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Meginniðurstöður  

Í Borgarnesi hefur formleg barna- og unglingafræðsla staðið í liðlega 100 ár samfellt en 
fræðslulögin sem sett voru 1907 tryggðu börnum landsins skólagöngu í farskóla ef ekki voru 
tök á öðru. 

Það er samhljóða álit skýrsluhöfunda að í Grunnskólanum í Borgarnesi sé unnið 
metnaðarfullt og framsækið skólastarf sem byggir á gamalli hefð og hugmyndaríkum 
stjórnendum, öflugu starfsfólki og góðum nemendum. 

Það var samhljóða álit viðmælenda skýrsluhöfunda að skólinn nyti almennt velvilja í 
skólahéraðinu.  Foreldrar voru ánægðir með þá þjónustu sem börnin þeirra fá í skólanum og 
nemendur fullyrtu að í skólanum væri gott starfsfólk sem hefði vilja til að hjálpa öllum. 

Milli Grunnskólans í Borgarnesi og Menntaskóla Borgarfjarðar er öflugt samstarf sem 
byggir á þróunarverkefni  „Borgarfjarðarbrúnni“ sem mótað hefur samstarfið fá árinu  2006.  
Viðmælendur nefndu að mikil fagleg vinna hefði farið fram í tengslum við verkefnið.  Einnig 
er öflugt og gott samstarf við leikskólana í Borgarnesi um tengsl skólastiganna. 

Skólastjórnendur eru hvetjandi og hafa skarpa sýn á skólastarfið.  Kennurum er sýnt 
traust og þeir hvattir til að skoða nýjar og framsæknar leiðir í skólamálum.  Verkaskipting 
milli stjórnenda er skýr og aðgangur starfsfólks að stjórnendum opinn. 

Skólaráð er starfandi við skólann og fulltrúi nærsamfélags kemur úr stjórn 
foreldrafélagsins.  Fulltrúar ráðsins eru kosnir lýðræðislega á þann hátt sem hefð er um í 
Grunnskólanum í Borgarnesi. 

Starf Grunnskólans í Borgarnesi tekur mið af þeim áherslum sem fram koma í 
grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla.  Huga þarf nánar að útfærslu á skólanámskrá 
og starfsáætlun skólans í samræmi við þær áherslur sem grunnskólalög og Aðalnámskrá gera 
til þessara grunnrita skólastarfs hvers skóla. 

Einkunnar orð skólans sem allt skólastarfið byggir á eru : sjálfstæði-ábyrgð-virðing-
samhugur. Í anda þessara einkunnarorða er unnið að því að efla sjálfstraust og vellíðan 
nemenda þannig að þeir öðlist jákvæða sjálfsmynd.  Mikil áhersla er lögð á umhverfismál í 
skólanum og fær umhverfissáttmáli skólans veglegan sess í skólastefnunni. 
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Inngangur 

Í skýrslu þessari er gerð grein fyrir úttekt á Grunnskólanum í Borgarnesi.  Úttektin er unnin 
fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og gerð á grundvelli 38. gr. „Laga um grunnskóla 
nr. 91/2008“ og samkvæmt þriggja ára áætlun ráðuneytisins um úttektir á grunnskólastigi.  
Markmið úttektarinnar er að leggja mat á starfsemi skólans með hliðsjón af gildandi lögum, 
reglugerðum og aðalnámskrá grunnskóla. 

Í maí 2010 birti mennta- og menningarmálaráðuneytið þriggja ára áætlun sína um 
ytra mat í framhaldsskólum, grunnskólum og leikskólum 2010 – 2012.  Þar segir að 
samkvæmt lögum hafi ráðherra eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög 
um grunnskóla, aðalnámskrá og reglugerðir kveða á um.  Í áætlun ráðuneytisins segir 
ennfremur að ný lög um grunnskóla geri ráð fyrir auknu ytra mati á starfsemi grunnskóla.  
Þessu hyggst ráðuneytið mæta með aukinni áherslu á stofnanaúttektir og áætlar að árin 
2010 – 2012 verði gerðar stofnanaúttektir á 18 grunnskólum. 

Í ljósi þessarar áætlunar auglýsti mennta- og menningarmálaráðuneytið eftir 
sveitarfélögum sem áhuga hefðu á því að fram fari úttektir á starfi grunnskóla innan 
sveitarfélagsins. Lögð var áhersla á að afstaða skólastjóra viðkomandi skóla til úttektarinnar 
kæmi fram í umsókninni.  Í auglýsingu ráðuneytisins kemur fram að í úttektinni felist að 
utanaðkomandi aðili leggi mat á viðkomandi grunnskóla og starf hans með hliðsjón af 
gildandi lögum, reglugerðum og aðalnámskrá.  Það verði m.a. gert með því að skoða 
fyrirliggjandi gögn um starfsemi skóla, heimsóknum úttektaraðila og viðtölum við nemendur, 
starfsfólk skóla, foreldra og fleiri hagsmunaaðila ef úttektaraðilar kjósa svo. 

Nokkur sveitarfélög óskuðu eftir því að skólar þeirra fengju að vera þátttakendur í 
þessari úttektarlotu og valdi ráðuneytið skóla til úttektar úr umsóknunum. Í bréfi sem sent 
var til sveitarfélaga þeirra skóla sem urðu fyrir valinu er greint frá markmiðum úttektarinnar 
og að þar verði m.a lögð áhersla á stefnu og stjórnun, skipulag kennslu, innra mat, 
námskröfur, fyrirkomulag námsmats, val í námi og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins.  
Úttektin beinist einnig að mati og eftirliti sveitarfélagsins með skólastarfi og hvernig það 
nýtist skólanum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið fól Halldóru Magnúsdóttur matsfræðingi og 
Unnari Þór Böðvarssyni fyrrverandi skólastjóra að annast úttektina.  Í skýrslunni er í upphafi 
gerð grein fyrir gagnaöflun, markmiðum og aðferðum við úttektina.  Skýrslan skiptist síðan í 
8 meginkafla sem hver fyrir sig fjallar um ákveðinn þátt skólastarfsins og lýkur hverjum kafla 
með samantekt og mati skýrsluhöfunda.  Að lokum er svo kafli þar sem dregnar eru fram 
meginniðurstöður höfunda og settar fram tillögur til úrbóta. 

Gagnaöflun 
Í erindisbréfi úttektaraðila frá mennta- og menningarmálaráðuneyti kom fram að úttektin 
yrði byggð á fyrirliggjandi gögnum tengdum starfsemi skólans.   Í upphafi úttektarinnar var 
skólastjóra Grunnskólans í Borgarnesi, Kristjáni Gíslasyni, sent bréf þar sem greint var frá 
úttektinni og óskað eftir að fá eftirtalin gögn afhent í væntanlegri heimsókn í skólann: 

 Skólanámskrá. 

 Starfsáætlun. 

 Sjálfsmatsskýrsla. 

 Nemendafjöldi, skipt eftir árgöngum. 

 Starfsmannafjöldi, starfsheiti og starfshlutfall.  

 Skipurit skólans. 

 Upplýsingar um öryggisnefnd og helstu verkefni. 

 Upplýsingar um valgreinar.  
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 Skólaráð, skipan, kjör og helstu verkefni þess. 

 Lög foreldrafélags og helstu verkefni. 
 

Úttektaraðilar heimsóttu Grunnskólann í Borgarnesi tvisvar og dvöldu í skólanum í 
þrjá kennsludaga. Fyrri heimsóknin fór fram 22. og 23. febrúar og seinni heimsóknin var 20. 
maí.  Tekin voru viðtöl við hagsmunaaðila, gengið um húsnæði skólans og reynt að fanga 
skólabrag Grunnskólans í Borgarnesi, einnig var mötuneytisaðstaða skoðuð.  Viðtöl voru 
tekin við skólastjóra í báðum heimsóknunum, auk þess voru tekin rýnihópaviðtöl við 
eftirfarandi aðila: 

 Stjórnendur skólans (skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri) 

 Fulltrúar kennara  (8 kennarar sem spönnuðu vel skólastarfið) 

 Fulltrúar nemenda ( 8 nemendur, 4 úr 10. bekk, 2 úr 9. og 2 úr 8. bekk) 

 Fulltrúar foreldra  (5 fulltrúar, 2 fulltrúar úr stjórn foreldrafélags, fulltrúi 
kennara í stjórn foreldrafélags, 2 aðrir foreldrafulltrúar) 

 Fulltrúar annars starfsfólks (7 fulltrúar, húsvörður, stuðningsfulltrúar, 
bókavörður, ritari, skólaliðar, starfsmaður lengdrar viðveru) 

 Rýnihóp frá sveitarfélagi og sérfræðiþjónustu sátu fræðslustjóri, 
sálfræðingur, sveitarstjóri auk tveggja fulltrúa úr fræðslunefnd.  

