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1. Inngangur 
 
Yfirumsjón með matsskýrslu Setbergsskóla 2010 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 
• 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: Könnun var lögð fyrir nemendur í 4. 7. og 9. bekk. 
• Samræmd könnunarpróf í 4.,7. og 10. bekk.  
• Kanni: Foreldrakönnun var lögð fyrir foreldra barna í 4., og 7. bekk á foreldradegi 7. 

október 2009. 
• Foreldrakönnun var lögð fyrir foreldra barna í 9. bekk á foreldradegi 28. janúar 2010. 
• Skimunarpróf GRP14, greinandi ritmálspróf fyrir 9. bekk. 
• Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. bekk.  
•  Vinnustaðakönnun Par X var lögð fyrir á vegum Hafnarfjarðarbæjar 
• Lesskilningspróf lögð tvisvar fyrir 1. – 10. bekk í tengslum við Orð af orði í október 

og mars. 
• Starfsmannasamtöl í mars til maí 2010.  
• Skýrslur eftir foreldradaga. 
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2. Viðhorfakannanir  

2.1 Nemendur viðhorfakönnun  9. bekkur  

Lögð var fyrir 62 nemendur í 9. bekk viðhorfakönnun í apríl 2010, 56 nemendur svöruðu 
könnuninni.  
Spurningalistinn er byggður upp á staðhæfingum með svarmöguleikunum, sammála, frekar 
sammála, frekar ósammála og ósammála. 
 
Styrkleikar 
Við flokkun í styrkleika setjum við markið hátt og teljum til styrkleika ef 90% eða fleiri lýsa 
sig sammála eða frekar sammála staðhæfingunum.  Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar 
í skólastarfinu samkvæmt þessu viðmiði.   

 Nemendum líður vel í skólanum  98%. 
 Nemendur verða frekar sjaldan eða aldrei fyrir stríðni 98%. 
 Nemendur eiga góð samskipti í skólanum 94%. 
 Nemendum finnst þeir fá tækifæri til að taka þátt í félagsstarfi 92%. 
 Nemendum finnst krakkar sem klára skólann standa sig vel í framhaldsskóla 98%. 
 Nemendum finnst mikilvægt að ná góðum árangri segja 98%. 
 Nemendur telja sig eiga vini í skólanum 90%. 

 
Umbótaverkefni  
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 90% 
eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  Enn  fremur koma fram atriði í 
skriflegum athugasemdum í könnuninni sem nemendur í 9. bekk telja að þurfi að bæta. 
Umbótaverkefnin eru:  

 Einelti tíðkast frekar sjaldan eða aldrei segja 87% 
 Nemendur geta leitað til starfsmanna þegar eitthvað er að 81%.  

 Nemendum þykir ekki nógu góður vinnufriður í kennslustundum 57%. 
 Nemendum finnst ekki nógu oft vera farið eftir skólareglum 59%. 
 Nemendur eru ánægðir í skólanum 86%. 
 Nemendum finnst þeir ekki fá nóg hrós ef þeir standa sig vel 72%. 
 Foreldrar nemenda koma á fundi 88% og eru ánægðir með skólann 81%. 
 Sumir krakkar í skólanum reykja og drekka segja 59%.  
 Krakkarnir í skólanum fara ekki eftir reglum um útivist á veturna 57%. 
 7% nemenda segjast hafa tekið þátt í að stríða eða meiða skólafélaga. 
 15% vinna óreglulega eða aldrei heimaverkefni. 
 81% nemenda lesa óreglulega eða aldrei bækur. 

 
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum:  

 Varðandi agamál, þá verður áfram unnið að SMT skólafærni. Kennarar hafa verið að 
vinna að því að hrósa meira eru meðvitaðri um mátt hróssins út frá vinnu með 
skólafærni og notkun á geislanum. 

 Unnið er út frá forvarnaáætlun skólans og eru fengnir aðilar til að fræða nemendur enn 
frekar um forvarnir. Kennarar fjalla einnig um þessi málefni í lífsleiknitímum.  

 Unnið er samkvæmt eineltisáætlun skólans og eins hefur fræðsla um einelti verið efld 
og farið meira í bekki með fræðslu. 

 Nemendur þurfa að fá aukið sjálfstraust og verður leitað ráða til að efla það t.d. með 
auknu hrósi og annarri styrkingu.  
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 Áframhaldandi vinna með læsisátak (hraðlestrarnámskeið t.d.) til að auka lestur 
nemenda og áhuga. Eins hefur verið lögð aukin áhersla á vinnu með orð og hugtök til 
að auka hugtakaskilning nemenda sem bætt leið til skilnings á texta og hefur sýnt sig 
að hefur jákvæð áhrif á námsárangur.  

