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1. Inngangur 

 
Yfirumsjón með matsskýrslu Setbergsskóla 2009 hefur skólastjóri ásamt matsteymi 
skólans sem hefur umsjón með framkvæmd á mati á skólastarfi.  
 
Allar kannanir sem lagðar eru fyrir á vegum matsteymis eru kynntar hlutaðeigandi aðilum 
og eru unnar umbótaáætlanir  sem byggðar eru á greiningu á niðurstöðum þeirra.  
Umbótaáætlanir byggjast á markmiðasetningu og umræðum sem eiga sér ýmist stað  á 
vinnufundum starfsmanna eða í minni hópum kennara og stjórnenda. Umbótaáætlanir eru 
síðan liður í verkefnaáætlun skólans.   
 
Í skýrslunni eru fyrst talin matstæki, hvernig gagnaöflun fór fram og með hvaða 
mælitækjum  gögnum var safnað. Greint er frá helstu niðurstöðum sem varða styrkleika 
og þá þætti sem betur mega fara. Meðfylgjandi er einnig áætlun um mat til ársins 2011 en 
sú matsáætlun er endurskoðuð árlega.  
Skýrsla þessi er send til fræðslustjóra og fræðsluráðs og kynnt skólaráði Setbergsskóla í 
júní.  Matsskýrslan er einnig birt á vefsíðu skólans á www.setbergsskoli.is 
 

1.1Tilgangur og markmið með innra mati á skólastarf i  
• Leita leiða til að bæta námsárangur og aðstæður nemenda skólans. 
• Efla þekkingu allra starfsmanna á stofnuninni og starfsemi hennar sem heild. 
• Auka samstarf og samheldni allra sem koma að skólastarfinu, nemenda, foreldra og 

starfsmanna. 
• Bæta starfsaðstæður og stuðla að betri líðan þeirra sem í skólanum starfa, bæði 

nemenda og starfsmanna. 
• Stuðla að þróun og vexti skólans og skapa frjóa umræðu um starf hans. 
• Stuðla að þróun og vexti skólans og skapa frjóa umræðu um starf hans.  
• Tryggja miðlun upplýsinga um starfsemi skólans bæði í innra og ytra umhverfi hans.  

  

1.2 Matstæki 
 

• Kanni. Spurningalisti lagður fyrir starfmenn 2. mars 2009.  
• Kanni: Foreldrakönnun var lögð fyrir á foreldradeginum 9. október 2008 í 4. og 7. 

bekk.  
• Kanni: Könnun var lögð fyrir nemendur í 4. bekk 21. október 2008. 
• Kanni: Könnun var lögð fyrir nemendur í 7. bekk 29. október 2008. 
• Kanni: Könnun var lögð fyrir nemendur í 9. bekk 3. mars 2009. 
• Rafræn könnun var lögð fyrir foreldra nemenda í  9. bekkjum í maí 2009. 
• Skimunarpróf GRP14, greinandi ritmálspróf fyrir 9. bekk. 
• Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. bekk.  
• Samræmd próf í 4.og 7.bekk. 
• Starfsmannasamtöl frá desember 2008 til maí 2009.  
• Könnun um símenntun. 
• Skýrslur eftir foreldradaga. 



 3  
 

 

2. Nemenda og foreldrakannanir  

 
Á foreldradegi 9. október 2008 voru foreldrar nemenda í 4. og 7. bekkjum beðnir að svara 
nokkrum spurningum varðandi viðhorf þeirra til skólans og líðan barna sinna í skólanum. 
Þátttakan var nokkuð góð (eða 67 af 100). Það var sérstaklega ánægjulegt að viðhorf foreldra 
til skólans er jákvætt og þótti þeim  frammistaða bæði kennara og skólastjórnar góð og leggi 
mikinn metnað í að byggja upp góðan skóla.  Foreldrar telja að kennarar barnanna leggi 
metnað sinn í að kennslan sé góð og að nemendum séu sköpuð góð skilyrði til að ná árangri í 
námi og starfi.   
 
Viðhorfakönnun nemenda var lögð fyrir í 4. bekk 21. október 2008, í  7.  bekk 29. október 
2008 og í 9. bekk 3. mars 2009. Nemendur í 4., 7. og 9. bekkjum telja að sér og 
skólasystkinum sínum líði vel í skólanum og segja að það séu skýrar reglur um umgengni og 
hegðun innan veggja skólans. Einnig voru þeir almennt ánægðir með umsjónarkennarann. 
Einnig telur meirihluti nemenda í þessum þremur árgöngum að lítið sé um einelti og stríðni og 
að krakkar meiði ekki aðra krakka og eigi vini í skólanum.  
 