Leitað var heimildar til að hljóðrita viðtölin til að auðvelda úrvinnslu.  Öllum 
viðmælendum var heitið trúnaði, þeir ekki nafngreindir og ekki er vitnað í einstaklinga úr 
rýnihópum,  einungis sagt frá því sem þar kom fram.  Hljóðskrám verður eytt að úttekt 
lokinni.  

Auk ofangreinds byggir úttektin á fjölmörgum gögnum og heimildum um skólastarfið 
sem allra er getið í heimildaskrá.  
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Skólinn 

Grunnskólinn í Borgarnesi – sögulegt yfirlit 
Formleg kennsla barna og unglinga hefur verið í Borgarnesi í liðlega 100 ár eða allt frá hausti 
1897 þegar Runólfur Þorsteinsson frá Jafnaskarði var ráðinn kennari í Borgarhreppi. Veturinn 
1897-98 kennir hann börnum í hreppnum í 25 vikur þar af kennir hann fjórum nemendum í 
Borgarnesi í fimm vikur.1 

Fræðslulögin sem sett voru 1907 tryggðu börnum landsins fjögurra ára ókeypis 
skólagöngu, í farskóla ef ekki voru tök á öðru. Í kjölfar fræðslulaganna er fyrsta 
fræðslunefndin í Borgarhreppi skipuð 1908 og réð hún Magnús Ágúst  Jónsson sem kennara í 
hreppinn.  Fyrsta skólaárið er kennt á tveimur stöðum í hreppnum á Öngvaldsstöðum og í 
nýbyggðu Góðtemplarahúsi (Mæju húsi) í Borgarnesi, sinn daginn á hvorum stað.2 

Grunnskólinn í Borgarnesi á sér liðlega 100 ára sögu eða allt frá því að kennsla barna 
hefst í Borgarhreppi haustið 1897.  Þá eins og nú er Borgarnes hluti af stærra sveitarfélagi.  
Þegar skóli tekur til starfa í Borgarnesi haustið 1908 eru íbúar þorpsins 94 og fjöldi nemenda 
17 eða 0,18 nemendur á íbúa.  Í dag eru íbúar í Borgarnesi um 1800 og nemendur úr 
Borgarnesi um 250 sem gera 0,14 nemendur á íbúa.  Hér eru ekki taldir með nemendur 
skólans úr dreifbýli. 

Grunnskólinn í Borgarnesi að Gunnlaugsgötu 13 
Grunnskólinn í Borgarnesi er heildstæður grunnskóli fyrir börn á aldrinum 6-15 ára í 

1.-10. bekk og starfar samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Grunnskólinn í 
Borgarnesi er annar af tveimur grunnskólum í Borgarbyggð. Hinn grunnskóli sveitarfélagsins 
er Grunnskóli Borgarfjarðar með þrjár starfsstöðvar þ.e. að Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og 
Varmalandi.  Áður voru sjálfstæðir grunnskólar á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum og 
Varmalandi en þeir voru sameinaðir undir eina yfirstjórn 2010.  

Skólahverfi Grunnskólans í Borgarnesi nær yfir fyrrum Borgarnesskólahverfi og 
hreppana  Álftaneshrepp og Hraunhrepp sem ásamt fleiri sveitarfélögum mynda í dag 
sveitarfélagið Borgarbyggð sem varð til árið 2006 með sameiningu sveitarfélaga í Borgarfirði.   

Í hinu merka riti „Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu“3 eftir Snorra Þorsteinsson 
fv. fræðslustjóra er þess getið að skólaárið 2000- 2001 hafi nemendur Grunnskólans í 
Borgarnesi verið samtals 333 og skólaárið 2006-2007 hafi skráðir  nemendur skólans verið 
einum færri eða samtals 332 nemendur.  Áðurnefnd tvö skólaár hafa nemendur verið flestir í 
Grunnskólanum í Borgarnesi. 

Við hrunið hefur nemendum Grunnskólans í Borgarnesi fækkað til muna og 
samkvæmt nemendaskráningu skólans í Mentor 17.2. 2011 eru nemendur í skólanum 279 
alls í 17 bekkjardeildum,  144 drengir og 135 stúlkur.  Nemendur með annað móðurmál en 
íslensku eru alls 17.  

Nemendum við Grunnskólann í Borgarnesi hefur fækkað nokkuð frá því er var fyrir 
hrun en flestir voru nemendur í skólanum liðlega 330.  Eins og fyrr segir eru nemendur 
skólans við nemendaskráningu 17.2. sl. samtals 279. Flestir nemenda skólans eru úr 
Borgarnesi eða 251 nemandi,  20 nemendur koma úr dreifbýli skólahverfisins og 8 nemendur 
koma úr öðru skólahverfi.  

Skipting nemendahópsins í bekki, kyn og deildir má sjá í töflu 1. 
 
 

                                                           
1
 Skólahald í Borgarnesi í 100 ár, 2009 

2
 Skólahald í Borgarnesi í 100 ár, 2009 

3
 Barna- og unglingafræðsla í Mýrasýslu, 2009. 
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Tafla 1: Nemendur Grunnskólans í Borgarnesi og fjöldi deilda, Mentor 17. 2. 2011 

Bekkur drengir stúlkur samtals deildir 

1. bekkur 17 13 30 2 

2. bekkur 17 13 30 2 

3. bekkur  10 8 18 1 

4. bekkur 17 15 32 2 

5. bekkur 19 13 32 2 

6. bekkur 11 17 28 2 

7. bekkur 12 12 24 1 

8. bekkur 17 17 34 2 

9. bekkur 15 16 31 2 

10. bekkur 9 11 20 1 

Samtals 144 135 279 17 

 
Skólaakstur er fyrir nálægt 30 nemendur úr dreifbýli skólahverfisins.  Einnig er 

skólaakstur fyrir nemendur úr Borgarnesi ofan Dílahæðar.  Milli 80-100 nemendur úr 
Borgarnesi notfæra sér skólaaksturinn daglega en skólabíllinn stoppar við ákveðin skýli þar 
sem nemendur geta tekið sér far með bílnum á skipulagðri leið sinni í skólann. 

Við Grunnskólann í Borgarnesi starfa við kennslu 28 grunnskólakennarar og 3 
leiðbeinendur samtals 31 einstaklingur í 28,79 stöðugildum.  Fjöldi nemenda á stöðugildi 
kennara í kennslu er samkvæmt þessu  9,7 nemendur á stöðugildi kennara sem er ekki hátt 
hlutfall.   Svona lágt hlutfall nemenda á stöðugildi kennara gefur til kynna að Grunnskólinn í 
Borgarnesi sé ekki hagkvæm rekstarareining þegar horft er til heildarnemendafjölda skólans 
og hefðbundins  bekkjarkerfisskóla. 

 
Skipting starfsmannahópsins eftir fjölda, kyni og stöðugildum í töflu 2. 
 

Tafla 2: Starfsfólk Grunnskólans í Borgarnesi, 15.2. 2011. 

 fjöldi  
karlar 

fjöldi 
konur 

 
fjöldi 

 
stöðugildi 

 
annað 

Skólastjórnendur    2 1 3 2,8  

Umsjónarkennarar  I og II 0 17 17 16,21  

Grunnskólakennarar                1 10 11 10,08  

Leiðbeinendur 1 2 3 2,5  

Stunda- og forfallakennarar   0 0 0 0 tilfallandi 

Þroskaþj. og stuðningsf.tr.   0 5 5 4,22  

Skólaliðar             0 6 6 5  

Annað starfsfólk   2 6 8 5,97  

Samtals.... 6 47 53 47,50  

 
Eins og tafla 2 ber með sér er ekki kynjajafnvægi með starfsfólki skólans en af 53 

starfsmönnum eru einungis 6 karlar eða 11,3%, þar af 2 í stjórnunarstöðu.  Þegar horft er til 
þeirra sem ráðnir eru til kennslu þá eru það 6,5% karla á móti 93,5% kvenna sem sinna 
kennslunni. Inn í þennan samanburð er ekki tekin sú kennsla sem stjórnendur eru með. 

