðir til að afla sér þekkingar og leikni 

í námi. Nemendum eru ljós markmið og viðmið um árangur sem birt eru í námsvísum. 

Nemendur sýna námi sínu áhuga og eru virkir í kennslustundum. 

Styrkleikar: 

 Unnið er eftir hæfniviðmiðum á unglinga- og miðstigi (að einhverju leyti), nemendum 

ætti að vera ljóst til hvers er ætlast. 

 Nemendur fá markvissa þjálfun í fjölbreyttum námsaðferðum. 

Tækifæri til umbóta: 

 Gefa þarf nemendum tækifæri til að setja sér markmið í námi. 

 Nemendur hafi kost á að velja sér námsaðferðir eftir viðfangsefni eða námsstíl, í 

stigvaxandi mæli, og það verði vel sýnilegt á unglingastigi.  

 

2.6. Ábyrgð og þátttaka 

Samskipti í skólasamfélaginu eru jákvæð og einkennast af virðingu. Sjónarmið nemenda hafa 

áhrif á nám þeirra, aðbúnað og aðstæður í skólanum. 

Styrkleikar: 

 Leitað er sjónarmiða nemenda um líðan og félagslegar aðstæður í skólanum - með 

Olweusarkönnunum, starfsfólk er vakandi fyrir líðan nemenda og í boði eru viðtöl við 

hjúkrunarfræðing. 

 Nemendur fá reglulega tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri á fundum í 

námshópum. Tvö nemendaráð eru starfandi við skólann, reglulegir bekkjarfundir eru 
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haldnir, nemendur eiga fulltrúa í skólaráði og hver bekkur á fulltrúa í umhverfisnefnd 

skólans. 

Tækifæri til umbóta: 

 Standa fyrir skólaþingi þar sem nemendur fái tækifæri til að koma fram með skoðanir 

sínar um hvað má betur fara í starfi skólans. 

 Semja starfslýsingu fyrir nemendaráð og embætti á þeirra vegum. 

 Nemendafulltrúar í skólaráði og í öðrum nefndum á vegum skólans fái þjálfun í 

nefndarsetum. 

 

Niðurstöður lesfimiprófa 

Lesferill er staðlað matstæki Menntamálastofnunar sem metur grunnþætti læsis. Prófið veitir 

upplýsingar um lestrarfærni nemenda og getur gefið vísbendingar um lestrarerfiðleika. 

Lesferill skiptist í eftirfarandi þætti:  

Lesskimun fyrir 1. bekk er lögð fyrir í október. Skimunin gefur vísbendingar um styrkleika og 

veikleika í hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningu og málskilningi nemenda.  

Lesfimi er staðlað raddlestrarpróf fyrir 1.-10. bekk sem prófar hraða og nákvæmnislestur. 

Prófin eru þrjú fyrir hvern árgang og eru lögð fyrir í september, janúar og maí. Lesfimiprófin 

eru stöðluð og er ein útgáfa af texta í hverjum árgangi. Í viðmiðum Menntamálastofnunar er 

gert ráð fyrir því að ákveðinn fjöldi orða sé lesinn á mínútu í hverjum árgangi, sjá töflu. 

Viðmiðin miðast við að nemandi hafi náð ákveðinni hæfni í lestri, þ.e. hraða og nákvæmni, að 

vori í hverjum árgangi. Þá geta prófin einnig metið framfarir innan árs og milli ára. 

Niðurstöður lesfimiprófa eru skráðar í skólagátt þrisvar á skólaári en þar hafa kennarar aðgang 

að gagnabanka sem sýnir lestrarferli hjá hverjum nemanda og einnig niðurstöður einstakra 

árganga miðað við landið. Þá er einnig hægt að skoða niðurstöður hjá hverjum nemanda á 

myndrænu formi til að átta sig betur á lestrarferli einstaka nemanda og árganga.  
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Hér má sjá viðmið sem sett eru fyrir hvern árgang í grunnskóla. Gert er ráð fyrir stíganda í 

lesfimiviðmiðum á milli bekkja. Þegar lesfimiviðmiðum er náð þarf að halda áfram að þjálfa 

lestur til að viðhalda góðri lesfimi.  