Of mörgum nemendum finnst þeir ekki fá nógu mikið hrós þegar þeir standa sig vel bæði í 
hegðun og námi. 
 
Rafræn könnun var lögð fyrir foreldra nemenda í 9. bekkjum í maí 2009.  Þátttaka var undir 
viðmiðunarmörkum (32 af 59) þannig að hún telst ekki marktæk.   
 

2.1 Umbótaverkefni:  
Til umbótaverkefna teljast þau verkefni sem ekki ná 90% jákvæðum niðurstöðum.  Þetta á við 
um foreldra- og nemendakannanir.  
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum: 

• Varðandi agamál, þá er verið að innleiða SMT skólafærni og verður því 
haldið áfram.  
Kennarar eru meðvitaðri um mátt hróssins út frá skólafærni (SMT) og geislanum. 

• Unnið er út frá forvarnaáætlun skólans og eru fengnir fagaðilar til að fræða nemendur. 
• Hvatning til foreldra að fara eftir útivistarreglum. 
• Áframhaldandi vinna með læsisátak til að auka áhuga nemenda á lestri.  
• Hvatning til foreldra að sjá um að nemendur sinni sínu heimanámi. Til að 

auka aðgengi foreldra að heimanámi er það birt á Mentor. 
• Til að vinna gegn og fyrirbyggja einelti er unnið eftir eineltisáætlun 

skólans og aðgerðir ákveðnar af eineltisteymi skólans. Eineltisáætlun 
skólans er aðgengileg á heimasíðu skólans. 

• Kennarar nota fjölbreyttari kennsluhætti og auka hópavinnu. 
• Skólastjórn mun vera sýnilegri og heimsækja bekki eins og kostur er. 

2.2 Starfsmannakönnun 
 
Lögð var fyrir starfsmenn viðhorfakönnun 2. mars 2009. Samtals 60 starfsmenn svöruðu 
könnuninni. Sami spurningalisti var lagður fyrir og síðasta ári. 
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Spurningalistinn sem starfsmenn svöruðu er byggður upp á staðhæfingum með 
svarmöguleikunum sammála, frekar sammála, frekar ósammála og ósammála. 
 

2.3 Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 85% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar sammála 
staðhæfingunum en við viljum hafa það 90%.  Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í 
skólastarfinu samkvæmt þessu viðmiði.   

 Starfsmönnum  líður vel í vinnunni  
 91% eru ánægðir með vinnuaðstæður 
 96% telja starf sitt skipta máli  
 96,5% starfsmanna telja sig vera glaða og reyna að efla félagsandann 
 98% starfsmanna telja sig skila umsömdum vinnutíma og taka þátt í samstarfi 
 98% starfsmanna telja skólann góðan vinnustað 
 92%  starfsmanna telja sig njóta trausts foreldra í starfi 
 100% starfsmanna telja að foreldrar í skólahverfinu telji mikilvægt að börn þeirra nái 

góðum árangri  
 100% telja að í skólahverfinu ríki samstaða um að reka góðan skóla 
 96% telja sig vera viðurkenndan starfsaðila af hálfu skólastjóra 
 90% telja skólann hafa skýra stefnu og markmið sem eru öllum vel ljós 
 98% telja skólastjóra áhugasaman um að bæta skólastarfið 
 91% eru ánægð með stjórnun skólans 
 98% telja skýra verkaskiptingu vera á milli kennara og stjórnenda í skólanum 
 89% telja gott skipulag vera á samstarfi og samvinnu starfsmanna 
 96% telja skólastjóra og aðstoðarskólastjóra vinna vel saman 
 91% telja að það séu skýrar vinnureglur um meðferð náms- og hegðunarvandamála og 

að það sé góð samstaða um úrlausn þeirra. 

2.4 Umbótaverkefni  
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 85% 
eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  
 
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum:  

 Varðandi agamál, þá verður haldið áfram að vinna að SMT skólafærni.   
 Bæta þarf vinnuaðstæður starfsmanna, efla þarf stuðning og hvatningu meðal þeirra og  

vinna með líðan á vinnustað með hvatningu og hrósi. Ein leið til þess væri að stofna 
handleiðsluhópa eða fá fagaðila inn til handleiðslu.   

 Yfirfara þarf nýtingu húsnæðis og búnað skólans, má þá leggja meiri áherslu á að 
Fasteignafélag Hafnarfjarðar sinni eignum sínum betur.  

 Hvetja þarf starfsmenn til að kynna sér stefnu skólans og skólanámskrá þar sem 19% 
starfsmanna telja sig ekki þekkja það nægilega vel. 

