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Inngangur 

 
Yfirumsjón með matsskýrslu Setbergsskóla 2008 hefur skólastjóri ásamt 
starfhópi innan skólans sem sér um innra mat, leggur fyrir kannanir og vinnur 
úr þeim.  
 
Umbótaáætlun hefur að hluta verið unnin á vinnufundum starfsmanna og í 
minni hópum kennara og stjórnenda.  
 
Greint er frá helstu gögnum sem matsskýrslan byggir á og meðfylgjandi er 
áætlun um mat til 2010. 
 
 

Matstæki 
 

• Kanni. Spurningalisti lagður fyrir starfmenn 22. febrúar 2008.  
• Kanni: Nemenda og foreldrakannanir lagðar fyrir á foreldradögum í 4., 7. 

og nemendur í 9. bekk. 
• Rafræn könnun lögð fyrir foreldra nemenda í  9. bekkjum. 
• Skimunarpróf GRP14 
• Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Samræmd próf í 4., 7. 

og 10. bekk. 
• Starfsmannasamtöl í mars og apríl 2008  
• Vinnustaðarumræða KÍ 
• Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar 
• Könnun um símenntun 
• Skýrslur eftir foreldradaga 

 

Nemenda og foreldrakannanir  
 
Á foreldradegi í október voru foreldrar nemenda í 4. og 7. bekkjum beðnir að 
svara nokkrum spurningum varðandi viðhorf þeirra til skólans og líðan barna 
sinna í skólanum.  Almennt var þátttakan mjög góð. 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.   
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Viðhorfakönnun um nemendur í 4., 7.  bekkjum var lögð fyrir 15. n óvember 
2007 og fyrir nemendur í  9. bekkjum 12. febrúar 2008.  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 mars 2008.  
Þátttaka var undir viðmiðunarmörkum þannig að hún telst ekki marktæk.   
 

Umbótaverkefni:  

Til umbótaverkefna teljast þau verkefni sem ekki ná 90% jákvæðum 
niðurstöðum.  Þetta á við um foreldra- og nemendakannanir.  
Sjá má nánari útfærslu á umbótaverkefnum  og niðurstöður kannana á heimasíðu 
skólans undir innra mat.  

Starfsmannakönnun 

Lögð var fyrir starfsmenn viðhorfakönnun 12. febrúar 2008 . Samtals 56 
starfsmenn svöruðu könnuninni. Sami spurningalisti er lagður fyrir og síðasta 
ári. 
Spurningalistinn sem starfsmenn svöruðu er byggður upp á staðhæfingum með 
svarmöguleikunum, sammála, frekar sammála, frekar ósammála og ósammála. 
 

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  
 88% eru ánægð með vinnuaðstæður 
 94% telja starf sitt skipta máli  
 85% kvíða ekki eða líður illa fyrir foreldrasamskipti  
 94% starfsmanna telja sig vera glaða og reyna að efla félagsandann 
 93,75% starfsmanna telja sig skila umsömdum vinnutíma og taka þátt í 
samstarfi 

 100% starfsmanna telja skólann góðan vinnustað 
 93%  starfsmanna telja sig njóta trausts foreldra í starfi 
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 98% starfsmanna telja að foreldrar í skólahverfinu telji mikilvægt að börn 
þeirra nái góðum árangri  

 95% telja að í skólahverfinu ríki samstaða um að reka góðan skóla 
 91,5% telja sig vera viðurkenndan starfsaðila af hálfu skólastjóra 
 Tæp 90% telja skólann hafa skýra stefnu og markmið sem eru öllum vel 
ljós 

 88% telja skólastjóra áhugasaman um að bæta skólastarfið 
 100% telja að ítarleg skólanámskrá skólans hafi verið unnin í samstarfi, 
skólastjóra, starfsmanna og foreldra og liggi fyrir 

 85% eru ánægð með stjórnun skólans 
 87% telja skýra verkaskiptingu vera á milli kennara og stjórnenda í 
skólanum 

 96% telja gott skipulag vera á samstarfi og samvinnu starfsmanna 
 100% telja skólastjóra og aðstoðarskólastjóra vinna vel saman 
 

 

Umbótaverkefni  

Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, 
þ.e. að 85% eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  Enn  
fremur  eru hér talin atriði sem komu fram í skriflegum athugasemdum í 
könnuninni og starfsmenn telja að þurfi að bæta.  
Veikleikar eru:  

 40% starfsmanna finnst þeir ekki fá neinu áorkað til að bæta 
vinnuaðstæður.  