 

 

Niðurstöður lesfimiprófa í maí 2021 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður árganga út frá lesfimiviðmiðum í maí 2021 á Hellissandi og Ólafsvík. Stefnt er að 

því að 50% nemenda nái viðmiði 2 að vori í öllum árgöngum. 
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Bekkur Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 

1 83,3% 55,6% 33,3% 

2 91,7% 66,7% 33,3% 

3 96,3% 33,3% 29,6% 

4 70,4% 44,4% 14,8% 

5 75% 50% 21,4% 

6 63,6% 22,7% 9,1% 

7 63,6% 18,2% 0% 

8 71,4% 33,3% 4,8% 

9 69,2% 38,5% 15,4% 

10 58,6% 34,5% 10,3% 

 

Niðurstöðurnar sýna að 1., 2. og 5. bekkur nær settu markmiði um að 50 % nemanda nái 

viðmiði 2 að vori.  

Í Grunnskóla Snæfellsbæjar er unnið markvisst að því að þjálfa lestrarfærni nemenda í öllum 

árgöngum. Lögð er áhersla á  heimalestur, lestur í skóla, yndislestur, bækur að eigin vali til 

kynninga, bekkjarsett í mörgum árgöngum ásamt fjölbreyttum verkefnum í öðrum 

námsgreinum.  

Þá stendur Grunnskóli Snæfellsbæjar fyrir sumarlestri í samstarfi við Bókasafn Snæfellsbæjar 

þar sem markmiðið er að viðhalda þeirri lestrarfærni sem nemendur náðu að vori. Reynslan 

sýnir okkur að nemendur missa niður á sumrin þá færni sem þeir hafa náð um veturinn og 

mörgum reynist erfitt að vinna það upp. Verkefnið, sem er ávallt þematengt, er kynnt fyrir 

öllum bekkjum í skólalok og þannig tryggt að allir séu vel upplýstir um hvernig verkefnið 

gengur fyrir sig og hvert markmiðið er með sumarlestri. Þá er verkefnið kynnt á heimasíðu og 

facebook síðu skólans, bæði á íslensku og pólsku.  
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Milli mála ll - Mat á íslensku sem öðru máli 

Góð orðaforðakunnátta er grundvöllur þess að börn skilji hugtök og að þau geti ráðið í flóknar 

setningar. Orðaforði er undirstaða málþroska ungra barna og á skólaaldri er hann undirstaða 

frekari framfara í málfræði og velgengni í skólastarfi.  

Skólaárið 20-21 er fyrsta árið sem Milli mála er lagt fyrir nemendur við skólann. Tilgangurinn 

með prófinu er að meta hvort börn og unglingar, sem hafa annað móðurmál en íslensku, hafi 

nægilega góð tök á íslensku til þess að fylgjast með og taka þátt í skólastarfi í sínum bekk.  

Í skólanum eru um 66 börn sem eiga annað eða báða foreldra af erlendum uppruna.  Stór 

hópur nemendanna á í erfileikum með orðaforða og íslenskt mál en innan hópsins eru einnig 

nemendur sem standa jafnfætis börnum með íslensku sem móðurmál. Prófið var ekki lagt fyrir 

alla þá nemendur skólans sem hafa annað móðurmál en íslensku heldur eingöngu fyrir þá 

nemendur sem eru á lista skólans sem sendur er til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.  

Hlutfall nemenda sem hafa íslensku sem annað mál. 

 38 % nemenda á yngsta stigi (25 nemendur).  

 32 % nemenda á miðstigi (21 nemandi). 

 30 % nemenda á elsta stigi (20 nemendur).  