 Bæta þarf skilvirkni á leiðum upplýsinga og efla starfsmenn til að axla ábyrgð á 
ákvarðanatöku innan skólans. 

 Stjórnendur þurfa að vera sýnilegri í skólastarfinu og leita lausna á vandamálum 
nemenda. 

 Efla þarf samstarf skólaskrifstofu við skólann og auka framboð til endurmenntunar. 
 Hvetja þarf starfsmenn til að kynna sér stefnu skólans varðandi foreldrasamstarf og 

efla traust og jákvætt viðhorf foreldra til skólans þannig að staða skólans í samfélaginu 
styrkist.   
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3. Umbótaáætlun   

 
Nýr  skólastjóri tók við stjórnun skólans haustið 2008 og hefur hann notað árið til að kynnast 
starfi innan skólans og því fyrirkomulagi sem hefur tíðkast þar.  
Mat skólastjóra er að  

• endurskoða þurf i Starfsmannahandbók skólans í núverandi mynd.   
• endurskoða þurfi almenna skólanámskrá skólans þar sem upplýsingar um skólastarfið 

voru ýmist í skólavísi, á heimasíðu skólans eða í litlum heftum.  Er áformað að vinna 
að þessum verkefnum á komandi hausti og næsta skólaári.  

 

3.1 Umbótaverkefni – almennt 
 

• Bæta þarf skipulag umferðaræða að skólanum 
• Bæta þarf starfslýsingar einstakra skólaliða 
• Starfsmenn gerðir meðvitaðri um einstaka ákvarðanir skólastjórnar varðandi skipulag 

skólans. 
• Gera þarf könnun hjá einstaklingum um hvað þeir telji að geti bætt starfsaðstæður 

þeirra 
• Huga þarf að vinnuaðstöðu sérgreina þar sem sérstofur nýtast ekki 
• Vinna þarf þróunarstarf til að skýra stefnu skólans hvað varðar einstaklingsmiðað nám 

3.2 Skimunarpróf 
Í byrjun október fara fram skimunarpróf í 1. bekk Setbergsskóla.  Tilgangur  
skimunarprófanna er að finna við upphaf skólagöngu þá nemendur er hugsanlega þurfa á 
stuðningi að halda, veita þeim frekari greiningu og stuðning við hæfi. 
Skimunin er tvískipt.   

 

A) Í fyrri hluta skimunarinnar er lagt fyrir hugtakapróf ið Boehm-R en þar er könnuð þekking 
barnanna á 50 almennum hugtökum. Sérkennari sér um fyrirlögn og úrvinnslu prófsins en 
umsjónarkennari aðstoðar og skráir niður athugasemdir t.d. varðandi úthald og einbeitingu 
nemenda. 

 

B) Síðari hluti prófsins byggist á einstaklingsviðtölum, þar sem eftirfarandi þættir eru 
kannaðir: 

• Einfalt framburðarpróf. 
• Einföld könnun á hljóðkerfisvitund. 
• Þekking nemandans á innlögðum bókstöfum könnuð. 
• Færni nemandans til að tengja saman bókstafi.  
• Ýmis þekkingaratriði prófuð (s.s. hvort barnið þekkir eigin afmælisdag og 

heimilisfang). 
• Barnið svarar nokkrum spurningum er reyna á máltjáningu og rökhugsun.  
• Skammtímaminni metið (endurtekning töluraða). 
• Lausleg athugun á talnaskilningi þar sem barnið telur upp í 20, telur aftur á bak frá 20, 

telur hluti og reiknar létt hugarreikningsdæmi (samlagning og frádráttur) .Einnig er 
kannað hvort barnið þekkir tölustafina frá 1-10. 
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• Teikniþroski og fínhreyfingar lauslega metið, sem og grip um skriffæri. 
 

Ef ekkert athugavert kemur út úr þessum skimunum er ekki haft samband við foreldra, en ef 
ástæða þykir til að kanna stöðu nemandans nánar er óskað eftir samþykki foreldra fyrir frekari 
greiningu. Það fer síðan eftir niðurstöðum greiningar hvort nemandanum er boðið upp á 
stuðning t.d. í formi málörvunartíma og/eða lestrarstuðnings. Í sumum tilfellum er útbúin 
einstaklingsnámsskrá sem byggir á ítarlegri greiningu. Niðurstöður skimunarinnar eru kynntar 
fyrir nemendaverndarráði og umsjónarkennurum viðkomandi bekkja.  
Í 1. og 2. bekk eru auk þess lögð fyrir skimunarpróf sem kallast Læsi. Prófin eru lögð fyrir í 
áföngum á vorönn. í 1. og 2. bekk. Markmið Læsisprófanna er að finna þá nemendur er kunna 
að eiga í lestrarerfiðleikum og hefja strax fyrirbyggjandi vinnu.  
 