Áherslur og stefna. 
Grunnskólinn í Borgarnesi starfar eftir „Uppbyggingastefunni“ eða „Restitution“ eins 

og hún heitir á ensku.  Skólinn vinnur að því að innleiða aðferða- og hugmyndfræði 
stefnunnar sem á uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna.  Höfundur er Diane Gossen sem 
nú býr og starfar í Kanada.  
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Stefna Grunnskólans í Borgarnesi liggur fyrir og er hún aðgengileg á heimasíðu 
skólans.  Einkunnarorð skólans eru „sjálfstæði – ábyrgð – virðing – samhugur“4  Stefnan er 
vel unnin, á góðu máli og læsileg.  Stefnan var unnin á lýðræðislegan hátt af stjórnendum og 
starfsfólki skólans og nær hún til helstu þátta skólastarfsins.  

Í fyrsta kafla skólastefnunnar er að finna megin markmið starfsfólks Grunnskólans í 
Borgarnesi um það hverju þeir vilja ná fram í starfi sínu með nemendum.  

 Starfsfólk Grunnskólans í Borgarnesi leggur áherslu á í öllu sínu starfi með nemendum 
að efla þá sem einstaklinga, gera þá hæfa til að vinna með öðrum til að taka þátt í 
lýðræðisþjóðfélagi sem stöðugt er að taka breytingum. 

 Við leggjum jafna áherslu á siðvit, verksvit og bókvit nemenda. 

 Við viljum sjá ábyrga einstaklinga, sem bera virðingu jafnt fyrir sjálfum sér og umhverfi 
sínu, sem láta sé annt hver um annan, geta unnið með öðrum, hafa dug til að standast 
þrýsting neikvæðra áhrifa og bera virðingu fyrir mismunandi sjónarmiðum og 
einstaklingsmun. 

Mynd 1: Meginmarkmið skólastefnu Grunnskólans í Borgarnesi, 2001. 
 

Kaflaheiti í skólastefnunni segja mikið um áherslur skólans: 

 Stefna skólans  Umhverfissáttmáli skólans 

 Bekkjarnámskrár  Fíknivarnir 

 Foreldrasamstarf  Ábyrgðasvið foreldra 

 Starfsmannastefna  Heimanám 
 

Í skólastefnunni er ekki að finna sérstakan kafla um nemendalýðræði né heldur kafla 
um jafnrétti kynjanna né jafnrétti í námi.  Aftur á móti er yfirbragð stefnunnar á þann veg að 
það er nokkuð ljóst að í Grunnskólanum í Borgarnesi hefur starfsfólk vilja til að styrkja 
samstarf við nemendur um skólastarfið.  Í stefnunni er að finna setningar í þá átt.  „Í 
skólanum er lögð áhersla á að hlusta eftir röddum nemenda.“. og áfram í sama kafla „...að 
kennarar og nemendur velja viðfangsefni sem auka ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði 
nemenda bæði í verkefnavali og vinnubrögðum.“5 

Viðmælendur skýrsluhöfunda voru undantekningarlaust sammála um að jafnréttis 
milli kynja væri vel gætt í skólanum og að fullkomið jafnrétti kynjanna til náms væri tryggt.  
Engu að síður vilja skýrsluhöfundar taka fram að „Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla,“ nr. 10/2008 gera ráð fyrir því að jafnréttisáætlanir séu gerðar fyrir allar stofnanir 
með fleiri en 25 starfsmenn.  Skýrsluhöfundar benda á þá leið fyrir Grunnskólann í 
Borgarnesi við gerð jafnréttisáætlunar að lögin heimila að samþætta jafnréttissjónarmið í 
starfsmannastefnu viðkomandi stofnunar.  

Í skólastefnunni er kveðið á um að nemendur læri að bera ábyrgð og virðingu 
gagnvart sjálfum sér, öðrum einstaklingum og umhverfi sínu.  Einnig er kveðið á um að efla 
skuli kristilegt siðgæði nemenda og að nemendur læri að virða skoðanir og sjónarmið 
annarra.  Skýrsluhöfundar vilja benda á að það orðalag að „Efla kristilegt siðgæði“ eingöngu 
er ekki heppilegt með tilliti til afstöðu fólks til trúarbragða.  Við setningu gildandi 
grunnskólalaga nr. 91/2008 á Alþingi þótti ekki rétt að tilgreina eingöngu kristilegt siðgæði 
umfram siðgæði annarra trúarbragða í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa í samfélaginu 
undanfarin ár.   

 
Í 2. grein gildandi grunnskólalaga nr. 91/2008 segir:  

                                                           
4
 Stefna Grunnskólans í Borgarnesi, 2001. 

5
 Stefna Grunnskólans í Borgarnesi, 2001. 
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 Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 
nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

 Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð 
íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 
virðingu fyrir manngildi. 

 Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og 
þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Mynd 2: Lög um grunnskóla nr. 91/2008 
  

Skýrsluhöfundum finnst athyglisvert og jákvætt hversu mikla áherslu skólastefnan 
leggur á gott og jákvætt foreldrasamstarf og mikilvægi þess að foreldrar séu þátttakendur í 
skólastarfinu. Í skólastefnunni er góð lýsing á fyrirkomulagi foreldrasamstarfsins en þar segir 
m.a. „Það er sameiginlegt verkefni skólans og foreldra að bjóða nemendum upp á sem besta 
menntun sem stuðlar að alhliða þroska þeirra.  Til að svo megi verða er mikilvægt að 
samstarf heimils og skóla sé sem farsælast og einkennist af gagnkvæmri virðingu, 
gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun.“6   

Meginmarkmið starfsmannastefnunnar er að: 

 í skólanum ríki góður og óþvingaður starfsandi. 

 í skólanum ríki trúnaður milli starfsmanna. 

 upplýsingastreymi innan stofnunarinnar sé gott og að allir starfsmenn séu 
meðvitaðir um hlutverk sitt sem og annarra starfsmanna.  
 

Síðasti kafli skólastefnunnar fjallar um heimanám og fullyrt að heimanám sé 
órjúfanlegur hluti af skólastarfinu.  Áhugi foreldra á námi barna sinna getur skipt sköpum 
fyrir velgengni þeirra í námi segir enn fremur í stefnunni. 

Rekstur og stjórnun 
Skólastefna Borgarbyggðar nær til leikskóla, grunnskóla og tónlistarskóla og var hún 
samþykkt í fræðslunefnd 30. júlí 2007.  Með skólastefnunni setur sveitarfélagið sér 
metnaðarfulla framtíðarsýn í skólamálum en þar stendur m.a.  

 Skólar sveitarfélagsins skulu vera í fararbroddi á landsvísu varðandi tengsl skóla og 
skólastiga innan sveitarfélagsins.  Skólarnir skulu hver á sinn hátt vera í virkum tengslum 
við umhverfi sitt, náttúru, atvinnulíf og menningu og þannig skapa sér sína eigin 
sérstöðu. 

 Öll börn í sveitarfélaginu eiga að upplifa gagnkvæma virðingu og traust milli allra þeirra 
aðila sem að skólastarfinu koma.  Foreldrar sem og aðrir forráðamenn skulu vera virkir 
þátttakendur í mótun alls þess starfs sem fram fer á vegum skólanna.  Skólasamfélag 
Borgarbyggðar er fjölmenningarlegt og virðing borin fyrir mismunandi menningu. 

Mynd 3: Skólastefna Borgarbyggðar, 30. júlí 2007 

 
 Einnig er kveðið á um í stefnunni að skólar sveitarfélagsins skuli leitast við að skapa 

starfsmönnum eins gott starfsumhverfi og kostur er.  Enn fremur segir í skólastefnunni: 
„Skólastjórnendur eiga að hvetja starfsfólk til þróunarstarfa, efla frumkvæði og stuðla að 
skólamenningu sem einkennist af samábyrgð og samvinnu.  Starfsfólk á að hafa starfsskilyrði 
og menntun til þess að axla þá ábyrgð.“7  

Í stefnu Grunnskólans í Borgarnesi er kveðið á um að: „...hvetja starfsfólk til þess að 
viðhalda menntun sinni og afla sér nýrrar þekkingar. ... veita starfsmönnum sem mest 

                                                           
6
 Stefna Grunnskólans í Borgarnesi, 2001 

7
 Skólastefna Borgarbyggðar, 30. júlí 2007 
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svigrúm til að sinna tilrauna- og þróunarstarfi, námsefnisgerð og nýjungum á sviði 
menntunar og uppeldis.“8  

Þegar bornar eru saman Skólastefna Borgarbyggðar og skólastefna Grunnskólans í 
Borgarnesi er um ákveðinn samhljóm að ræða.  Skýrsluhöfundar vilja sérstaklega benda á að 
í báðum stefnunum er lögð mikil áhersla á öflugt samstarf við heimilin og þátttöku foreldra í 
skólastarfinu.  Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi foreldra sögðu að skólinn sinnti vel 
upplýsingaþætti við heimilin og væri hvetjandi um þátttöku foreldra í skólastarfinu. 