 

 

  

Af þeim 51 nemanda sem prófið var lagt fyrir lenda um 84% á rauðu svæði, þar sem talið er 

nokkuð öruggt að þeir eigi í talsverðum vandræðum með að skilja það sem fram fer í 

skólastofunni og að lesa námsbækur á íslensku (skv. stöðlun þá standa þeir lakar en 97% 

nemenda sem hafa íslensku að móðurmáli). 14% nemenda lenda á gulu svæði, þar sem talið er 

líklegt að þeim gangi ágætlega í sumu en verr með flóknari atriði (skv. stöðlun þá standa þeir 

sig lakar en 84% nemenda sem hafa íslensku að móðurmáli). 2% nemenda lenda á grænu 

svæði (skv. stöðlun þá teljast þeir vera innan sömu marka og nemendur sem hafa íslensku sem 

móðurmál). Hafa ber í huga að fleiri nemendur við skólann falla undir græna svæðið, þ.e. 

nemendur sem hafa náð góðum tökum á íslensku. Ekki var talin ástæða til að leggja Milli 

mála fyrir þá nemendur þar sem þeir koma vel út í öðrum könnunum/prófum í skólanum.  
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Niðurstöðurnar sýna að hópurinn sem Milli mála var lagt fyrir á í töluverðum erfiðleikum 

með íslenskan orðaforða. Mikilvægt er þó að hafa í huga að frammistaða á þessu prófi gefur 

vísbendingu um það hvort íslenskukunnátta nemandans sé á því stigi að hann skilji 

námsbækurnar og það sem fram fer í skólastofunni þannig að skólastarf komi honum að 

gagni. 

 

Niðurstöður 

Stór hluti tví-/fjöltyngdra nemenda okkar á í miklum erfiðleikum með orðaforða og skilning á 

íslensku máli og mikilvægt er að bregðast markvisst við með aðferðum sem efla orðaforða og 

skilning. Skólinn hefur brugðist við með því að sækja fróðleik og ráðleggingar til t.d. Elínar 

Þallar, höfundar Milli mála, og Brúarsmiða á vegum Miðju máls og læsis.  Tveir kennarar 

sem sinna munu ÍSAT kennslu skólaárið 2021-22 fara á leiðtoganámskeið um tví-/fjöltyngi. 

Efla þarf alla kennara til þess að hafa þennan hóp í huga þegar námið er skipulagt. 
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Niðurstöður samræmdra prófa 

Samræmd próf eru lögð fyrir nemendur í 4., 7. og 9. bekk. Prófin eru rafræn, á forræði 

Menntamálastofnunar (MMS). Skólaárið 2020-2021 voru prófdagar hjá 4. bekk í íslensku og 

stærðfræði þann 1. og 2. október og hjá 7. bekk í sömu fögum dagana 24. og 25. september. 

Þrír prófdagar voru hjá 9. bekk frá 8.-10. mars í íslensku, stærðfræði og ensku. 

Skólinn hefur haldið sig við þá meginreglu að allir nemendur skólans taki prófin nema það sé 

mat kennara og stjórnenda að nemandi beri skaða af eða víki það mikið frá í þroska að það 

þjóni ekki tilgangi prófanna að hann taki próf. Við próftöku hefur verið sótt um þá þjónustu 

sem nemendur eiga rétt á, þ.e. lengri próftíma, upplestur eða að taka prófin í smærri hópum.  

Varðandi niðurstöður prófanna má vísa í Minnisblað vegna stöðu skólans í samræmdum 

könnunarprófum sem finna má á heimasíðu skólans (https://b0eddec8-188d-43e5-ad7d-

543122658791.filesusr.com/ugd/78b0ab_2e9df6d398c34319a3f4c8778c942fb1.pdf). Þar er 

rýnt í niðurstöður prófanna á sex ára tímabili, 2010-2016. Niðurstöðurnar eru teknar af síðu 

Menntamálastofnunar, http://skyrslur.mms.is/. Einkunnir samræmdu prófanna eru 

normaldreifðar þar sem meðaltalið er 30. Það er alltaf stefna skóla að vera yfir landsmeðaltali 

en viðunandi árangur er 28 stig eða hærra. Mestu máli skiptir að nemendur sýni framfarir á 

milli prófa, þ.e. sýni framfarir á milli prófa 4. og 7. bekkjar og síðan á milli 7. og 9. bekkjar. 