Síðustu ár hefur komist á sú vinnuregla að gaumgæfa niðurstöður stærðfræðiprófa 1.- 7. 
bekkjar, bæði í janúar og að vori. Niðurstöður þessara prófa eru m.a. nýttar til að skoða stöðu 
einstakra nemenda hvað varðar styrkleika og veikleika. Þörf fyrir stuðning er endurskoðuð í 
ljósi þessara niðurstaðna og hugað vel að kennsluaðferðum. Komið hefur verið á ákveðnu 
stuðningskerfi þar sem einstaklingsmiðuð kennsla er höfð að leiðarljósi. 

3.3 Samræmd próf í 4. og 7. bekk 
 
Samræmd próf eru lögð fyrir í íslensku og stærðfræði í 4. og 7. bekk. Niðurstöður þessara 
prófa eru m.a. nýttar til að skoða stöðu einstakra nemenda hvað varðar styrkleika og 
veikleika. Þörf fyrir stuðning og skipulagning kennsluhátta er endurskoðuð í ljósi þessara 
niðurstaðna. 

3.4 Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl hófust í desember og voru í gangi fram í apríl. Starfsmenn fengu blað með 
spurningum sem þeir skiluðu í samtölin.  Þetta var gert til að starfsmenn væru undirbúnir fyrir 
það sem var til umræðu í samtölunum og eins var starfsmönnum að sjálfsögðu frjálst að ræða 
það sem þeir óskuðu hverju sinni. Í samtölunum var rætt um helstu áherslur skólastarfsins, 
þróunarverkefni, kennslu/starf, líðan starfsmanns, hvað væri gott og hvað mætti bæta. Að 
lokum var rætt um væntanlegt starf á næsta skólaári.  
 
Unnin var samantekt út frástarfsmannasamtölunum  um styrkleika í skólastarfinu og það sem 
má bæta eða hugmyndir um nýjungar. Unnið verður að úrbótum út frá því sem fram kemur að 
þarf að bæta eða breyta í samtölunum.  

3.4.1 Hvað er vel gert í skólanum: 
• Skólastarfið almennt mjög gott og kennarar skipulagðir og samviskusamir. 

• Kennarar færir í starfi og frjóir í hugsun. 
• Lestrarkennslan að verða flott og allt sem tengist forystuverkefninu. 

• Þemavikur hafa heppnast vel. 
• Heimasíðan. 
• Sérkennslan frábær. 

• Námsmöppurnar. Endurskoðun / breytingar á námsmati. 
• Upplýsingastreymi mjög gott. 

• Vel haldið um agamál og eineltismál.  
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• Gott skipulag funda og teyma. 
• Reynslumikið og metnaðarfullt starfsfólk. 

• Góður starfsandi, faglegt og jákvætt starf 
• Margt gott gert í list- og verkgreinum. 
• Starfsmannafélagið stendur sig vel.   

• Tónmenntakennslan og kórinn hjá Elísabetu. 
• Kennurum sýnt traust og borin virðing fyrir starfi kennara.  

• SMT – faglegt og ábyrgðarfullt starf. 
• Góð stjórnun í skólanum og  stjórnendur reyna að bæta starf skólans.  

 

3.4.2 Hvað kom fram að starfsmenn vildu bæta:   
• Breytingar þurfa ekki alltaf að vera eitthvað til að hræðast. 

• Fá meiri undirbúningstíma í fastri viðveru. 
• Mætti fækka deilda- og teymisfundum – kennslan aðalatriði. 

• Bæta gæslu á skólalóð. 
• Betri sálfræðiþjónustu – sjá sálfræðing á vettvangi í bekk. 
• Betri úrræði fyrir börn sem eiga í hegðunarefiðleikum. 

• Fylgja betur eftir SMT – gangar og anddyri. 
• Forystuskólaverkefnið – setja nýtt inn. 

• Fjölbreyttari kennsluhætti í unglingadeild. 
• Gæta að viðhaldi húsnæðis. 

• Stundarskrárnar; hafa ferðatíma á milli leikfimi/sundtíma. 
• Auka opnunartíma á bókasafni  

3.4.3 Hvað gengur vel hjá þér í starfi? 
• Frekar sátt við veturinn – mikill tími farið í uppeldi. 
• Hugmyndafræðin í námsverinu góð og gengur vel með nemanda. 

• Alltaf til í að prófa eitthvað nýtt – nýjar kennsluaðferðir. 
• Bekkjarfundir ganga vel. 