 Hvatning til foreldra um að fara eftir útivistarreglum. 
 Hvatning til foreldra að sjá um að nemendur sinni sínu heimanámi.   

 
2.2 Nemendur viðhorfakönnun 7. bekkur 
Viðhorfakönnun var lögð fyrir nemendur í 7. bekk í október 2009. Samtals 55 nemendur eru í 
7. bekk en um 49 nemendur svöruðu könnuninni. Sami spurningalisti er lagður fyrir og síðasta 
ári.Spurningalistinn sem nemendur svöruðu er byggður upp á staðhæfingum með 
svarmöguleikunum, sammála, frekar sammála, frekar ósammála og ósammála. 
 
Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 90% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar sammála 
staðhæfingunum.  Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu samkvæmt þessu 
viðmiði.   
  

 Nemendur eru ánægðir með skólann 94% 
 Nemendur eru ánægðir með umsjónarkennarann 91% 
 Nemendum líður vel í skólanum 93% 
 Í skólanum eru aldrei eða frekar sjaldan slagsmál og læti 100% 
 Í skólanum verða nemendur næstum aldreið fyrir stríðni/ofbeldi 96% 
 Í skólanum er lítið um einelti 98% 
 Nemendur fá aðstoð í skólanum þegar þeir þurfa 90% 
 Nemendur telja sig standa sig vel í skólanum 94% 
 Í skólanum eru skýrar skólareglur 98% 
 Í skólanum er aðstaða til að læra frekar góð 96% 
 Nemendum finnst skipta máli að ná góðum árangri 94% 
 Nemendur telja sig eiga marga vini í skólanum 90% 

Umbótaliðir: 
 Skólastjórinn hittir nemendur sjaldan  
 Nemendum finnst heimanámið frekar lítið eða hæfilegt 87% 
 Nemendur telja kennara ekki nógu sanngjarna og jákvæða 
 Nemendur vinna hóp- eða samvinnuverkefni mjög oft eða frekar oft 58% 
 Nemendur fara eftir settum reglum 81% 
 Kennararnir hrósa þegar ég geri eitthvað vel 69% 
 Samskipti við gangaverði og annað starfsfólk eru góð 60% 
 Nemendur telja jafnaldra fara eftir útivistarreglum 58% 

Ritaðir punktar: 
 Nemendur vilja ekki láta splitta bekkjunum 
 Nemendur vilja ekki fara út í frímínútur 
 Nemendur vilja fá að fara í Setrið 

 
2.3 Nemendur viðhorfakönnun 4. bekkur 
Lögð var fyrir nemendur í 4. bekk viðhorfakönnun október 2009. Samtals 45 nemendur í 4. 
bekk en um 42 nemendur svöruðu könnuninni. Sami spurningalisti er lagður fyrir og síðasta 
ári. Spurningalistinn sem nemendur svöruðu er byggður upp á staðhæfingum með 
svarmöguleikunum, sammála, frekar sammála, frekar ósammála og ósammála. 
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Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 90% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar sammála 
staðhæfingunum.  Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu samkvæmt þessu 
viðmiði.   

 Nemendum finnst umsjónarkennarinn frábær/ágætur 97% 
 Nemendur vinna hóp-eða samnvinnuverkefni 95% 
 Nemendur í bekknum vilja standa sig vel 91% 
 Einelti í skólanum er mjög eða frekar lítið 95% 
 Nemendur fá alltaf eða venjulega aðstoð ef þeir þurfa 90% 
 Nemendum finnst þeir ná góðum árangri 97% 
 Í bekknum eru skýrar reglur um umgengni og hegðun 100% 
 Nemendum finnst kennslustofan vera mjög eða frekar góð 100% 
 Nemendur telja foreldra vera ánægða með skólann 97% 
 Nemendur fara eftir útivistarreglum 92% 
 Nemendur geta talað við umsjónarkennarann ef eitthvað er að 92% 
 Nemendur stríða eða meiða aldrei/sjaldan aðra 95% 
 95% nemenda vinna heimaverkefni flesta daga eða 2-3 skipti í viku 

 
Umbótaverkefni  
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 90% 
eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  Enn fremur  eru hér talin atriði 
sem komu fram í skriflegum athugasemdum í könnuninni og nemendur í 4. bekk telja að þurfi 
að bæta.  
Umbótaverkefnin eru:  