Í gildandi grunnskólalögum nr. 91/2008 er kveðið á um að rekstur grunnskóla sé á 
ábyrgð og kostnað sveitarfélaga og í 6. grein sömu laga segir: „Í hverju sveitarfélagi skal í 
umboði sveitarstjórnar vera skólanefnd sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög og 
reglugerðir ákveða og sveitarstjórn eða sveitarstjórnir kunna að fela henni“. 9 Fræðslunefnd 
Borgarbyggðar fer með málefni grunnskólanna í sveitarfélaginu í umboði sveitarstjórnar.  
Nefndina skipa 5 fulltrúar og formaður nefndarinnar er Björn Bjarki Þorsteinsson. 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir að við grunnskóla skuli vera skólastjóri sem 
er forstöðumaður skólans, stjórnar honum og veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi 
skólans gagnvart sveitarstjórn. Hann gerir tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag 
stjórnunar í grunnskólanum með tilliti til þarfa skólans. Skólastjóri ákveður verksvið annarra 
stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill skólastjóra. 

Skólastjóri Grunnskólans í Borgarnesi er Kristján Þormar Gíslason, Hilmar Már Arason 
er aðstoðarskólastjóri ásamt því að vera deildarstjóri yngri deildar (1.- 6. bekkur) og Sóley 
Björk Sigurþórsdóttir er deildarstjóri eldri deildar (7.- 10. bekkur) í 80% starfshlutfalli.  Sóley 
er einnig verkefnisstjóri í samstarfsverkefni milli skólans og Háskólans á Akureyri 
„Byrjendalæsi í 1. til 2. bekk“.  Báðir grunnskólar Borgarbyggðar taka þátt í verkefninu .  

Verkaskipting stjórnenda liggur fyrir og viðmælendur skýrsluhöfunda úr rýnihópum 
voru sammála um að verkaskipting stjórnenda væri skýr og það vefðist ekki fyrir þeim til 
hverra ætti að leita hverju sinni.  Stundum of skýr,  þegar hver vísar á annan og maður þarf 
aðstoð strax - var sagt. 

Samkvæmt gildandi lögum um grunnskóla er kveðið á um að skólaráð skuli starfa við 
hvern grunnskóla.  Skólaráð starfar við skólann og hefur það verið fellt að skipuriti hans.  
Fyrsti fundur í skólaráði Grunnskóla Borgarnes var haldinn 10. sept. 2009.  Strax á fyrsta 
fundi er ákveðið að funda einu sinni í mánuði, með nokkrum undantekningum þó.  
Fundargerð fyrsta fundar er að finna á heimasíðu skólans ásamt fundargerð skólaráðs frá 26. 
jan. 2010.  Aðrar fundargerðir skólaráðs er ekki að finna á heimasíðunni.  Í reglugerð nr. 
1157/2008 um skólaráð við grunnskóla segir: „Halda skal gerðabók um skólaráðsfundi og 
skulu fundargerðir liggja frammi í skólanum og á vef skólans.“10 

 Skólaráðið er skipað 9 fulltrúum.  Fulltrúar ráðsins eru kosnir á lýðræðislegan hátt og 
fulltrúi nærsamfélags í skólaráði kemur úr stjórn foreldrafélagsins til að tryggja tengsl 
stjórnar við foreldrafélagið. Fulltrúa nemenda í skólaráði er ekki að finna á heimasíðu skólans 
þar sem aðrir fulltrúar skólaráðs eru taldir upp.  

Í Skólavísi Grunnskólans í Borgarnesi fyrir skólaárið 2010- 2011 er skilmerkilega 
greint frá hlutverki skólaráðs sbr. gildandi grunnskólalög.   Fyrir liggja drög að starfsáætlun 
skólaráðs fyrir skólaárið 2010- 2011.  Samkvæmt þeim áttu fundir í skólaráði að vera annan 
mánudag í mánuði frá 15. nóv til 9. maí.  Samkvæmt drögunum nær dagskrá fundanna 
aðeins til 14 febrúar. Starfsáætlun skólaráðs fyrir yfirstandandi skólaár er ekki að finna á 
heimasíðu skólans. 

Skipurit Grunnskólans í Borgarnesi gefur góða mynd af starfi skólans (Mynd 4).  

                                                           
8
 Stefna Grunnskóla Borgarnes, 2001. 

9
 Lög um grunnskóla, nr 91/2008 

10
 Reglugerð um skólaráð við grunnskóla, nr. 1157/2008 
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Mynd 4: Skipurit Grunnskólans í Borgarnesi 2010 -2011.  



16 
 

 

Lög og reglugerðir 
Síðustu misseri hefur mikið verið að gerast í skólamálum í Borgarbyggð.  „Haustið 2006 hafði 
Borgarbyggð frumkvæði að því að leita eftir samstarfi við menntamálaráðuneytið og 
Menntaskóla Borgarfjarðar um tilraunaverkefni til að þróa nýja námskrá grunnskóla og 
tengingu hennar við starfsemi Menntaskóla Borgarfjarðar, sem átti að hefja störf haustið 
2007“.11  Mikil vinna var lögð í að skoða lög um grunnskóla og námskrár til að finna leiðir svo 
hægt væri að fara í samstarfsverkefni milli skólastiga „Borgarfjarðarbrúin“ um breyttar 
áherslur og samvinnu í skólamálum.  Viðmælendur nefndu að mikil fagleg vinna hefði farið 
fram í tengslum við verkefnið þar sem Grunnskólinn í Borgarnesi var þátttakandi.  M.a. var 
farið yfir gildandi lög og reglugerðir og kennarar kallaðir til starfa að verkefninu. 

Allt starf Grunnskólans í Borgarnesi ber með sér að vel hafi tekist að innleiða ný lög 
og reglugerðir í skólanum. Sem dæmi um árangur nefndu viðmælendur skýrsluhöfunda 
samstarf grunn- og framhaldsskóla með sveigjanleika milli skólastiga um námsáfanga fyrir 
grunnskólanemendur í Menntaskólanum.  Einnig er passað upp á að taka upp þau nýmæli 
sem lög og reglugerðir kveða á um s.s. skólaráð og fella þau að starfi skólans. 

Borgarbyggð stendur illa fjárhagslega í kjölfar hrunsins.  Það er niðurskurður á öllum 
sviðum og hafa rekstrareiningar sveitarfélagsins fengið tilmæli og eða fyrirskipanir um að 
spara og draga úr rekstarakostnaði á því nær öllum sviðum.  Viðmælendur sögðu að kreppan 
hefði komið fyrr í Borgarbyggð en annarsstaðar þar sem Sparisjóðurinn hefði verið fallinn 
fyrir 6. október 2008. 

Strax árið 2007 var farið að draga saman í rekstri sveitarfélagsins.  Aðhaldsaðgerðir 
sem Grunnskólinn í Borgarnesi hefur þurft að grípa til í kjölfar hrunsins eru m.a.: 

 segja upp fólki þar sem það var mögulegt. 

 fara yfir starfssvið fólks og lækka stöðuhlutfall þar sem því var við komið. 

 fækka stjórnendum, haustið 2009 var tekin ákvörðun um að leggja niður 
starf deildarstjóra stigs og vorið 2010 stöðu deildarstjóra Tómstundaskóla. 

 að draga saman í kaupum á búnaði o.fl. svo sem framast var hægt. 

 draga úr eða fresta viðhaldi húsnæðis og húsgagna. 
 

Skólastjóri og aðrir viðmælendur töldu að sveitarfélagið hefði gengið varfærnislega 
fram í þeim viðkvæmu sparnaðaraðgerðum sem óhjákvæmilega þurfti að gera til að bjarga 
fjárhag sveitarfélagsins. Þegar skýrsluhöfundar spurðu um hvort haft hefði verið samráð um 
sparnaðaraðgerðirnar svaraði skólastjóri.  Haft samráð og ekki samráð – það var ekkert 
annað að gera en að draga saman í rekstri og við vorum þátttakendur. 