 42% telja sig ekki hafa áhrif og fá takmarkaðar upplýsingar um ákvarðanir 
skólastjóra  

 43% starfsmanna hafa íhugað að segja upp vinnunni  
 30% starfsmanna geta ekki hugsað sér að vinna áfram á sama stað næstu 
árin 

 24% starfsmanna telja starfsmenn ekki styðja hvern annan og hvetja með 
opinskáum hætti (hrós) 

 68% starfsmanna telja stjórnendur ekki fylgjast vel með því sem þeir eru 
að gera eða láta í ljós áhuga 

 26% starfsmanna telja stjórnendur ekki taka á vandamálum nemenda 
þannig að slíkt leiði til lausna innan hóflegs tíma 

 66% starfsmanna telja nemendur ekki virða skólareglur og tími þeirra fari 
í að sinna agaleysi í skólanum 

 6,25% starfsmanna telja sig ekki skila umsömdum vinnutíma eða taka þátt 
í samstarfi 

 40% starfsmanna telja sig ekki hafa mikil áhrif á ákvarðanatöku í 
skólanum 
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 Yfir 30% telja staðsetningu nemenda og nýtingu húsnæðis ekki góða og 
telja ástæðu til að breyta henni 

 45% starfsmanna telja húsnæði skólans og búnað ekki vera í góðu lagi og 
þörf fyrir umtalsverðar framkvæmdir 

 41% telja að fræðsluyfirvöld (skólanefnd) sinni málefnum skólans ekki af 
metnaði 

 21% starfsmanna eru  ekki ánægðir með stefnu skólans og þá kynningu 
sem skólanámskráin hefur fengið 

 20% telja ekki góðan aga og reglusemi í skólanum 
 25% telja sig ekki fá hvatningu og stuðning til að sækja aukna þekkingu 
 17% telja skólann ekki ráða fram úr eineltismálum sem upp koma 
 20% telja sig ekki þekkja stefnu skólans varðandi foreldrasamstarf eða 
vera þátttakandi í að framkvæma þá stefnu 

 57% telja skólafulltrúa (forstöðumann skólaskrifstofu) ekki vinna vel með 
skólanum 

 25% telja að ekki séu skýrar vinnureglur um meðferð náms- og 
hegðunarvandamála né góð samstaða um úrlausn þeirra 

 46% telja að tækifæri til símenntunar hafi lítið breyst og jafnvel fækkað 
 40% telja að stjórnun skólans hafi lítið breyst eða jafnvel versnað 
 43% telja að hegðun nemenda hafi lítið breyst og jafnvel versnað 
 50% telja að staða skólans í samfélaginu hafi lítið breyst eða jafnvel 
versnað 

 69% telja að samstarf við skólayfirvöld hafi lítið breyst og jafnvel versnað 
 
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum:  

 Varðandi agamál, þá er verið að innleiða SMT skólafærni og verður því 
haldið áfram.  Aðferðin leggur áherslu á leiðir til  að koma í veg fyrir og 
draga úr hegðunarvanda  með því að kenna og þjálfa félagsfærni, umbuna 
fyrir æskilega hegðun og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart 
nemendum sem sýna óæskilega hegðun þetta nær einnig til annars 
starfsfólks sem tekur nú að fullu þátt í þessu kerfi.  

 Kennarar hafa verið að vinna að því að hrósa meira eru meðvitaðri um 
mátt hróssins út frá vinnu með skólafærni (SMT) og notkun á geislanum. 

 Nemendur þurfa að fá aukið sjálfstraust og verður það skoðað og leitað 
ráða til að efla það t.d. með auknu hrósi og annarri styrkingu.  

 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 21% starfsmanna telja sig ekki þekkja  það nægilega vel. 



 6  

 Hvetja skal starfsmenn til að taka þátt í samstarfi og skila umsömdum 
vinnutíma þar sem 6,25% starfsmanna telja sig ekki gera það.  

 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.   

 

Starfsmannaviðtöl 

 
Starfsmannaviðtöl fóru fram í apríl/maí. Í starfsmannaviðtölum koma fram mörg 
atriði sem menn eru ánægðir með. Einnig eru ábendingar um það sem við ættum 
að huga að og laga ef hægt er. Vinna þarf  úr viðtölunum umbótaáætlun og 
verður það látið í hendur nýjum skólastjórnendum.  Almennt er fólk ánægt í 
starfi en nokkuð hugsandi vegna breytinga á skólastjórn.  Margir hlakka til að 
takast á við þróunarstarf vegna námsmats. 
 

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.  
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• 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. 

• 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. 

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. 

Foreldradagar 

Tveir foreldradagar voru á árinu  en breyting var gerð í unglingadeild með því 
að hafa einn dag og síðan viðtöl í viðtalstímum.  Raunin var sú að þetta dró úr 
tengslum við foreldra.  Mæting foreldra var að jafnaði frá 89 – 100% .  Almennt 
eru foreldrar mjög sáttir með starf  skólans.  Sjá nánar í könnunum. 
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Umbótaáætlun 
Athuga nýja möguleika í Mentor til að nemendur meti sig sjálfir.  
 