 Nemendum finnst heimanámið hæfilegt eða skemmtilegt 82% 
 Nemendum finnst gaman í skólanum 80% 
 Í kennslustundum er góður vinnufriður 73% 
 Nemendum líður vel í skólanum 82% 
 Í skólanum eru slagsmál og læti næstum aldrei /stundum 87% 
 Nemendur verða aldrei eða sjaldan fyrir stríðni í skólanum 87% 
 Kennarar hrósa nemendum ef þeir gera vel 85% 
 Nemendur fara eftir reglum alltaf/venjulega 75% 
 Skólastjórinn gerir mjög eða frekar mikið til að koma í veg f. einelti 87% 
 Nemendur telja sig vera vinsæla alltaf/venjulega 64%  
 2,6% nemendur eru oftast einir  
 Nemendur eiga marga eða frekar marga vini 88% 
 15% nemenda segja að krakkar í skólanum meiði þá stundum viljandi 

 
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum:  

 Varðandi agamál, þá er verið að innleiða SMT skólafærni sem unnin er út frá 
leiðarljósum skólans Virðing, vinsemd og víðsýni og verður því haldið áfram.   

 Kennarar hafa verið að vinna að því að styrkja jákvæða hegðun og leggja áherslu á 
hrós. Þeir eru meðvitaðri um mátt hróssins út frá vinnu með skólafærni (SMT) og 
notkun á geislanum. 

 Hvatning til foreldra að fara eftir útivistarreglum. 
 Rætt er um samskipti og samskiptaleiðir æfðar til að koma í veg fyrir árekstra og 

ofbeldi. 
 Rætt er um leiðarljós skólans og fyrir hvað þau standa.  
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2.4 Viðhorfakönnun foreldrar barna í 4. og 7. bekkjum 
Viðhorfakönnun var lögð fyrir foreldra barna í 4. og 7. bekkjum á foreldradegi 12. október 
2009. Samtals eru 103 nemendur í  4. og 7. bekk. Alls svöruðu 106  foreldrar.  
Spurningalistinn er byggður upp á staðhæfingum með svarmöguleikunum, sammála, frekar 
sammála, frekar ósammála og ósammála. 
 
Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 90% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar sammála 
staðhæfingunum.  Í rituðum staðhæfingum kom m.a. eftirfarandi fram: Kennarar eru reyndir 
og góðir og auðvelt er að ná sambandi við þá. Kennari barns míns er kraftmikill, skapandi og 
nýjungagjarn.  Góð samstaða í bekknum. Fjölbreytni og fagmennska virðist ríkjandi 
innandyra.  Alúðleg framkoma er það sem maður mætir hjá starfsfólki skólans. Eftirfarandi 
atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu samkvæmt þessu viðmiði.    

 Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri 99% 
 Það eru góð samskipti hjá nemendum í skólanum 95% 
 Barninu mínu líður vel í skólanum 95% 
 Umsjónarkennari barnsins hefur góða yfirsýn yfir þarfir barnanna 98% 
 Vinnufriður í bekk barnsins er góður 96% 
 Það fá allir hjálp ef þeir lenda í vandræðum 93% 
 Mér finnst ég vera velkomin í skólann 99% 
 Skólinn hefur kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti 91% 
 Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið 94% 
 Skólinn tekur tillit til óska okkar og athugasemda 91% 
 Ég er ánægð(ur) með stjórnun skólans 96% 
 Kennarar barnsins leggja metnað sinn í að kennslan sé góð100% 
 Við treystum starfsmönnum skólans 100% 
 Börnum eru sköpuð góð skilyrði til að ná árangri í námi og starfi 100% 
 Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu 98% 

 
Umbótaverkefni  
Umbótaverkefni sem ekki náðu 90% eða fleiri og væru staðhæfingunni sammála eða frekar 
sammála.  Enn  fremur  eru hér talin atriði sem komu fram í skriflegum athugasemdum í 
könnuninni og einstaka foreldri telur að þurfi að bæta.  
Umbótaverkefnin eru: eineltismál og agamál, þörf fyrir aukna fjölbreytni tómstundastarfs á 
vegum skólans.  Í rituðum athugasemdum kemur fram að skólinn er við umferðagötu og er 
bent á að fylgjast þurfi betur með nemendum í frímínútum.  Taka þarf betur á eineltismálum 
og nemendum með hegðunarfrávik.  Tómstundastarf vantar fyrir miðdeild  og  matur mætti 
vera hollari í mötuneyti skólans.  
 
Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum:  

 Til að vinna gegn og fyrirbyggja einelti er unnið eftir eineltisáætlun skólans sem er 
aðgengileg á heimasíðu skólans.  

 Aðferðir SMT skólafærni eru notaðar innan skólans og verður því haldið áfram. 
Starfsfólk hefur verið þjálfað í að bregðast við nemendum sem sýna hegðunarfrávik  
og leiðbeina þeim.  

 Við munum hvetja bekkjarfulltrúa og aðra foreldra til að sinna enn frekar tómstundum 
nemenda í miðdeild. Skólahúsnæðið stendur ávallt til boða.  

 Vegna umferðargötunnar er leiksvæði  eingöngu bakvið og til hliðar við skólann .Til 
að auðvelda starfsfólki að hafa yfirsýn hefur skólalóðinni verið skipt í svæði og er 
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starfsmaður á hverju svæði í hléum. Auk þess verður gæslufólk auðkennt með 
endurskinsvestum til að vera sýnilegra á skólalóðinni. 

 Unnið verður að því að bæta upplýsingaflæði á milli kennara um aðstæður nemenda en 
að sjálfsögðu verður fyllsta trúnaðar gætt.  

 Mötuneyti skólans er rekið af SS Hollt í hádeginu og þar er öflugt eftirlit með gæðum 
matarins og hollustu. Við munum áfram veita aðhald og fylgja eftir að allt sé eins og 
best verður á kosið þess ávallt gætt að koma ábendingum nemenda og foreldra á 
framfæri.  

 
2.5 Viðhorfakönnun foreldrar barna í 9. bekkjum 

Foreldrakönnun á viðhorfi foreldra nemenda í 9. bekk var ekki framkvæmd þetta árið.  

2.6  Starfsmannakönnun  

Starfsmannakönnun var unnin á vegum bæjarins sjá síðu Hafnarfjarðarbæjar.  

 

3. Skólaþing  
Skólaþing var haldið á vegum skólaráðs Setbergsskóla annars vegar fyrir foreldra og síðan 
fyrir nemendur í unglingadeild skólans. Foreldrum var skipt í hópa sem tóku eftirfarandi 
fullyrðingar til umræðu og settir fram í SVÓT greiningu.  
 
3.1 Foreldrar 

1. Samkvæmt lögum um grunnskóla skal starfrækja foreldrafélag. 
Styrkleikar: 

• Áhugasamir foreldrar sem vilja vel. 
• Góð miðlun fræðslu. 
• Frábært foreldrarölt. 

Veikleikar: 
• Eru kennarar nógu upplýstir um starfsemi foreldrafélagsins. 

• Er foreldrafélagið nógu virkur talsmaður hinna foreldranna. 
• Er foreldrafélagið næg upplýsingaveita frá skóla til foreldra? 
• Fá fréttabréf 

• Birta fundargerðir foreldrafélagsins 
• Vantar fjármagn. 

Ógnanir: 
• Vantar fjármagn. 
• Óvirkir foreldrar. 

• Ástand í samfélaginu, orsök. 
Tækifæri: 

• Kennarafundir eru tækifæri fyrir foreldrafélagið til að koma upplýsingum á 
framfæri. 

• Athuga að hafa nefndir sem hver hefur sitt svið, t.d. ferðanefnd, 
jólaföndurnefnd, fræðslunefnd o.s.frv. gætu tengst áhugasviði foreldra. 

• Fulltrúi frá foreldrafélagi sé á fyrsta kynningarfundi. 
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2. Jafnan skal viðhafa markvisst upplýsingaflæði milli heimila og skóla. 

Halda skal úti virkri heimasíðu  sem uppfærð er reglulega.  
Hafa skal öflugt upplýsingaflæði innan skólans og út á við. 

Styrkleikar: 

• Frábært upplýsingaflæði til foreldra. 
• Heimasíða aðgengileg. 
• Áhugaverðar síður (tenglar) og upplýsingar. 

Veikleikar: 
• Erfitt að skoða myndir (of stór myndasöfn). 

• Ekki raunhæft með tíma. 
• Samband við tölvudeild bæjarins.  

Ógnanir: 

• Fjármál og niðurskurður. 
• Stuttur tími til að vinna síðuna. 

Tækifæri: 

• Auka tíma í heimasíðu. 
• Fræðsla um heimasíðuna. (haustfundir með foreldrum) 
• Vinnuhópur sem stendur að síðunni (kennari á hverju skólastigi). 