Viðmælendur skýrsluhöfunda eru vongóðir um að botni kreppunnar sé náð í 
fjármálum sveitarfélagsins ekki síst vegna þess að gripið var til aðhaldsaðgerða í Borgarbyggð 
fyrr en annarsstaðar á landinu.  

Ytri tengsl 
Í viðtölum sem skýrsluhöfundar áttu við hagsmunaaðila kom fram að viðhorf til 
Grunnskólans í Borgarnesi sé frekar jákvætt í byggðarlaginu og að skólinn njóti  almenns 
velvilja og hann talinn góður skóli.   

Við Grunnskólann í Borgarnesi starfar öflugt foreldrafélag sem styður vel við 
skólastarfið.  Fulltrúi nærsamfélags í skólaráð kemur úr foreldrafélagi til að tryggja tengsl 
ráðsins við stjórn foreldrafélagsins. 

Viðmælendur úr foreldrafélagi sögðu að skólinn væri hvetjandi og kennarar legðu sig 
fram við að fá foreldra í skólann til að fylgjast með og taka þátt í skólastarfinu.  Jafnframt 

                                                           
11

 Borgarfjarðarbrúin, skýrsla þróunarverkefnis, júní 2009. 
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sögðu þeir að foreldrar tengdust skólastarfinu í yngri bekkjum meira en í eldri bekkjum 
skólans.  

Það er skoðun viðmælenda úr hópi foreldra að skólaakstur barna í Borgarnesi sé ekki 
í lagi – viðmælendur óttast um öryggi barna sinna.  Foreldrar hafa vakið athygli skólayfirvalda 
á þessu. 

Mikið samstarf um frjálst félagsstarf er milli Grunnskólans í Borgarnesi og 
æskulýðsmiðstöðvarinnar Óðals.  Nemendur skólans skipa hússtjórn Óðals og vinna þar að 
ýmsum félagsmálum í samvinnu við umsjónarmann æskulýðsmiðstöðva sveitarfélagsins.   

Töluvert samstarf er milli skólans og leikskólanna Klettaborgar og Uglukletts í 
Borgarnesi sem miða að því að undirbúa nemendur leikskólanna undir skólavist í 
grunnskólanum. 

Samstarf er við Tónlistarskóla Borgarfjarðar. Nemendur geta með samþykki foreldra 
stundað tónlistarnám í Tónlistarskólanum á skólatíma kjósi þeir það. 

Eins og fyrr segir er mikið og gott samstarf milli Grunnskólans í Borgarnesi og 
Menntaskóla Borgarfjarðar.  Það vakti athygli skýrsluhöfunda að viðmælendur úr hópi 
nemenda sögðust öll ætla að hefja nám í Menntaskóla Borgarfjarðar eða Fjölbrautaskóla 
Vesturlands á Akranesi þegar þau lykju námi í Grunnskólanum í  Borgarnesi.  Viðmælendur 
voru með efasemdir um að geta hafið nám í Menntaskóla Borgarfjarðar ef þau hyggðu á 
verknám, þá færu þau á Skagann.  

Starfsandi og skólabragur 
Grunnskólinn í Borgarnesi tekur vel á móti gestum.  Skýrsluhöfundar komu árla dags í 
skólann og nemendur og kennarar voru við vinnu í skólastofum.  Einnig mátti sjá nemendur 
við vinnu á göngum og opnum svæðum sem ekki eru mörg í skólanum.  Eftirtekt vekur að 
gangar skólans voru ekki tómir meðan kennslustund stóð yfir heldur mátti víða sjá nemendur 
við vinnu og bendir það til að í skólanum séu sveigjanlegir og fjölbreyttir kennsluhættir 
viðhafðir.   

Þegar skýrsluhöfundar buðu góðan dag var ávarpi svarað af kurteisi og spurt á móti 
hvaðan komið þið?  Þegar skýrsluhöfundar höfðu sagt deili á sér og spurt eftir Kristjáni 
skólastjóra svöruðu nemendur að bragði – við heyrðum í honum hér rétt áðan og í sömu 
andrá birtist Kristján skólastjóri.   

Glaðværð virtist vera ríkjandi milli nemenda og starfsfólks, jafnvel vinátta, og það 
mátti finna að góður andi og vinnusemi ríkir í skólanum.  Hjá skýrsluhöfundum var 
skóladagurinn fljótur að líða enda nokkur viðtöl við hagsmunaaðila í farvatninu.  

Það er álit skýrsluhöfunda að í Grunnskólanum í Borgarnesi sé metnaðarfullt og 
framsækið skólastarf þar sem starfsfólkið er tilbúinn í að skoða nýjar og framsæknar leiðir í 
skólamálum og máta við eigið starf. 

Það kom fram hjá viðmælendum skýrsluhöfunda að síðasta skólaár hefði reynt á 
starfsfólk í skólanum þegar verið var að taka ýmsar erfiðar ákvarðanir í skólum 
sveitarfélagsins m.a. að segja upp fólki og viðmælendur upplifðu mikla pressu á 
stjórnendum.  Umræðan var oft þrúgandi og það reyndi á starfsandann en í vetur er þetta 
allt annað.  Starfsgleðin er komin aftur – var sagt.  

Teymisfundir hafa breytt skólabragnum að mati viðmælenda.  Teymisfundir eru 
fundir faghópa út frá áhersluþáttum í skólastefnunni þar sem kennarar velja sér hóp út frá 
áhugasviði.  Aðrir starfsmenn taka ekki þátt í teymisfundum eftir niðurskurð, en þeir eiga 
sína fulltrúa í öryggisnefnd og umhverfisnefnd. 

Á fundi með rýnihópi annars starfsfólks urðu skýrsluhöfundar varir við nokkra 
óánægju hjá hluta annars starfsfólks með stöðu sína innan skólans.  Viðmælendur kvörtuðu 
undan því að fá ekki upplýsingar um skólastarfið og einnig var kvartað undan því að það 
vantaði á að virðing væri borin fyrir þeim í starfi þeirra í skólanum. 

Viðmælendur úr rýnihópi foreldra töldu starfsandann í skólanum almennt góðan og 
sögðu að alltaf væri tekið vel á móti þeim þegar þeir kæmu í skólann einhverra erinda.  Aftur 
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á móti sögðu viðmælendur að ákveðinn núningur væri í skólanum milli „Kjalarfólks og 
annarra“.  Búa þetta til sjálfar – var sagt. 

Í viðtali við skólastjórnendur kom fram að erfitt væri að brúa bilið milli kennara og 
annars starfsfólks því að sumir úr hópi starfsfólksins upplifa sig utanveltu í skólanum.  Einnig 
kom fram að það er búið að skerða vinnutíma þessa fólks það mikið að ekki er hægt að 
skylda það til að taka þátt í teymis- eða upplýsingafundum er varða skólastarfið. 

Í lok viðtala við rýnihópa báðu skýrsluhöfundar viðmælendur um að lýsa skólanum.  
Enginn viðmælenda var neikvæður út í skólann og hér eru þrjú lýsandi svör fyrir afstöðu 
viðmælenda til skólans: 

 góður vinnustaður 

 kvíði aldrei fyrir því að fara í vinnuna 

 góður skóli sem reynir að hjálpa öllum 
 

Viðmælendur skýrsluhöfunda töldu að stjórnendur og kennarar fylgdust almennt vel 
með þróun skólamála. 

Aðbúnaður 
Húsakostur Grunnskólans í Borgarnesi og búnaður er í heildina nokkuð góður.  Fram kom hjá 
viðmælendum skýrsluhöfunda að í skólanum væri mikil þörf fyrir fjölnotarými/sal sem myndi 
nýtast á marga vegu í skólastarfinu og taka skýrsluhöfundar undir það.  Upp hefur komið sú 
hugmynd að breyta gömlum íþróttasal sem nú er notaður undir smíðakennslu í fjölnota sal.  
Engar ákvarðanir hafa verið teknar í þeim efnum.  Einnig kom það fram í hópi viðmælenda að 
fjármagn til viðhalds húsa og búnaðar hefði verið skorið mikið niður í kreppunni og það væri 
spurning hversu lengi hús og búnaður þyldu slíkan niðurskurð án þess að skaði hlytist af.  Það 
vakti athygli skýrsluhöfunda hversu skólinn var snyrtilegur og vel virtist vera staðið að 
ræstingu skólans af hálfu þeirra sem um hana sjá. 

