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Inngangur 
 
Yfirumsjón með matsskýrslu Setbergsskóla 2007 hefur skólastjóri ásamt starfhóp innan 
skólans sem leggur fyrir kannanir og vinnur úr þeim.  
 
Umbótaáætlun hefur að hluta verið unnin á vinnufundum starfsmanna og í minni hópum 
kennara.  
 
Greint er frá helstu gögnum sem matsskýrslan byggir á og meðfylgjandi er áætlun um mat 
til næstu þriggja ára. 
 
 

Matstæki 
 

• Grunnskólarýnir. Spuringalisti lagður fyrir starfmenn í febrúar 2007  
• Kanni: Nemenda og foreldrakannanir lagðar fyrir á foreldradögum í 4., 7. og 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 2007  
• 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 hafi batnað síðastliðin 2-3 ár.  Þrír 
af hverjum fjórum voru sammála um að duglegir nemendur fengju námsefni og hvatningu í 
samræmi við afköst og dugnað í námi. Nemendur í 4. og 7. bekkjum telja að sér og 
skólasystkinum sínum gangi vel í skólanum og segja að það séu skýrar reglur um umgengni 
og hegðun innan veggja skólans. Einnig voru þeir almennt ánægðir með umsjónarkennarann 
sinn.  Fram kemur að nemendum líður almennt vel í skólanum en telja sig verða vara við að 
einelti sé til í skólanum. Um 7% nemenda í 9. bekk segja að einhver skólafélagi hafi meitt 
viðkomandi mjög oft.   
 
Of mörgum nemendunum finnst þeir ekki nógu vinsælir í skólanum en vilja gjarnan fá aukið 
hrós fyrir frammistöðu sína og hegðun.   
 
 
 

 



 
 

Könnun úr Kanna var lögð fyrir foreldra nemenda í 9. bekkjum á foreldradegi 
31. janúar 2006.  Mjög góð þátttaka (75%) var í könnuninni og niðurstöður því 
eitthvað sem hægt er að byggja á.  Foreldrar gáfu sér mjög góðan tíma í að svara 
könnuninni.  Eftirfarandi eru nokkrar niðurstöður þessarar könnunar: 
Jákvæðar: 

• Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri 
• Barninu mínu (börnunum mínum) líður vel í skólanum 
• Börnum okkar eru sköpuð góð skilyrði til að ná árangri í námi og starfi 
• Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu 
• Kennarar barnsins leggja metnað sinn í að kennslan sé góð 
• Við treystum starfsmönnum skólans 

Neikvæðar: 
• Vinnufriður í bekk barnsins (barnanna) er góður (1/3 foreldra telja svo ekki vera) 
• Nemendum stendur til boða fjölbreytt tómstundastarf á vegum skólans ( 45% 

foreldra telja svo ekki vera) 
• Agavandamál valda ekki truflun á námsfriði og öryggi minna barna/míns barns (35% 

foreldra telja agavandamál valda truflun) 
• Breytingar á foreldrasamstarfi hafa ekki orðið undanfarin 2-3 ár ( um 40% foreldra 

telja foreldrasamstarf óbreytt eða lakara) 
 
Könnun um líðan og þjónustu var lögð fyrir nemendur í 9. bekkjum í mars 
2007.  Niðurstöður þeirrar könnunar eru eftirfarandi 
Jákvæðar: 

• Mér líður vel í skólanum 
• Mér finnst mikilvægt að ná góðum árangri 
• Við fáum tækifæri til að taka þátt í félagsstarfi 
• Foreldrar mínir eru ánægðir með skólann okkar 
• Ég vinn heimaverkefni 

Neikvæðar: 
• Ég get leitað til starfsmanna ef eitthvað er að ( 1/3 nemenda telja sig ekki geta það) 
• Það er góður vinnufriður í kennslustundum ( 55% nemenda telja svo ekki vera) 
• Það fara allir eftir skólareglum ( 2/3 nemenda telja svo ekki vera) 

Ég fæ hrós ef ég stend mig vel í skólanum (1/3 nemenda telja sig ekki fá það) 

 

Starfsmannakönnun 

Viðhorfakönnun meðal starfsmanna lögð fyrir í febrú ar 2007 
Styrkleikar – jákvæðir tilburðir eru í gangi – viðmiðanir meðvitaðar um   