• Búa til tengla á aðrar síður. 
 

3. Foreldrum skal boðið upp á fræðslu. 
Styrkleikar: 

• Upplýsingar á mentor og heimasíðu. 
• Tölvupóstur frá kennurum og stjórnendum. 

• Námsefniskynningar. 
• Verkefnakynningar. 

Veikleikar: 
• Vantar að senda pósta frá mið- og unglingadeild t.d. vegna geislaveislna  

Ógnanir: 

• Peningaskortur. 
Tækifæri: 

• Námskeið. 

• Heimsóknir foreldra. 
 

4. Upplýsa skal foreldra um stefnu skólans og leiðarljós og kynna fyrir þeim 
bekkja- og skólareglur.  

Styrkleikar: 
• Sýnilegt og opið. 
• Gegnum heimasíðuna. 

• Hefur verið kynnt vel við upphaf skólagöngu. 
• Gegnum tölvupóst frá kennurum og skóla. 
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Veikleikar: 

• Þarf betra upplýsinaflæði í unglingadeild. 
• Foreldrar ekki nægilega duglegir að opna Mentor. 
• Foreldrar sem helst þyrftu að fylgjast með gera það ekki. 

Ógnanir: 
• Meiri tölvunotkun, ekki allir foreldrar nægilega virkir á tölvunni. 

• Of miklar upplýsingar, fólk les ekki tölvupóstinn. 
Tækifæri: 

• Að virkja foreldra meira inn í skólastarfið, taka þátt. 

• Boðleiðirnar eru stuttar og skilvirkar. Auðveldara að fá fólk. 
 

5. Bjóða skal upp á góða aðstöðu til félagsstarfa í samstarfi skóla og Setursins,  með 
öflugu félagslífi í skólanum og skólaferðalögum og vettvangsferðum. 

Styrkleikar: 
• Vettvangsferðir. 
• Samvinna skóla og félagsmiðstöðvar. 

• Jákvætt viðhorf Seturs og skólans til félagsstarfs. 
• Starfsmenn Seturs sýnilegir. 

• Nemendur jákvæðir í garð Seturs. 
• Tengjast félagslega öðrum skólum. 

• Nemendur fá afnot af Setrinu. 
Veikleikar: 

• Niðurskurður Setursins. 

• Skortur á upplýsingaflæði. 
• Þröngsýni á hugmyndir. 
• Setrið ekki lögbundin þjónusta. 

• Bekkjarfulltrúar ekki nægjanlega virkir. 
• Slæmt að vera bundin við matartíma – þurfum nestispakka. 

Ógnanir: 
• Niðurskurður. 
• Ekki lögbundið starf. 

• Allir í vörn – enginn í sókn. 
• Annað félagsstarf – erfitt að velja. 

Tækifæri: 
• Virkja foreldra í félagsstarfi. 
• Nýta bekkjarfulltrúa. 

• Nýta kreppuna. 
• Nýta umhverfið sem við höfum. 
• Nýta styrkleika barnanna. 

 
6. Áhersla skal lögð á að börnunum líði vel í skólanum. 

Styrkleikar: 
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• Umsjónarkennarar halda vel utan um börnin. 

• Stoðkerfið virkar – námsráðgjöf. 
• Boðleiðir ekki langar – auðveldur aðgangur að starfsmönnum. 

• Skýrir verkferlar – eineltisáætlun. 
• Hlýja og umhyggja. 

• Hrós. 
• Agakerfið – SMT. 
• Lífsleiknikennsla. 

Veikleikar: 
• Agakerfið – SMT endurskoða. 
• Erfitt að vera samkvæm sjálfum sér og milli bekkja. 

• SMT – leysir ekki málin. 
• Erfitt að ná til allra sem líður illa – ekki vitað um allt sem bjátar á hjá barni. 

• Upplýsingar þurfa að liggja fyrir. 
• Góðu börnin taparar. 

Ógnanir: 

• Dulið einelti – netið. 
• SMS – frímínútur. 

• Agaleysið i þjóðfélaginu. 
• Börn fá að horfa á allt í sjónvarpinu. 
• SMT – stoppar kennara í að finna skapandi lausnir. 

• Erfiðar heimilisaðstæður. 
• Miðstýring skólaskrifstofu. 

• Fjölgar í bekkjum – stórir. 
• Fækkun á starfsfólki – skortur á fjármagni. 