Mötuneytismál nemenda voru viðmælendum skýrsluhöfunda ofarlega í huga og 
margir hverjir töldu að brýnt væri að bæta úr í þeim efnum.  Skýrsluhöfundar vilja ekki taka 
afstöðu til þessa máls þar sem það er mikið matsatriði hvað teljast vera góðar eða viðunandi 
aðstæður.  Skýrsluhöfundar  gerðu sér ferð í mötuneyti skólans með yngstu nemendunum 
sem borðuðu góðan mat í mötuneyti skólans og allt var í góðu standi.  Skýrsluhöfundar 
hvetja aðila til að freista þess að ná viðunandi lausn í málinu sem sátt er um meðal foreldra 
og nemenda. 

Öryggisnefnd sem skipa skal skv. vinnuverndarlögum er til við Grunnskólann í 
Borgarnesi.  Á heimasíðu skólans er að finna neyðar- og öryggisáætlun.  Einnig er að finna á 
heimasíðunni rýmingaráætlun.  Nefndin hefur unnið áhættumat fyrir skólann og var það lagt 
fram á fundi í skólanum þann 24. febrúar sl..  

Samantekt og mat 
Það er álit skýrsluhöfunda að í Grunnskólanum í Borgarnesi sé unnið metnaðarfullt og 
framsækið skólastarf þar sem starfsfólkið er tilbúið að skoða nýjar og framsæknar leiðir í 
skólamálum og máta við eigið starf. 
Nokkur atriði til áréttingar. 
1. Áherslur og stefna Grunnskólans í Borgarnesi byggja á skólastefnu Borgarbyggðar.  

Stefna Grunnskólans í Borgarnesi liggur fyrir og er aðgengileg á heimasíðu skólans.  
Stefnan var unnin á lýðræðislegan hátt af stjórnendum og starfsfólki og nær til helstu 
þátta skólastarfsins.  

2. Grunnskólinn í Borgarnesi starfar eftir uppbyggingarstefnunni og vinnur að því að 
innleiða aðferða- og hugmyndafræði stefnunnar.  
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3. Skýrsluhöfundum finnst athyglisvert og jákvætt hversu mikla áherslu skólastefnan leggur 
á gott og jákvætt foreldrasamstarf og mikilvægi þess að foreldrar séu þátttakendur í 
skólastarfinu.  Í skólastefnunni er góð lýsing á fyrirkomulagi foreldrasamstarfsins. 

4. Skýrsluhöfundar benda á að vinna þarf jafnréttisáætlun fyrir Grunnskólann í Borgarnesi.  
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008,  gera ráð fyrir því að 
jafnréttisáætlanir séu gerðar fyrir allar stofnanir með fleiri en 25 starfsmenn.  
Skýrsluhöfundar benda á þá leið við gerð jafnréttisáætlunar að lögin heimila að 
samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu viðkomandi stofnunar.  

5. Skýrsluhöfundar meta það svo að full ástæða er fyrir skólastjórnendur að gera endur- og 
símenntunaráætlun fyrir skólann í samstarfi við kennara og starfsfólk.  Góð endur- og 
símenntunaráætlun getur verið mikilvirkt verkfæri í höndum stjórnenda við skólaþróun 
náist samstaða um innihald hennar með hagsmuni aðila og stefnu skólans að leiðarljósi. 

6. Það er álit skýrsluhöfunda að bæta þurfi upplýsingagjöf um skólaráð á heimasíðu 
skólans. 

7. Mötuneytismál nemenda voru viðmælendum skýrsluhöfunda ofarlega í huga og margir 
hverjir töldu að brýnt væri að bæta úr í þeim efnum.  Skýrsluhöfundar hvetja aðila til að 
freista þess að ná viðunandi lausn í málinu sem sátt er um meðal foreldra og nemenda. 
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Skólanámskrá og starfsáætlun 

Í gildandi grunnskólalögum er grunnskólum gert að gefa út skólanámskrá og starfsáætlun og 
er skólastjóri gerður ábyrgur fyrir gerð þeirra og skulu þær unnar í samráði við kennara sbr. 
mynd 5.  

Skólanámskrá og starfsáætlun 

 Í hverjum grunnskóla skal gefa út skólanámskrá og starfsáætlun.  Skólastjóri er ábyrgur 
fyrir gerð þeirra og skal semja þær í samráði við kennara.  Skólanámskrá er nánari 
útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak náms og námsmat, starfshætti 
og mat á árangri og gæðum skólastarfs.  Skólanámskrá tekur mið af sérstöðu 
grunnskóla og aðstæðum og skal endurskoða reglulega.  

 Í árlegri starfsáætlun er m.a. gerð grein fyrir skóladagatali, þ.m.t. lengd jólaleyfis, 
páskaleyfis og annarra vetrarleyfa, starfsáætlun nemenda, skólareglum, stoðþjónustu, 
félagslífi og öðru því sem varðar starfsemi skólans ár hvert.  Starfsáætlun skóla skal 
árlega lögð fyrir skólanefnd til staðfestingar sem staðfestir gildistöku hennar þegar ljóst 
er að hún hafi verið unnin í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá, kjarasamninga 
og ákvarðanir sveitarstjórnar um fyrirkomulag skólahalds.  

 Skólastjóri er ábyrgur fyrir útfærslu þessara ákvæða og einnig fyrir umfjöllun í skólanum 
og í skólaráði og að gera skólanefnd grein fyrir því með hvaða hætti áætlanir hafi 
staðist.  Starfsáætlun og skólanámskrá skulu vera aðgengilegar öllum aðilum 
skólasamfélagsins. 

Mynd 5: Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 29. grein. 
Grunnur skólanámskrár Grunnskólans í Borgarnesi var lagður í kringum 2000, en 

námskráin var þá unnin sem þróunarverkefni með aðkomu allra starfsmanna, faglegur 
ráðgjafi var Ingvar Sigurgeirsson.  Reglulega er tekin upp vinna með starfsmannahópnum við 
endurskoðun skólanámskrár, ákveðnir þættir endurskoðaðir og unnið með þá á 
starfsmannafundum.  Hjá viðmælendum í hópi kennara kom fram að skólanámskráin sé virkt 
plagg og sú stefna sem er mörkuð í henni sé stöðugt í huga þeirra við skipulagningu 
skólastarfsins.  

Tengsl skólanámskrár við aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélags 
Skólanámskráin er aðgengileg á heimasíðu skólans en á síðunni kemur jafnframt fram að 
námskráin sé í endurskoðun.  Í formála að skólanámskránni stendur að skólanámskráin sé: 
„lifandi plagg sem er í sífelldri endurskoðun.  Hún á að taka mið af lögum og reglum og af 
samfélagi sem er í sífelldri þróun“.12  Skólanámskráin er sett fram í 11 meginköflum sem bera 
heitin: stefna skólans, saga skólans, stjórnun, samskipti, kennsluhættir, námsgreinar, 
námsmat, stoðþjónusta, húsnæði skólans, samstarfsaðilar og ýmsar upplýsingar.   

Grunnskólinn í Borgarnesi gefur árlega út Skólavísi, bækling sem er „hugsaður sem 
uppflettirit með ýmsum hagnýtum upplýsingum fyrir kennara, foreldra og nemendur“.13  Í 
bæklingnum er að finna helstu áherslur í skólastarfinu á komandi vetri, auk annarra 
upplýsinga sem varða starf vetrarins sérstaklega. Skólavísir Grunnskólans í Borgarnesi er eins 
konar starfsáætlun sem samkvæmt grunnskólalögum ber að gefa út árlega.  

Í þriðja lagi gefa skólastjórnendur árlega út bækling sem ber nafnið:  Svona gerum 
við hérna.  Verklag í Grunnskólanum í Borgarnesi.  Bæklingur þessi er einskonar handbók 
fyrir starfsfólk skólans, þar er að finna upplýsingar um teymi vetrarins, leiðbeiningar um 

                                                           
12

 Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
13

 Skólavísir 2010 – 2011. 
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umgengni og samskipti, upplýsingar um fundi, um hvar ýmislegt er að finna, leiðbeiningar 
um skráningu í Mentor, viðburðadagatal og fleira.14   

Hjá stjórnendum kom fram að kennsluáætlanir hvers árs eiga að birtast inni í Mentor 
kerfinu og hefur nú þegar átt sér stað mikil undirbúningsvinna innan skólans vegna þessa.  En 
einingin hjá rekstraraðilum Mentor reyndist ekki tilbúin til notkunar þegar til átti að taka og 
verður ekki tilbúin fyrr en haustið 2011.  Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi 
samanstendur af mörgum þáttum og líta stjórnendur svo á að skólanámskrá sé allt efni sem 
gefið er út á vegum skólans þar með talin mánaðarleg fréttabréf og vikulegur fréttapistill 
stjórnenda sem gefinn er út innanhúss.  