Því miður er Menntamálastofnun hætt að gefa út framfarastuðla fyrir skóla og einstaklinga og 

er það slæmt. 

Neðangreindar upplýsingar eru fengnar af vef MMS 

https://menntamalastofnun.shinyapps.io/skyrslugrunnur/ og eru niðurstöður frá síðustu 

aldamótum, til dagsins í dag. Þar má rýna enn frekar í niðurstöður prófanna milli ára. Eins og 

sjá má eru allir árgangar við eða fyrir neðan landsmeðaltal. 

 

 

 

 

https://b0eddec8-188d-43e5-ad7d-543122658791.filesusr.com/ugd/78b0ab_2e9df6d398c34319a3f4c8778c942fb1.pdf
https://b0eddec8-188d-43e5-ad7d-543122658791.filesusr.com/ugd/78b0ab_2e9df6d398c34319a3f4c8778c942fb1.pdf
http://skyrslur.mms.is/
https://menntamalastofnun.shinyapps.io/skyrslugrunnur/
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Niðurstöður þessa skólaárs er hægt að sjá hér að neðan 

 

Niðurstöður 

Árangur nemenda var lakari en árangur á landsvísu, í öllum prófunum. Í kjölfar þess að 

niðurstöður lágu fyrir var fundað með kennurum, farið yfir niðurstöður bekkja, prófhluta og 

árangur einstakra nemenda með kennurum viðkomandi bekkja. Rýnt var í kennslu, skipulag 

kennslunnar og þann stuðning sem er veittur í bekkjunum með það að markmiði að gera enn 

betur og kanna hvort einhverjir nemendur séu að gleymast hjá okkur. Einnig var farið yfir það 

sem vel gekk og reynt að byggja á þeim styrkleikum sem fram komu. 
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Niðurstöður Olweusarkönnunar 

 

Einelti er endurtekið neikvætt atferli eins eða fleiri einstaklinga sem beinist gegn ákveðnum 

einstaklingi sem á erfitt með að verja sig. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar vinnur samkvæmt eineltisáætlun Olweusar gegn einelti og 

andfélagslegri hegðun og hefur gert það frá stofnun hans árið 2004. Markmið áætlunarinnar er 

að skapa skólaumhverfi þar sem einelti fær ekki þrifist. Áætlunin byggir á fáum meginreglum 

sem sýnt hefur verið fram á, með vísindalegum rannsóknum, að skili árangri í baráttunni gegn 

einelti og andfélagslegri hegðun. 

Í skólastarfinu er lögð áhersla á að skapa andrúmsloft sem einkennist af jákvæðni, hlýju, alúð 

og afskiptum starfsfólks af óviðunandi hegðun nemenda. 

Í skólanámskrá er skráð stefna um velferð og umhyggju fyrir nemendum. Foreldrasamtöl eru 

tvisvar á skólaárinu til þess að ræða líðan, námsárangur og markmið nemenda. 

Hjúkrunarfræðingur, lausnaleitarteymi og nemendaverndarráð taka til skoðunar og 

umfjöllunar þau mál sem upp koma. GSNB er heilsueflandi skóli. Við fylgjum áætlun 

Olweusar og Zippý varðandi samskipti nemenda, ásamt móttökuáætlun þegar nýir nemendur 

hefja nám við skólann. GSNB er í góðu samstarfi við FSSF, heilsugæsluna og aðra stoðaðila 

skólans. Náms- og starfsráðgjafi kemur reglulega í skólann. 

Hin árlega Olweusarkönnun var lögð fyrir á haustönn 2020 fyrir skólaárið 2020-2021 í 

umsjón verkefnisstjóra Olweusar. Nemendur í 5.-10. bekk tóku þátt og var könnunin tekin á 

rafrænu formi. Svarhlutfall var 100%. 