Tækifæri: 

• Endalaus tækifæri ef við fáum tíma. 
• Markviss lífsleiknikennsla  

• Betri matur í hádegi. 
• Meiri tjáning. 
• Vinavika. 

 
Úrbætur: 
Farið var í gegnum umræður með kennurum, stjórn foreldrafélags og skólaráði. Í framhaldinu 
var unnið með niðurstöður þingsins og þær hafðar til hliðsjónar við skipulagningu næsta 
skólaárs.  
  
3.2 Nemendur 
Nemendum var skipt í átta umræðuhópa sem ræddu það sem er gott við skólann og hvað 
mætti bæta.  Helstu þættir sem kom fram að nemendur vildu fá til að bæta skólastarfið.  

• Byrja í skólanum kl. 9:00 
• Fá morgunmat í skólanum 
• Bæta matinn sem bætir orku nemenda 
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• Oftar umbunarferðir 
• Akstur í Kaplakrika 
• Fleiri sófa 
• Fá krakka sem kunna íþróttir til að kenna yngri nemendum 
• Samstarfið fínt en foreldrafélagið má hafa minni neikvæðar skoðanir og sleppa því að 

stoppa það sem nemendum líkar 
• Hafa skemmtileg verkleg lífsleikniverkefni 
• Láta skólasálfræðing/námsráðgjafa koma reglulega inn í bekki til samræðna  
• Sleppa vordögum fyrir unglingadeild 
• Foreldrafélagið ætti að gera meira fyrir unglingadeild (ekki páskabingó) 
• Setrið gott eins og það er 
• Hafa fjölbreyttari kennslu 
• Betri fræðslu um einelti 
• Betri samvinnu milli foreldafélags og nemenda 
• Vekja athygli kennara á velgengni nemenda 
• Skipta um gluggatjöld 
• Hafa Setrið opið lengur 
• Minnka / draga úr sjálfstæðum hópverkefnum nemenda 
• Leyfa síma og tyggjó í frímínútum 

Úrbótaáætlun:  
• Námskrá í lífsleikni er í endurskoðun og voru ráðnir tveir fagstjórar í lífsleikni til 

verksins.  
• Ávallt er unnið að því að fylgjast með nýjungum og nýjum nálgunum í kennslu.  
• Rætt var við bekkjarfulltrúa í unglingadeild um að hafa fleiri sameiginlega atburði. 
• Keyptir voru sófar í unglingadeild, sett upp borð og barstólar, ásamt speglum á 

tveimur stöðum til að gera umhverfið smekklegra og notalegra. 
 

4.  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). 
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• 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. 

5.  Samræmd próf í 4.  7. og 10. bekk 
 
Meðaltal Stærðfræði þátttaka íslenska þátttaka enska þátttaka 
Landið 5,3  5,8  6,7  
10. bekkur 5,4 91,5% 6,2 93,2% 6,9 78% 
Landið  6,8  6,4    
7. bekkur 7,4 91,4% 6,8 91,4%   
Landið 6,1  6,0    
4. bekkur 7,0 93,3% 6,6 97,8%   
       
 

6.  Starfsmannasamtöl  
Starfsmannasamtöl stóðu yfir frá því í mars og fram í maí. Starfsmenn fengu blað með 
spurningum sem voru lagðar til grundvallar samtölunum. Spurningar voru meðal annars unnar 
eftir að starsfmannakönnun hafði verið lögð fyrir til að dýpka einstaka þætti sem stjórnendur 
vildu fá betri innsýn í. Starfsmenn komu því undirbúnir fyrir það sem til umræðu var í 
samtölunum en var að sjálfsögðu einnig 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 frá starfsmannasamtölunum  um styrkleika í skólastarfinu og það sem 
má bæta eða hugmyndir um nýjungar. Umbótaáætlun er unnin út frá því sem fram kemur í 
starfsmannasamtölum og tekur skipulagning skólastarfsins m.a. mið af þeim.  
 
Í starfsmannasamtölunum kom í ljós að fólk er ekki alltaf sammála. Það sem einum finnst gott 
finnst öðrum slæmt. Ekki er hægt að koma til móts við þarfir og óskir allra. Einnig kom fram 
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ákveðinn tjáningarmáti sem ekki öllum líkar og virðist í sumum tilfellum hafa truflandi áhrif á 
samskipti fólks. 
 