Birtingarform skólanámskrár á heimasíðunni er gott og aðgengilegt og uppfyllir að 
mati skýrsluhöfunda ákvæði laga þar um, þó er rétt að benda á að  í nýrri Aðalnámskrá 
grunnskóla, 2011 er að finna lista yfir þá þætti sem skólanámskrá á að innihalda annars vegar 
og hins vegar það sem á að vera í starfsáætlun.   Skýrsluhöfundar benda skólastjórnendum á 
að hafa þessa lista í huga fyrir næsta skólaár  við endurskoðun þessara rita.  

Skólastefna Borgarbyggðar er birt á heimasíðu skólans sem einn hluti 
skólanámskrárinnar.  Í skólastefnu sveitarfélagsins kemur fram að:  „hver skólastofnun geti 
markað eigin skólastefnu í samræmi við stefnu sveitarfélagsins en hefur að öðru leyti frjálsar 
hendur um skipulag og framkvæmd skólastarfsins.“15  

Sérstakar áherslur skólans 
Áður hefur verið minnst á einkunnarorð skólans sem allt skólastarfið byggir á en þau 

eru:  sjálfstæði – ábyrgð – virðing – samhugur.  
Í skólanum er lögð áhersla á að: 

 Efla sjálfsvirðingu / sjálfstraust og vellíðan nemenda þannig að þeir öðlist jákvæða 
sjálfsmynd.  Að þessu er unnið m.a. með því að veita þeim jákvæða hvatningu og 
uppbyggjandi gagnrýni.  Í skólanum er lögð áhersla á að hlusta eftir röddum nemenda. 

 Efla hæfni nemenda til að vinna með öðrum, m.a. með því að þeir taki að sér fjölbreytt 
hlutverk í hópstarfi, leysi ágreiningsefni og skipuleggi samstarf sitt. 

 Efla áhuga, iðni metnað og sköpunarkraft nemenda.  Í því felst að kennarar og 
nemendur velja viðfangsefni sem auka ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði nemenda bæði í 
verkefnavali og vinnubrögðum.  Nemendur tileinka sér skipuleg og vönduð vinnubrögð. 

 Nemendur læra að bera ábyrgð og virðingu gagnvart sjálfum sér, öðrum einstaklingum 
og umhverfi sínu.  Meðal leiða má nefna markvissa kennslu í lífsleikni frá upphafi 
skólagöngu í því skyni að auka félagslega færni þeirra. 

 Efla kristilegt siðgæði, viðsýni, umburðarlyndi og tillitssemi.  Sem dæmi um leið má 
nefna að nemendur læra að virða skoðanir hagsmuni og sjónarmið annarra.16 

Mynd 6: Úr skólanámskrá, 2010. 
 Mikil áhersla er lögð á umhverfismál í skólanum og fær umhverfissáttmáli skólans 

veglegan sess í skólastefnunni. Grunnskólinn í Borgarnesi hefur verið þátttakandi í  
umhverfisverkefninu  „Skóli á grænni grein“ frá árinu 2001  en síðastliðið vor fékk skólinn 
„Grænfánann“ afhentan í þriðja sinn.  Megináherslur skólans í verkefninu á þessu skólaári 
eru að:  

 Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku.  

 Efla samfélagskennd innan skólans.  

 Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og 
utan. 

 Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál.17 

                                                           
14

 Svona gerum við hérna, 2010. 
15

 Skólastefna Borgarbyggðar, 2007.  
16

 Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
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Í skólanum starfar umhverfisteymi sem hefur það meginhlutverk að sinna verkefnum 

tengdum grænfánanum ásamt umhverfisnefnd sem er skipuð teyminu, ásamt fulltrúum 
annarra starfsmanna, foreldra og nemenda frá hverjum árgangi frá 3.- 10. bekk.  

Grunnskólinn í Borgarnesi leggur í stefnu sinni áherslu á gott og jákvætt 
foreldrasamstarf og mikilvægi þess að foreldrar séu þátttakendur í skólastarfinu.  Í 
skólastefnunni er góð lýsing á fyrirkomulagi foreldrasamstarfsins og í framhaldi af því eru 
sett fram almenn markmið með heimanámi.  

Aðrar áherslur 
Síðustu ár hefur skólinn verið að innleiða stefnu í uppeldismálum sem á íslensku ber 

heitið ,,Uppeldi til ábyrgðar.” Stefna þessi miðar að því að: „kenna börnum og unglingum 
sjálfstjórn og sjálfsaga, að taka ábyrgð á eigin orðum og gerðum og læra af mistökum í 
samskiptum“.18   Í „Uppbyggingarstefnunni“ er lagt upp með að þjálfa lýðræðisleg 
vinnubrögð.  Nemendur setja sér bekkjarreglur og búa sér til bekkjarsáttmála að hausti.  
Bekkjarfundir eru haldnir reglulega í öllum bekkjum.  Misjafnt er hvað tekið er fyrir á 
fundum, þar geta komið mál til umræðu sem rata síðan áfram inn á deildafundi hjá 
starfsmönnum.   Viðmælendur  litu á bekkjarfundina sem  ákveðna forvörn.  

Í Skólavísi kemur fram að í vetur er unnið sérstaklega að því að uppræta einelti í 
skólanum.  Nokkrar breytingar voru gerðar í skólanum á síðasta skólaári s.s. gæsla í skólabíl, 
breytt skipulag í gæslu á skólalóð og á göngum.  Góð reynsla var af þessum breytingum og 
verður unnið áfram í vetur á sömu braut.  Lögð er áhersla á að kennarar hafi bekkjarfundi í 
viku hverri og lagðar fyrir eineltiskannanir til þess að fylgjast með árangrinum.  

Sem dæmi um lýðræðisleg vinnubrögð nefndu stjórnendur það ferli þegar 
skólareglur voru samdar í samstarfi  við nemendur, foreldra og samstarfsaðila úr íþróttahúsi.  
Nemendur eiga sína fulltrúa í skólaráði, fulltrúar  frá 3.- 10. bekk sitja í umhverfisnefnd sem 
fundar að jafnaði einu sinni í mánuði.  Hjá viðmælendum í hópi foreldra kom fram að auka 
mætti þátttöku nemenda í ákvarðanatöku um það sem er að gerast í skólanum, nefnt var 
dæmi um árshátíð þar sem allir nemendur eru þátttakendur en ákvarðanataka var að þeirra 
mati öll í höndum kennaranna.  Bentu foreldrar á að vinnubrögð frá umhverfisnefnd geti 
þróast yfir í það að nemendur komi meira að ákvarðanatöku um fleiri mál.  

Um jafnrétti segir í skólanámskrá: „Jafnrétti til náms eru almenn mannréttindi og 
hlutverk skólans er að stuðla að alhliða þroska og menntun allra nemenda. Stefnt er að því 
að komið sé til móts við alla nemendur á eigin forsendum í námi og starfi skólans“.19  Í starfi 
skólans ríkir jafnrétti að mati allra viðmælenda.   

Kennsla  
Í skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi er ítarlegur kafli um kennsluhætti þar segir í 
inngangi.  

 Flestar þær samanburðarrannsóknir sem gerðar hafa verið á árangri kennsluaðferða 
benda til þess að engin ein sé árangursríkari en önnur; heldur gildi hér að nota þær 
kennsluaðferðir sem henta efninu og markmiðum hverju sinni.  Fjölbreytni er lykilorð 
þegar kennsluaðferðir eru annars vegar.  Með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 
er líklegra að kennarar komi til móts við fleiri nemendur. 

Mynd 7: Um kennsluhætti í skólanámskrá, 2010.  
 
Lögð er áhersla á einstaklinginn í kennslunni á öllum aldursstigum. Einnig er lögð 

áhersla á fjölbreytni, samþættingu, samstarf og þjálfun á sjálfstæðum vinnubrögðum.  Hjá 
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 Skólavísir 2010 – 2011. 
18

 Heimasíða Grunnskólans í Borgarnesi, 2010.  
19

 Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
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skólastjóra kom fram að kennarar skólans væru upp til hópa duglegir og flinkir í að nota 
mismunandi kennsluaðferðir.  Þegar kemur að kennsluháttum er ekki bara um eina 
mötunarleið að ræða heldur eru fjölbreyttar aðferðir í gangi á öllum aldursstigum, þar sem 
nemendur hafa val um aðferðir til þess að skila verkefnum.   