• Lestrarnámskeið gekk vel. Foreldrar ánægðir og sýnilegar framfarir hjá nemendum. 
• Fyrirkomulag stærðfræðihópa skilar sér. 
• Glaðir og áhugasamir nemendur sem færa ánægju í starfi. 

• Góð samskipti við nemendur og foreldra.  
• Hef mikla ánægju af starfinu og þar af leiðandi gengur vel. 

• Næ vel til nemenda og gagnkvæm virðing. 
• Kennslan gengur vel. 

• Samvinna við starfsfólk. 
• Jákvæð skilaboð er besta leiðin til þess að ná árangri. Jákvætt hrós. 
• Hvatning og hrós frá samstarfsfólki. 

• Skólastjóri hefur staðið sig vel á fyrsta starfsári sínu. 
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3.4.4 Hvað finnst þér um vinnuumhverfið: 
• Vinnuumhverfi gott og almennt góður andi. 

• Nokkuð gott en vantar upp á snyrtimennsku og viðhald húsnæðis. 
• Tölvu-  og tækjakost skólans mætti bæta  

• Aðstaðan góð og gott og hvetjandi samstarfsfólk. 
• Lagfæra textílstofu. 
• Tónmenntastofan ágætlega tækjum búin – björt og góð. 

• Stólar óhreinir og hrörlegir. Þarf að yfirdekkja (tónmenntastofa). 
• Vinnustofur kennara þyrftu að vera rýmri og aðgangur að eigin kennslustofu eftir að 

kennslu lýkur. 
• Frábær aðstaða í íþróttahúsinu, allt til alls þar. 
• Fólkið sem vinnur í skólanum skapar svona góðan vinnuanda. 

• Gott að vera inni í skóla, ekki í skúr. 
• Gott að hafa eigin stofu (fleiri kostir en gallar) 

• Mjög gott vinnuumhverfi. Aðstaða til sundkennslu til fyrirmyndar.  

3.4.5 Upplýsingamiðlun innan skólans: 
• Gott að nota tölvupóstinn og nýta hann meira. 
• Upplýsingamiðlun er ágæt. 
• Mætti nota tölvupóst meira og deildarfundi meira í gagnlega vinnu.  

• Senda fundargerðir til kennara. 
• Hefur batnað undanfarin ár með tíðari fundum og vikupistlum. 

• Starfsmannafundir og deildafundir góðir en mættu vera enn markvissari og styttri. 
• Upplýsingaflæði mætti vera betra út í íþróttahús.  

• Allt breyst síðan tölvupósturinn kom, upplýsingarnar skila sér vel. 
• Mætti fækka fundum. 
• Upplýsingar um það sem er að gerast á yngsta- og miðstigi eru nokkuð skilvirkar. 

Óljósara með unglingastigið. 

3.4.6 Tengsl milli starfsmanna og við stjórnendur: 
• Samskipti við stjórnendur fín. 
• Tengsl milli starfsmanna fín og lofa góðu við nýja stjórnendur. 
• Alltaf í góðu lagi. 

• Tengsl milli starfsmanna eru mjög góð. 
• Tengsl við stjórnendur eru ágæt. 

• Stjórnendur gera sitt besta til að tengsl við starfsfólk séu góð en mættu e.t.v. vera 
sýnilegri í skólastarfinu. 

• Stjórnendur fundaglaðir og stundum erfitt að ná í þá. 

• Mjög góð samskipti við aðra kennara og sérstaklega þá nánustu. 
• Stjórnendur þægilegir og auðvelt að taka athugasemdum og gagnrýni frá þeim. Skiptir 

máli að geta rætt hlutina án þess að finnast vera „bent á mann“.  
• Nokkuð góð. 
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• Sáttur við deildarstjóra unglingadeildar. Tekur á þeim málum sem þarf. 
• Stjórnendur hafa auðveldað starfið í vetur. 

• Allir gera sitt besta. 
• Gott samstarf við samstarfsmenn og stjórnendur. 
• Auðvelt að nálgast stjórnendur. 

• Tengslin góð milli starfsmanna og við stjórnendur. 
• Nokkuð góð, gott að leita til stjórnenda. Gengið mjög vel. 

 

3.4.7 Samskipti við nemendur og foreldra: 
• Góð samskipti við foreldra og nemendur. 
• Foreldrar duglegir að mæta á fundi. 
• Gott samband ef eitthvað kemur upp. 

• Samskipti við nemendur og foreldra góð og foreldrar ánægðir. 
• Samskipti við foreldra innan skólans í flestum tilfellum gengið vel. 