6.1 Niðurstöður úr starfsmannasamtölum vorið 2010 

1. Hvað er vel gert að þínu mati í skólanum?  
� Gengur vel samstarf gott, vinnur af heilindum 
� Góður stuðningur stjórnenda við starfsmenn 
� Gott starfsfólk og andinn góður  
� Kennsluhættir orðnir fjölbreyttari á yngra- og miðstigi 
� Stöðva eða hringekjuvinna skemmtileg og flott 
� Útikennslan frábær  
� Skólavinaverkefnið flott 
� Orð af orði frábært og forystuskólaverkefnið 
� Söngur á sal  
� Sérgreinakennslan er góð í skólanum 
� SMT er frábært  

2. Hvað viltu bæta? 
� Ástand í matsal, hávaði – róandi tónlist væri góð.  
� Passa okkur að festast ekki í ákveðnu munstri – gaman prófa nýja hluti 
� Þarf að breyta sérkennslunni, kennarar koma inn í bekk ekki taka út 
� Meiri áhersla á lestur á miðstigi  
� Áhersla á framsögn á miðstigi 
� Lítið verður úr síðasta tíma fyrir hádegi á miðstigi. 100 mín lotur of langar 
� Leggja skýrar línur með námsmatsmöppur 

3. Hvað gengur vel hjá þér í starfi? 
� Kennslan og samskiptin  

4. Eru einhverjar sérstakar aðstæður sem hafa áhrif á starfsárangur þinn? 
� Gott samstarfsfólk  
� Góðir stjórnendur 
� Vantar aðstoð og úrræði vegna erfiðra nemenda sem trufla kennslu 
� Fær góða aðstoð hjá skólaliðum við lestur  
� Persónulegar breytingar hafa áhrif á starfið 

5. Hvað finnst þér um vinnuumhverfið þitt? 
� Finn fyrir sparnaði 
� Stofan of lítil fyrir bekkinn,  
� Aðstaða á gangi mjög góð fyrir svæðavinnu 

6. Hvernig finnst þér vinnustaðurinn m. t.t. til upplý singamiðunar? 
� Góð upplýsingamiðlun – vikupistill  
� Meiri upplýsingar í gegnum tölvuna 
� Má alltaf bæta 

7. Hvernig finnast þér deildar- og starfsmannafundir hafa verið í vetur? 
� Gott að hafa einn fagfund og einn deildarfund 
� Fagfund til að ræða og vinna saman 
� Gott að hafa fundina í mismunandi stofum til að sjá hvað hinir eru að gera  
� Málefnalegir en stundum langir fundir 
� Ræða meira sameiginleg mál á stigum 
� Hafa miðstig og yngsta stig aðgreint á fundum  
� Of mikill tími í umræður sem ekki snerta alla þegar yngra- og miðstig eru saman  

8. Hvað finnst þér um tengsl milli starfsmanna og við stjórnendur? 
� Tengsl á milli starfsmanna fín  
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� Stjórnendur mættu vera sýnilegri  
� Gott að leita til stjórnenda  

9. Hvað finnst þér ganga vel í samskiptum við nemendur og foreldra? 
� Gengur vel almennt. 
� Kennarar ættu að senda vikupistil heim vikulega um skólastarfið 

10. Hvað má bæta? 
� Aðstoð vegna erfiðra nemenda tekur allt of langan tíma í stoðkerfinu  
� Bjóða foreldrum oftar í heimsókn í skólann 
� Fá ömmur og afa í heimsókn 
� Meira samstarf við leikskólann 

11. Notar þú verkfæri SMT og hvernig gengur? 
� Liggja eins og rauður þráður í gegnum starfið 
� Kennir reglurnar  
� Spenna að safna geislum 
� Mætti nota meira geisla  
� Vandamálin hverfa samt ekki 
� Vantar SMT í matsal  þarf að kenna reglurnar þar betur og nota þær  

12. Tekur þú virkan þátt í forystuskólaverkefninu og hvernig gengur ? 
� Tekur þátt og gengur vel, mjög gaman 
� Verkefnið gengur betur og er skemmtilegra með Orð af orði i ár 
� Vil sjá meiri áhuga sumra kennara á þessu 
� Vil festa þetta í hverjum árgangi – námskrá 
� Hef lítið tekið þátt í verkefninu en heyrist aðrir ánægðir með það 

13. Tekur þú þátt í endurskoðun námsmatsaðferða og hvernig gengur? 
� Hefur mikinn áhuga á því að stuðla að fjölbreyttu námsmati 
� Mætti bæta við gátlista um líðan nemenda í námsmöppur  

14.  Hvaða framfaraskref vilt þú sjá í skólanum?  
� Mun skilvirkari og sneggri úrræði sem gagnast erfiðum nemendum.  
� Vil sjá meiri festu og árgangar meira samstarf um skipulag v. möppunnar 