• Samræmi er í framkvæmd um samsetningu námshópa 
• Fyrirmæli í reglum og lögum 
• Þjónustu við fatlaða nemendur 
• Skýrar væntingar til árangurs og þátttöku nemenda 
• Viðurkenningu á góðri vinnu og gott framlag styrkt með sýnilegum hætti 
• Leiðsögn í stefnumótun er sýnileg og hvetjandi 
• Samstöðu í stefnumótun 

 



 
 

Styrkleikar  Traust og ánægja 
• Starfsmenn telja sig áhugasama og vinnuskil í lagi 
• Jákvæð þróun og framúrskarandi undirbúningur 
• Væntingar starfsmanna til skólans eru miklar 
• Skólinn nýtur álits í byggðarlaginu 
• Starfsmenn þakka skólanum góðan árangur nemenda 
• Starfsfólk telur sig halda uppi merki skólans og sýna samstöðu og metnað 
 

Styrkleikar Kennsla – skipulagning 
• Ábyrgð umsjónarkennar er sýnileg 
• Markvissar aðgerðir til að bregðast við skorti á árangursvilja nemenda 
• Réttur einstaklings til námshraða er virtur 
• Samfella í kennslu einstakra greina er virk 
• Foreldrum er ætlað yfirlýst hlutverk um heimanám 

 

Umbótaáætlun 
 
Svo virðist sem nokkuð skorti á að opna upplýsingar um  skipulag skólans til að það sé  
aðgengilegt og skráð sem ferli. 
 
Bæta þarf í Starfsmannahandbók:  

• Reglur um röðun nemenda í bekki 
• Viðmið um hvað er einstaklingmiðað nám 
• Bein viðmið um útfærslu á vinnutíma  
• Formleg markmið um hver námsmarkmið eru, bæði hópa og einstaklinga 

 
Umbótaverkefni – almennt 
 

• Bæta 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 

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

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. 

• 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. 

Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl voru í mars og apríl. Úr þeim voru unnar hugmyndir um skólastarfið. 
Starfmenn fengu spurningar til að kynna sér fyrir samtal. Rætt um núverandi þróunarverkefni, 
kennslu eða starf á næsta skólaári. Kennarahópurinn er að eldast og fram kemur að ýmsir vilja 
minnka við sig vinnu og nokkrir huga að starfslokum. 

Foreldradagar 
Tveir foreldradagar voru á árinu. Mæting foreldra var að jafnaði frá 89 – 100% en fleiri höfðu 
samband símleiðis. Almennt eru foreldrar mjög sáttir með starf skólans. Athugasemdir bárust 



 
 

vegna framkomu tveggja starfsmanna og við þá var rætt. Nokkrir kvörtuðu vegna þrengsla í 
matmálstímum og matarskömmtunar.  Rætt um of lítinn tíma hjá yngstu til að klæða sig eftir 
íþróttatímana.  Að hausti var lýst mikilli ánægju með námskynningar t.d. þar sem nemendur 
kynntu námsefnið sjálfir. Skiptar skoðanir eru um heimanám. Rætt um gátlistana sem fóru 
heim. 
 
Umbótaáætlun 
Fara betur yfir gátlista sem er notaður í viðtölunum, ath. “miðjuflokk”.   
Seinka tímum í töflugerð næsta vetur til að skapa rými nemenda til að klæða sig eftir 
íþróttatíma 
Athuga nýja möguleika í Mentor til að nemendur meti sig sjálfir. 
 
 

Símenntun 
 
Kennarar skiluðu inn hugmyndum sínum um símenntun og unnið var úr þeim tillögum við 
gerð símenntunaráætlunar sem hafði eftirfarandi áherslur: 
Áherslur  
Tilfinningum  skólastjórnenda um þörf á að kynna sér nýjungar og taka þátt í samstarfi við 
aðra skólastjórnendur.  
Vinnu með kennarann í starfi, þörf fyrir að axla ábyrgð á eigin lífi og þar með heilsu, kulnun í 
starfi og heilsueflingu almennt. Starfsmenn kunna vel að meta þetta og biðja um meira í 
þessum dúr. 
Tillögum kennara um eigið frumkvæði í námi og er þá gert ráð fyrir umsóknum í Vonarsjóð. 
Óskum um nám sem yrði í boði hjá Skólaskrifstofunni. 
Læsisátaki sem einnig tengist umsókn um forystuskóla. 