• Nokkuð gott en foreldrar þyrftu að fylgjast betur með börnum sínum.. 
• Fjölga heimsóknum foreldra í skólann. 
• Yfirleitt til fyrirmyndar og SMT – skólafærni hefur haft góð áhrif. 

• Samskipti við nemendur ganga vel. Umsjónarkennarar taka á málum nemenda. 
• Það hafa allir aðgang að öllum í gegnum tölvupóst, síma og viðtöl. 

• Bæði nemendur og foreldrar eru jákvæðir og samskiptin ganga vel. Líka við þá sem 
eiga erfiða einstaklinga. 

• Sendi heim pistil um gang mála vikulega. 

• Foreldrafulltrúar hefðu mátt vera virkari og styðja betur við félagslega þáttinn 
• Almennt gengið vel en foreldrar hafa kvartað yfir geislaleysi. 

 

3.4.8 Hvað má bæta (varðandi samskipti við nemendur  og foreldra): 
• Gera foreldrum betur grein fyrir ábyrgð á námi barna sinna. 

• Foreldradagar erfiðir – spurning um annað fyrirkomulag. 
• Gæti verið til bóta að bjóða foreldrum að fylgjast með í skólanum og fylgjast með 

börnunum? 
• Ekki börn með á foreldradegi í 1. – 4. bekk. 
• Bæta aðgengi nemenda og foreldra að símati. Virkja Mentor til þess þannig að 

foreldrar geti fylgst með framgangi nemenda. Fá námskeið. 
• Taka mið af stundatöflum á yngsta stigi. Setja inn ferðatíma í stundatöfluna. 
• Fæ aldrei svar við tölvupóstinum, eins og enginn hafi fengið upplýsingarnar. 

• Sendi vikulega heim vikupistil um það sem gert er í skólanum og fæ jákvæð viðbrögð 
við honum. 

• Nemendur þurfa að bera meiri virðingu gangvart hvert öðru. 

• Bæta samskipti í tölvupósti. 
• Innleiða meiri nýjungar í kennsluháttum. 
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• Nýta betur foreldrafulltrúana – sterkt afl til að eyða fordómum og styrkja samskipti 
• Umbun meiri með geislum. 

 

3.4.9  SMT – verkefnið: 
• Kann því ágætlega og margt gott í SMT – kerfinu. 

• Tekur virkan þátt en notar ekki geisla og skráningu og er mjög mótfallin því – gengur 
samt ágætlega hjá starfsmanni. 

• Sameiginlegar reglur og æfing á þeim er nauðsynleg. 
• Fer reglulega yfir reglutöflu og finnst það yfirleitt ganga vel. 
• Finnst of margir fundir fara í þetta. 

• Finnst við alltof lengi að fara upp pýramídann og því engar lausnir fyrir mjög erfiða 
nemendur. 

• Notar bekkjarstjórnunarverkfærin. 

• Gengur vel. 
• Ötull talsmaður SMT og starfar eftir því agakerfi. Hefur leiðbeint þeim sem lítið nota 

kerfið um það hvernig á að nota það. 
• Þyrfti að vera duglegri að hrósa duglegu nemendunum. 
• Gott kerfi og virkar vel. 

• Tek virkan þátt í SMT. 
• Þarf að bæta viðbrögð við skráningarmiðum þ.e. yngstu börnin. 

• Í stofunni er ég virk í að hrósa nemendum, sem virkar mjög vel. 
• Mætti nota geisla meira, á erfitt með að geisla. Nota frekar bekkjargeisla. 
• Tek virkan þátt í SMT og finnst það skila árangri, en betur má ef duga skal. 

 

3.4.10 Forystuskólaverkefnið: 
• Er ánægð með verkefnið og hefur fengið fín verkfæri en telur samt að verkefnið hafi 

verið of víðtækt. 
• Verkefnisstjórar verið duglegir og unnið vel. 

• Gengur bara vel. Bókrýni – paralestur (nýtt) óörugg með hugtakakortin.  
• Tekur þátt með því að nota þær aðferðir sem hafa verið kynntar. Það gengur ágætlega. 

• Þurfum að huga vel að læsinu. 
• Nota gagnvirka lesturinn meira þegar kennarinn les fyrir nemendur. 
• Er ekki nógu virk. 

• Vantar að ná betri tökum á hugtakakortunum. 
• Erfitt að nota gagnvirkan lestur, en notar hugtakakortið að einhverju leiti. 

• Sæmilega, notar gagnvirkan lestur og hugtakakort í lesgreinum. 
• Lestrarvinir hafa ekki gengið nægilega vel, gæti verið út af staðsetningu (íþróttahús) 

eða aldurinn. 