15. Markmið framtíðar, endurmenntun og fleira.  
� Stefni að því að vera hugrakkari að prófa meira nýja kennsluhætti  
� Losna undan svo bókmiðuðu námi 
� Endurmenntun í tengslum við áherslur í Setbergsskóla 
� Á leið í námsleyfi  

16. Annað 
� Undirmönnun er erfið hjá kennurum og starfsmönnum 
� Ófaglegur sparnaður, dregur úr getu kennara til að vinna á faglegan hátt 
� SMT hefur ekki geta höndlað þessar nýju aðstæður kennarar úrræðalausir og vita 

varla hvert á að snúa sér. 

7. Námsmatsaðferðir 
Í Setbergsskóla eru miðsvetrarpróf og vorpróf og fara nemendur þá heim með 
vitnisburðarblöð. Einnig er símat þar sem vinna nemenda og námsferli er metið jafnt og þétt 
allan veturinn í öllum námsgreinum. Námsmat er mjög fjölbreytt í skólanum til að sýna 
fjölbreytta hæfni nemenda. Hafin er vinna við endurskoðun á námsmati í skólanum og er 
verið að vinna með námsmöppur sem þróunarverkefni.  Gerð var könnun að hausti á því hvert 
kennarar væru komnir varðandi þróun námsmöppunnar. 
Yngsta stig:  
1.bekkur:  eru enn á hugsunarstigi 
2. bekkur: undirbúningur hafinn, námsmappan er stílabók núna og vinna byrjuð.  
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3. bekkur: eru á byrjunarstigi aðeins byrjaðar.  
4. bekkur: eru enn á hugsunarstigi.  
Miðstig:  
5. bekkur:  ástundun og verkefni   
6. bekkur : ástundun og verkefni  heim fyrir vetrarfrí. 
7.  bekkur: ástundun: Farin heim. 
Foreldrar voru mjög ánægðir með námsmöppurnar og kennararnir líka  
Unglingastig:  
8.bekkur: ástundun og margt fleira fór heim fyrir foreldradag 
9. bekkur: ástundun og margt fleira fór heim fyrir foreldradag 
10. bekkur: ástundun og margt fleira fór heim fyrir foreldradag 
Foreldrar voru mjög ánægðir með námsmöppurnar og kennarar líka þetta kom skýrt fram hjá 
mörgum á unglinga- og miðstigi.  

8. Foreldradagar  
Tveir foreldradagar voru á árinu. Mæting foreldra var að jafnaði frá 92 – 99% og þeir sem 
ekki mættu höfðu oftast samband símleiðis. Á foreldradegi í októberg kom fram að 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. 
Ánægja var með námsmöppur í þeim árgöngum sem höfðu tekið þær upp. Á foreldradögum í 
janúar ræddu kennarar um ástundun, námsframvindu og vinnusemi. Rætt var einnig um 
niðurstöður námsmats í janúar hvað gekk vel og hvar er þörf á að vinna betur. Fram kom að 
börnunum virðist almennt líða vel í skólanum.  

9. Símenntun 
Kennarar skiluðu inn hugmyndum sínum um símenntun og unnið var úr þeim tillögum við 
gerð símenntunaráætlunar. Símenntunaráætlun er að finna á heimasíðu skólans 
www.setbergsskoli.is 

9.1 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.  
• Nokkrir kennarar eru í endurmenntun hjá HÍ með starfi.  

 
10. Útlán á bókasafni  
Eins og tölurnar hér að neðan sýna hafa útlán á bókasafni skólans aukist töluvert á milli ára. 
Við teljum að hér sé áhrifavaldur hvatning til nemenda  um yndislestur bóka og aukin 
málvitund í tengslum við vinnu með orð og hugtök. 
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Eins er bókasafn skólans í mun betra horfi nú en nokkru sinni áður þar sem safnið hefur verið 
skráð í gegni og einnig hefur verið ráðinn bókasafnsfræðingur til skólans sem veitir góða 
þjónustu.  Safnið er einnig opið lengur á daginn.  

• Árið 2007  voru 4108 bækur lánaðar frá safninu.  
• Árið 2008  voru 5340 bækur lánaðar frá safninu.  
• Árið 2009  voru 7119 bækur lánaðar frá safninu.  

    
 
Hrönn Bergþórsdóttir, aðstoðarskólastjóri. 
María Pálmadóttir, skólastjóri. 