Vinnustaðaumræða KÍ 
 
Að beiðni Kennarasambandsins var vinnverndarvika í febrúar. Sérstakur kennarafundur vann 
að hópverkefnum og niðurstöður eru birtar í möppu sem liggur frammi, einnig sent erindi á 
alla kennara þar sem þeir eru hvattir til að taka þátt í umbótum. Helstu niðurstöður umbóta eru 
þessar. 
Umbætur 
 

1. Hvetja til hróss, allir séu meðvitaðir í að ræða við nýtt fólk og leiðbeina. Setja fastan 
stuðningsaðila. 

2. Hengja upp nöfn þeirr sem eru einhvern tíma hjá okkur t.d. kennaranemana. Annað í 
pistilinn. 

3. Hafa þann hátt á vegna veikinda að kennarar láti vita fyrir kl 14 á daginn hvort um 
áframhaldandi veikindi er að ræða þannig að hægt sé að grípa til ráðstaana með 
afleysingar.  Reyna að hafa ekki kennslu eftir kl 16 á daginn. 

4. Telja ekkert einelti vera á vinnustaðnum. 
5. Setja fagstjóra í list og verkgreinum, velja fulltrúa þeirra á deildarfundi, annars eftir 

því hvar kennsla liggur mest. Gera alla ábyrga fyrir flæði milli íþróttahúss og skóla, 
prenta pistilinn og hengja upp á töflu þar. Setja upp á áberandi stað að það eigi að 
tilkynna bókanir í íþróttahús þangað jafn óðum. 

6. Bæta gangamenningu með SMT vinnunni næsta vetur. Athuga hvort hægt er að fjölga 
skjávörpum til að bæta vinnuaðstöðuna. 



 
 

 
 

Vinnustaðagreining Hafnarfjarðarbæjar 
 
Mat 
Almennt eru starfsmenn sáttir við störf sín hjá Hafnarfjarðarbæ. Í skólanum er starfsandi 
talinn mjög góður. Vinnuaðstaða fær einkunina 3,56 sem er yfir línu opinberra stofnana en 
undir almennum vinnumarkaði en starfsmenn telja að það skorti tæki/tæknibúnað til að vinna 
starfið vel. Einelti eða áreitni virðist vera mjög lítil á vinnustöðum bæjarins og ekki 
upplýsingar um slíkt hér. Starfsmenn þekkja vel símenntunaráætlun og nýta sér hana og 
námstilboð. Starfmenn telja viðskiptavini skólans ánægða með þjónustu hans. 
 
Starfsmenn telja vinnuálag mikið og finna fyrir streitu, eru rétt undir mörkum grunnskólanna 
almennt. 
Starfsmenn telja skorta á sveigjanleika í starfi, 3,32 á móti 3,65 almennt í grunnskólum. 
Stjórnun vinnustaðarins fær 3,76 móti 3,96 hjá grunskólunum og upplýsingaflæði má bæta.  
Það skortir á hrós/viðurkenningu milli samstarfsfólks 3,39 á móti 3,85 í grunnskólum og 
Setbergsskóli skorar lægst af skólunum. og einnig hvrt starfið er metið að verðleikum, þar er 
skólinn með 3,34 á móti 3,86 í grunnskólunum og eru ekki nógu ánægðir með þjónustu sem 
samstarfsmenn veita hver öðrum, 3,98 á móti 4,15 í grunnskólum. 
Áberandi fáir eru ánægðir með launin sín og telja að ekki séu sambærileg laun karla og 
kvenna. 
 
Umbótaáætlun 
 
Kanna hvaða tæki/tæknibúnað fólk telur sig vanta.  
Spyrja um hvað er átt við með sveigjanlegan vinnutíma.  
Upplýsingaflæði hefur verið rætt í vetur og finnst flestum það hafa batnað, enn er það 
íþróttahúsið sem þarf að passa upp á. 
Fá inn fyrirlesara og umfjöllun um stuðningí starfi”Á ég að gæta bróður míns”. 
 
Starfið er hafið: Vinnufundur allra starfsmanna var haldinn 24. maí og  þetta allt rætt. 
Niðurstöðum var skilað í lok fundar. 