• Nota gagnvirkan lestur, lestrarvinir og lestrarsprettur. 
• Er í teyminu og finnst það almennt ganga vel. 
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• Bekkurinn tekið framförum í yndislestri 
• Nemendur nýta sér gangvirkan lestur til að vinna spurningar úr námsbókunum 

• Ánægja með hraðlestrarnámskeið 
• Gaman að vinna með lestrarvinum (þarf að vanda hvaða aldur raðast saman, nemendur 

mega ekki vera of nálægt í aldri) 

• Já tek mjög vikan þátt með þau verkefni sem lagt er upp með. 
 

3.4.11 Námsmatsaðferðir: 
• Ekki orðið markvisst en kennarar að fikra sig áfram með nýjar aðferðir – spennandi að 

taka þátt í umræðum um nýjar aðferðir og leiðir. 

• Hefur breytt ýmsu og stefni að frekari breytingum næsta haust. 
• Hefur trú á að miklar breytingar eigi eftir að verða á námsmatinu og að vel verði unnið 

að því.  

• Mikill vilji hjá kennurum að vinna vel í þessum málum. 
• Þurfum að nýta matsblöð meira. 

• Gengur vel en allir kennarar þyrftu að taka þátt. 
• Hefur prófað ýmsar aðferðir – skemmtilegt. 
• Vill kynna sér að sem verið er að gera í öðrum skólum. Þarf meiri utanaðkomandi 

fræðslu. 
• Komin á fullt skrið. Íþróttakennarar stefna á að ljúka vinnu á þessu skólaári.  
• Námsmatið alltaf til endurskoðunar. 

• Gott að fá Ingvar til okkar og gaman að heyra af nýjungum. 
• Hefur tekið þátt í endurskoðun námsmatsaðferða í sinni grein. 

• Ýmislegt á döfinni í námsmati. Símat, ritgerðir, sampróf, svindlmiðar, umræðuhópar. 
• Mikilvægt að halda inni 2 prófdögum hjá yngsta stigi fyrir lestrarpróf. 

• Námsmatsaðferðir eru oft ræddar á vinnufundum með samstarfsfólki. 
• Er í leshóp um breytt námsmat. 
• Námsmat í stærðfræði byggt á símati, gengur vel. 

• Meta hvern og einn jafnt og þétt. 
• Er að breyta í símat og notar ástundunarmöppur með ýmsum verkefnum. 

• Finnst list- og verkgreinakennarar þurfi meiri leiðsögn  við námsmatsaðferðir.. 
 

3.4.12 Framfaraskref: 
• Nýjar leiðir í námsmati. 
• Taka á aga og umgengni (SMT) 

• Halda fast í verkefni tengt læsi og námsmati.  
• Hreyfa til í teymum – fólk vill festast í sínu. 
• Fjölbreyttari kennsluaðferðir. 

• Danskennslu í skólann. 
• Fleiri tíma í námsveri eða álíka úrræði. 
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• Halda áfram með forystuskólaverkefnið   
• Halda áfram að þróa námsverið fyrir einhverfa. 

• Skila námsáætlunun áður en önn byrjar og svo hugsanlega að endurskoða þær um 
miðja önn. 

• Fjölbreyttara námsmat. 

• Betri umgengni innan húss og utan í unglingadeild. 
• Taka upp sundkennslu í 10. bekk. 

• Valáfangi í íþróttum – líkamsrækt og lífstíll.  
• Takmarkað í boði í endurmenntun fyrir íþróttakennara. 
• Vantar skýrari verklagsreglur fyrir stuðningsfulltrúa. Erfitt þegar þeir þurfa að sinna 

nemendum á sitt hvoru aldursstigi. Stuðningsfulltrúar þurfa að fylgja sínum 
skjólstæðingum eins og t.d. út í frímínútur. Nýta tíma þeirra betur. 

• Ekki binda alla þriðjudaga í fundarhöld og vinnu sem eru oft ekki markviss. Minnka 
fundartímann á þriðjudögum. 

• Undirbúningur fyrir kennslu og samstarf dugir varla til. 
• Kennsluáætlanir verði markvissari. 

• Að við séum meira samtaka um SMT reglurnar. 
• Lotukerfi í list-og verkgreinum. 

• Áfram verði unnið að því góða starfi sem unnið er í skólanum. 
• Auka veg verklegra greina (sérstaklega fyrir kvika nemendur) 
• Hefði viljað sjá meira/markvissara unnið með verklega þætti innan skólans og nýtt 

meira fyrir nemendur sem eru ekki eins mikið fyrir bókina  (of mikill þungi á bóknám)  
• Auka samþættingu bóklegra og verklegra greina 

• Auka vinnu í læsi og námsvitund 
• Meiri áhersla á verk og listgreinar. 