 

 

Mynd . Hvernig líkar þér í skólanum? 
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Niðurstöður sýna að meirihluta nemenda líkar mjög vel eða vel í skólanum eða 74,1% en 

nemendur sem líður illa eða mjög illa í skólanum eru 2,6%. Um 23,3% nemenda líkar hvorki 

vel né illa í skólanum. Alls hafa 7,7% nemenda í 5.-10. bekk orðið fyrir einelti tvisvar til 

þrisvar sinnum í mánuði eða oftar, alls níu nemendur. Það er aukning frá síðasta ári. Sjá mynd  
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Eins og fram kemur þá er upplifun nemenda sú að hlutur umsjónarkennara við að vinna gegn 

einelti sé minni en áður hefur verið. 

Styrkleikar:  

 Skýr og viðeigandi stefna um velferð og umhyggju fyrir nemendum sem fylgt er eftir. 

 Fylgst er með líðan nemenda með könnunum og einstaklingsviðtölum.  

 Bekkjarfundir eru haldnir, einstaklingssamtöl, foreldra- og nemendasamtöl, fundur 

skólastjóra með nemendum. Nemendaráð á fulltrúa í skólaráði. 

 Olweusaráætlun og Zippý  vinna að góðum samskiptum milli nemenda.  

 Fylgt er vel eftir þegar nemendur flytjast á milli skóla eða skólastiga.  

 Stoðþjónusta við nemendur og fjölskyldur þeirra. 

Tækifæri til úrbóta:  

 Hvetja nemendur enn frekar til þess að sýna umburðarlyndi og þróa hæfni sína í 

mannlegum samskiptum. 

 Auka þarf áherslu á námstækni og tímastjórnun. 

 Auka/tryggja viðveru hjúkrunarfræðings í skólanum.  
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Umbótaáætlun 2021 – 2022 
Umbótaáætlun þessa skólaárs byggir á þeim þáttum sem rýnt var í og eru viðmið í skólastarfi, 

niðurstöður úr prófum, könnunum og greiningum sem unnar voru á skólaárinu. 

 

Umbótaþættir  Aðgerðir til umbóta  Tímaáætlun  Ábyrgðaraðili/ar  

1.1. Faglegt samstarf og 

samræða 

Reglulega þarf að skapa 

tíma og vettvang fyrir 

starfsmenn til ígrundunar 

og gagnrýnna samræðna 

um starfshætti skólans. 

Alltaf Stjórnendur. 

1.2. Samvirkni í stefnumótun Kynna markvisst fyrir 

foreldrum og nemendum 

sýn og stefnu skólans. 

Alltaf Stjórnendur og 

umsjónarkennarar. 

2.1. Inntak og námskrá Semja stefnu um hvernig 

námsaðlögun er háttað í 

hverri námsgrein eða 

viðfangsefni 

Vor Stjórnendur og 

kennarar. 

2.1. Árangur náms, niðurstöður 

lesfimiprófa, samræmdra prófa 

og Milli mála ll 

Semja málstefnu fyrir 

sveitarfélagið sem hefur 

það að markmiði efla 

málskilning nemenda. 

Skólaárið 2021 

– 2022 

Skólastjóri. 

2.5. Námsvitund Gefa nemendum tækifæri 

til að setja sér markmið í 

námi. 

Alltaf Stjórnendur og 

kennarar. 

2.6. Ábyrgð og þátttaka Standa fyrir skólaþingi þar 

sem nemendur fá tækifæri 

til að koma fram með 

skoðanir sínar um hvað má 

betur fara í starfi skólans. 

Skólaárið 2021 

– 2022 

Skólastjórnendur. 

Niðurstöður Olweusarkönnunar Huga að líðan nemenda 

með það að markmiði að 

bæta líðan hvers. 

Alltaf Stjórnendur og 

starfsfólk. 
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Lokaorð 
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.  

Þetta er fyrsta sjálfsmatsskýrslan sem unnin er eftir nýju líkani Mennta- og menningarmála-

ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2018. Jafnframt eru tíundaðar í fyrsta 

sinn helstu niðurstöður prófa og kannana sem lögð voru fyrir í skólanum, s.s. lesfimiprófa, 

samræmdra prófa, Olweusarkönnunar og Milli mála ll.  