Skimunarpróf fyrir 9. bekk  
 
Niðurstöður skimunar með GRP 14 prófinu 
Gert á seinni hluta haustannar og fyrri hluta vorannar 2007-2008. 
Stafsetningar-, leshraða- og lesskilningspróf lagt fyrir alla 9. bekki  
 
Þeir sem komu út með yfir 7 hljóðrangar villur í stafsetningarprófi fóru áfram í nánari skimun.   
Allir tóku lestrarhraða- og lesskilningspróf.  Með þeirri undantekningu að ef til var yngri en 
tveggja ára greiningu um dyslexíu, þurfti viðkomandi ekki að fara í nánari skimun. 
 

Niðurstöður 
 
Viðmið um lestrarhraða voru 226 atkvæði á mínútu. 
Viðmið um lesskilning voru  fjögur rétt svör.  Þeir sem voru undir þessu töldust undir 
viðmiðum.  
 
9. Mjúl. 
 
5/25 voru undir viðmiðum í lesskilningi eða 20% 
5/25 voru undir viðmiðum í lestrarhraða eða 20% 
3/25 voru undir viðmiðunum í báðum  eða 12% 
 
3 nemendur fóru áfram í nánari skimun og einn þeirra fékk afgerandi greiningu um dyslexíu. 
Hinir tveir voru hæglæsir og ráðlagt að æfa sig meira.  Skýrslur voru gerðar og skilafundur 
með foreldrum viðkomandi hefur verið skilað.  Einn nemandi með nýlega greiningu um 
dyslexíu. Einn nemandi tók ekki þátt, af sérstökum ástæðum. 
 
9. M.G. 
 
2/28 voru undir viðmiði í lesskilningi eða 7% 
5/28 voru undir viðmiði í lestrarhraða eða 18% 
Enginn undir viðmiðum í báðum 
 
5 nemendur fóru áfram í nánari skimun og tveir þeirra fengu afgerandi greiningu um dyslexíu.  
Einn nemandi var greindur á yngra stigi með dyslexíu en fá einkenni sjást núna önnur en 
stafsetningarerfiðleikar.  Einn nemandi er á mörkum og þarf að skoða hann betur. Einn 
nemandi hafði búið langdvölum erlendis og kom ill útúr öllum þáttum af þeim völdum. 
Skýrslur voru gerðar og skilafundir með foreldrum viðkomandi voru gerðar . 
 
9. GG 
 
5/26 voru undir viðmiði í lesskilningi eða 19% 
3/26 voru undir viðmiði í lestrarhraða eða 11% 
Engin undir viðmiðum í báðum. 
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8 nemendur fóru áfram í nánari skimun og einn þeirra fékk afgerandi greiningu um dyslexíu.  
Tveir nemendur voru á mörkum og þarf að fylgjast með þeim og jafnvel leggja f. þá annað 
próf.  Fjórir nemendur þurfa að bæta stafsetningu en komu ekki út með 
umskráningarerfiðleika neðan viðmiða.  Skýrslur voru gerðar og skilafundir með foreldrum 
fjögurra nemenda. 
 

Símenntun 

 
Kennarar skiluðu inn hugmyndum sínum um símenntun og unnið var úr þeim 
tillögum við gerð símenntunaráætlunar. 
Áætlun ársins 2007 breyttist nokkuð þar sem fundir vegna SMT tóku mikinn tíma 
og tveir skipulagsdagar fóru í skólaferðalag starfsmanna til Finnlands sem var 
einstaklega vel heppnað og móttökur vinabæjarins einkenndust af hlýju og 
vinsemd í garð Hafnarfjarðar.  
Meðal annars þess vegna féllu út fyrirhugaðir fræðslufundir vegna ADHL. 
Fjármagn dugði ekki fyrir allri þeirri fræðslu sem áætluð var en þar sem ég notaði 
skólasjóð að miklu leyti til að styrkja haustferð eftir fyrsta SMT fundinn þurfti ekki 
að nota starfsmenntunarsjóðinn í það og námsferð starfsmanna var einnig styrkt úr 
skólasjóði.  
 
Áherslur  
 
Í áætluninni núna sem tekur til almanaksársins 2008 er byggt á: 
 
1. Óskum starfsmanna sem hafa skilað inn tillögum í janúar. 
2. Upphafi á námskeiðalotu vegna endurskoðunar námsmats í skólanum 
3. Tillögum kennara um eigið frumkvæði í námi og er þá gert ráð fyrir umsóknum 

í Vonarsjóð en skólinn styrkir ef þarf. 
4. Óskum um nám sem yrði í boði hjá Skólaskrifstofunni. 
5. Að nýta starfmenn innan skólans til að vera með fræðslu fyrir samstarfsfólk. 
6. Að gera fleiri kennara í unglingadeild færa um að kenna hraðlestur, það tengist 

verkefni forystuskóla um að auka lestrarfærni nemenda. 
 

 
 
 
 
 
 