3.4.13 Umbótaáætlun  
• Lotukerfi var komið á í list- og verkgreinum í 5. – 8. bekk 
• Aukið var við tíma til undirbúnings og áætlanagerðar af verkstjórnartíma skólastjóra. 
• Aukinn var sá hluti verkstjórnartímans sem ætlaður er til faglegra starfa. 
• Skólalóðinni var skipt upp í svæði til að tryggja bætta gæslu, skólalóð afmörkuð. 
• Breytingar voru gerðar á sálfræðiþjónustu og starfsháttum breytt. 
• Námsver í unglingadeild er starfrækt 
• Enn er unnið að innleiðingu SMT skólafærni og áherslan í vetur er á lausnateymið 
• Til að gera umbun með geislum markvissari var skólaárinu skipt upp í tímabil. 
• Sérstök áhersla var lögð á að hvetja starfsmenn til að muna að umbuna einnig 

nemendum sem eru alltaf til fyrirmyndar.  
• Sérstakur starfsmaður sér um að reglur séu sýnilegar á göngum skólans.  
• Starfsmenn fluttir til á milli svæða til að efla eftirlit á göngum. 
• Verkssvið skólaliða og stuðningsfulltrúa endurskipulagt. 
• Forystuskólaverkefnið var eflt, bætt inn nýjum þætti sem snýr að málvitund nemenda. 

Orð af orði 
• Nýjar nálganir í kennslu í gegnum verkefnið Orð af orði.  
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• Umsjónarmaður fasteigna hefur sinnt ýmsum viðhaldsverkefnum sem eru á hans valdi 
að sinna auk þess sem óskir um stærri viðhaldsverkefni eru send til fasteignafélagsins. 

• Settur var inn ferðatími hjá öllum nemendum vegna leikfimi og sundtíma. 
• Breytt var fyrirkomulagi á bókasafni og opnunartími aukinn. 
• Stjórnendur hittu alla foreldra á námskynningafundum að hausti og fóru yfir hlutverk 

nemenda, foreldra og skólans. 
• Skipulagning foreldradaga var unnin í samráði við kennara. 
• Unnið er að því að bæta aðgengi foreldra að Mentor og kenna starfsmönnum á 

nýjungar. 
• Til stendur að halda skólaþing eða opinn fund og virkja foreldrafulltra til þátttöku. 
• Haldið var námskeið fyrir bekkjarfulltrúa um hlutverk þeirra einnig var gefin út 

handbók fyrir bekkjarfulltrúa.  
• Haldið var áfram vinnunni við að þróa námsmöppur og miðla reynslu á milli kennara.  

 

4. Foreldradagar 
Tveir foreldradagar voru á árinu. Mæting foreldra var að jafnaði frá 89 – 100% enn fleiri 
höfðu samband símleiðis. Almennt eru foreldrar mjög sáttir með starf skólans. Fram kom að 
mikil ánægja virðist vera hjá foreldrum með námskynningar að hausti t.d. þar sem nemendur 
kynntu námsefnið sjálfir. Skiptar skoðanir eru um heimanám.  
 

4.1 Umbótaáætlun 
Skoða þarf heimanámsáætlun skólans með tilliti til ábendinga foreldra.  
Athuga þarf nýja möguleika í Mentor til að nemendur meti sig sjálfir. 

5. Símenntun 
Kennarar skiluðu inn hugmyndum sínum um símenntun og unnið var úr þeim tillögum við 
gerð símenntunaráætlunar sem hafði eftirfarandi áherslur: 

5.1 Áherslur 
• Áfram var unnið að þróun námsmats með áherslu á leiðsagnarmat og námsmöppur. 
• Verkefnið Orð af orði innleitt sem hluti af forystuskólaverkefninu læsi og námsvitund.  
• Kennarar fengu stuðning við að nota hugtakakort, gagnvirkan lestur og fleira.  
• Haldið verður áfram innleiðingu á SMT með sérstakri áherslu á skráningu og 

lausnaleit.  
• Kennarar sækja námskeið á skólaskrifstofu Hafnarfjarðar eftir sérhæfingu og þörfum. 
• Stjórnendur sækja endumenntun á vegum Skólastjórafélagsins, SKÓR , HÍ og 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.  
• Fundað er reglulega með skólaliðum og stuðningsfulltrúum, þar sem fram fer SMT 

fræðsla, fræðsla um samskipti og umgengnisreglur.  
 
 
 
 
 