Niðurstöður matsins um gæði skólastarfsins eru jákvæðar fyrir skólann. Af sex þáttum sem 

metnir voru um gæði skólastarfs komu tveir þættir mjög vel út, þar sem meðaltalið var yfir 

fjórum, og flestir eða allir undirþættir þeirra þátta voru sterkir. Telst það mjög gott verklag 

sem samræmist fyllilega lýsingu á gæðastarfi. Hinir fjórir þættirnir hafa fleiri styrkleika en 

veikleika. Það telst gott verklag og flestir þættir í samræmi við lýsingu á gæðastarfi.  

Niðurstöður lesfimiprófa, samræmdra prófa og Milli mála ll gefa sterkar vísbendingar um að 

hluti nemenda nái ekki viðunandi árangri miðað við þau viðmið sem stuðst er við á landsvísu. 

Mikilvægt er að huga að því að nemendur hafi námsefni við hæfi, sýni framfarir og líði vel. 

Niðurstöður Olweusarkönnunar segja okkur að stórum hluta nemenda líði mjög vel eða vel í 

skólanum sem telst mjög jákvætt.  

Niðurstöðurnar sem hér birtast eru um margt jákvæðar fyrir skólann en niðurstöður prófanna 

eru ögrandi verkefni fyrir skólann að takast á við. Fyrsta skref sem lagt er til í þeirri vegferð er 

að semja málstefnu fyrir skólasamfélagið þar sem m.a. verða skilgreind hlutverk skóla og 

heimilis í námi og málþroska nemenda. Við sjáum fyrir okkur að þetta verkefni muni standa 

yfir í langan tíma, jafnvel 2 - 3 skólaár, en stefnan er að hefjast handa og komast sem lengst 

áleiðis á þessu skólaári. 
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Fylgiskjal 1: Viðmið um gæði í skólastarfi 
Gagnaöflun  

  

1. Stjórnun og fagleg forysta 

1.1. Faglegt samstarf og samræða 

1.2. Samvirkni í stefnumótun 

1.3. Tengsl við foreldra og aðra í skólasamfélaginu 

1.4. Umbætur og innleiðing breytinga 

1.5. Vinnulag, verklagsreglur og áætlanir 

1.6. Starfsmannastjórnun og verkaskipting 

1.7. Leiðtogahæfni stjórnenda og starfsmanna 

2. Nám og kennsla  

2.1. Inntak og námskrá 

2.2. Árangur náms 

2.3. Gæði kennslu 

2.4. Skipulag náms 

2.5. Námsvitund 

2.6. Ábyrgð og þátttaka 

3. Innra mat  

3.1. Skipulag 

3.2. Framkvæmd 

3.3. Umbætur 

 

 

 
Mynd tekin úr bæklingnum Viðmið um gæðastarf í grunnskólum, 2. útgáfa, 2018, bls. 8. 
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Fylgiskjal 2: Langtímaáætlun um innra mat 
 

 

 

 

20-21 21-22 22-23 23-24

1.     Stjórnun og fagleg forysta

1.     Faglegt samstarf og samræða 1

2.     Samvirkni í stefnumótun 1

3.     Tengsl við foreldra og aðra í skólasamfélaginu 1

4.     Umbætur og innleiðing breytinga 1

5.     Vinnulag, verklagsreglur og áætlanir 1

6.     Starfsmannastjórnun og verkaskipting 1

7.     Leiðtogahæfni stjórnenda og starfsmanna 1

2.     Nám og kennsla

1.     Inntak og námskrá 1

2.     Árangur náms 1 1 1 1

3.     Gæði kennslu 1

4.     Skipulag náms 1

5.     Námsvitund 1 1

6.     Ábyrgð og þátttaka 1 1

3.     Innra mat

1.     Skipulag 1 1

2.     Framkvæmd 1 1

3.     Umbætur 1 1