Viðmælendur í hópi foreldra lýstu kennsluháttum sem fjölbreyttum í yngri bekkjum.  
Þeir nefndu dæmi um blöndun þar sem nemendur eru að vinna að mismunandi verkefnum 
og minntust á fjölbreytta kennsluhætti út frá eigin viðmiðum.  Þeirra mat var að ekki sé 
hefðbundin kennsla í skólanum eins og þau þekkja frá eigin skólagöngu þar sem kennarinn er 
fyrir aftan kennaraborðið.  Þeirra tilfinning var að fjölbreytni í kennsluháttum minnki þegar 
ofar dregur í aldri nemenda.   

 Í skólanum er lögð rík áhersla á þjálfun í lestri, ritun og framsögn á öllum 
aldursstigum.  Í skólavísi kemur fram sérstök áhersla á læsi á þessu skólaári og þar eru nefnd 
tvö þróunarverkefni, Byrjendalæsi og Orð af orði, sem eru í gangi í vetur í samstarfi við 
Háskólann á Akureyri og aðra skóla í héraði.  

List- og verkgreinar eru kenndar á námskeiðum í smiðjum og lögð er áhersla á að:   
„að bjóða fram skapandi viðfangsefni þar sem nemendur leika, spyrja og ögra sem leiðir til 
óvæntra tenginga“.20   

Hjá viðmælendum í hópi foreldra kom fram að tungumálakennsla væri veikur þáttur í 
skólastarfinu og hjá viðmælendum í hópi kennara kom fram að lítil umræða hefur átt sér 
stað í kennarahópnum um tungumálakennslu undanfarin ár.  

Um sérkennslu segir í skólanámskrá: 

 Sérkennsla er ein þeirra leiða sem við notum til þess að koma til móts við mismunandi 
þarfir og getu hvers og eins nemanda.  Markmið aðalnámskrár eiga jafnt við sérkennslu 
sem og almenna kennslu, en skólinn leitast við að aðlaga kennsluna að öllum 
nemendum sínum.  Markmiðin eru því einstaklingsbundin og byggja á greiningu á 
námsþörf einstaklingsins. 

Mynd 8: Um sérkennslu í Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi.  
 
Samkvæmt skólanámskránni er sérkennslan skipulögð af umsjónarkennara í samráði 

við þann sem innir hana af hendi og lögð er áhersla á ábyrgð umsjónarkennarans og það 
hlutverk hans að fylgjast vel með allri kennslu þar með talið sérkennslunni.  Sérkennslan fer 
fram á mismunandi hátt, hún getur verið stuðningur við nemendahóp inni í bekk, stuðningur 
við einstaka nemendur inni í bekk, kennsla í litlum hóp sérkennslustofu, einstaklingskennsla í 
sérkennslustofu, kennsla í námsveri eða annað sem þykir henta.21 

Hjá stjórnendum kom fram að reynt er að horfa á hvar þörfin er mest við skipulag 
sér-og nýbúakennslunnar og reynt er að para nemendur saman út frá stöðu í námi.  Reynt er 
að nálgast sérþarfir sem mest inni á kennslusvæðum, t.d. með því að setja inn kennara.  
Viðmælendur í hópi foreldra tóku fram að sérþörfum væri sinnt á fjölbreyttan hátt í 
skólanum en að þeirra mati vantar aðeins á að bráðgerir nemendur fái nám við hæfi.  

Tengsl skólastiga 
Í skólanámskránni er greinargóð lýsing á samstarfi leikskólanna og Grunnskólans í 
Borgarnesi.  Það felst m.a. í því að yngstu nemendur grunnskólans heimsækja nemendur 
leikskólans á haustönn og 4. bekkur fer í leikskólann og les fyrir leikskólanemendur á Degi 
íslenskrar tungu.  Nemendur leikskólans koma í heimsóknir í grunnskólann á vorönn, m.a. 
fara leikskólanemendur í íþróttatíma hjá 9. bekk.  Einnig hittist starfsfólk leikskólans og 
grunnskólans nokkrum sinnum yfir skólaárið.  

                                                           
20

 Um list- og verkgreinar í Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
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 Úr skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
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Um Menntaskóla Borgarfjarðar segir í skólanámskránni:  „Annast m.a. kynningu á 
framhaldsnámi fyrir 10. bekk og kynnir fyrir nemendum möguleika þeirra varðandi 
framhaldsnám.  Skólarnir eiga í góðu samstarfi varðandi ýmis fagleg störf“.22  Nokkrir 
nemendur í 10. bekk stunda nám í framhaldsskólaáföngum eða eru „á Brúnni“ eins og 
Kristján skólastjóri kallaði það.  Frá 2006-2009 tók skólinn þátt í þróunarverkefninu 
„Borgarfjarðarbrúin“,  „Borgarfjarðarbrúin“ er samstarfsverkefni Borgarbyggðar, 
grunnskólanna í Borgarbyggð, Menntaskóla Borgarbyggðar og menntamálaráðuneytisins um: 
„að skapa góða og eðlilega samfellu milli grunn- og framhaldsskóla, auka sveigjanleika milli 
og innan skólastiga og mæta breytilegum þörfum ólíkra nemenda“.23 

Linkur er inn á sérstaka síðu um „Borgarfjarðarbrúna“ á heimasíðunni en að öðru 
leyti er ekki fjallað um Borgarfjarðarbrúna í skólanámskránni.  Nemendur Grunnskólans í 
Borgarnesi hafa farið í framhaldsnám í Menntaskóla Borgarfjarðar eða í verknám í 
Fjölbrautarskólanum á Akranesi að loknu grunnskólanámi.   

Að sögn skólastjórnenda hefur þróun síðustu ára orðið sú að fleiri stunda nám í 
Borgarnesi á kostnað verknámsins og skólaakstur hefur nú lagst niður milli Akraness og 
Borgarness vegna fækkunar nemenda. 

 

Námsmat 
Í gildandi grunnskólalögum 27. grein um námsmat segir:  

 Mat á árangri og framförum nemenda er reglubundinn þáttur í skólastarfi. Tilgangur 
þess er að fylgjast með því hvernig nemendum tekst að mæta markmiðum 
aðalnámskrár og ná námsmarkmiðum sínum, örva nemendur til framfara og meta 
hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Nánari ákvæði um námsmat skulu sett fram í 
aðalnámskrá grunnskóla. 

Mynd 9: Lög um grunnskóla nr.91/2008, 27. grein. 
 
Hver skóli útfærir í skólanámskrá þau atriði sem endurspeglast eiga í námsmati.  Í 

„Aðalnámskrá grunnskóla“24 kemur fram að hver skóli skal í skólanámskrá  gera grein fyrir 
námsmatsreglum og vitnisburðakerfi, þannig að öllum sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar.  
Einnig á að gera grein fyrir hvernig skólinn hyggst mæla eða meta hvort kröfur eru uppfylltar 
og hvers konar vitnisburðarkerfi eða einkunnakvarði er notaður.  

Að mati viðmælenda er Grunnskólinn í Borgarnesi með mjög skýra stefnu í námsmati 
(Mynd 10).  Í skólanum er þriggja anna kerfi.  Í matinu er gengið út frá einkunnarorðum 
skólans og frammistaða nemenda metin í hverri námsgrein út frá sjálfstæði og ábyrgð, 
virðingu og samhug.  Nemendur 3. – 10. bekkjar eru virkir í matinu og meta sig sjálfir í 
hverjum þætti með aðstoð foreldra.  Stuðst er við vefkerfi Mentor í þessum samskiptum.  
Þegar nemendur og kennarar hafa fyllt út matið er boðað til fundar með nemendum og 
foreldrum þar sem farið er yfir í hverju styrkleikar nemenda liggja og hvaða þætti þarf að 
bæta.   Viðmælendur í hópi kennara sögðust nota niðurstöður námsmats til þess að leggja 
mat á eigin kennslu.   
 

Um námsmat í Grunnskólanum í Borgarnesi segir í  skólanámskrá (sjá mynd 10): 
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 Úr skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
23

 Borgarfjarðarbrúin, 2009. 
24

 Aðalnámskrá grunnskóla, 2011.  
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 Megintilgangur námsmats er að örva nemendur, aðstoða þá við námið og hvetja þá til 
sjálfsmats.  Með mati í skólastarfi skal reynt að afla sem öruggastrar og víðtækastrar 
vitneskju um það hvaða árangri einstaklingar og hópar hafa náð.  Meta verður alla þætti 
námsins, framfarir, þekkingu, skilning og leikni og láta þá vega í samræmi við áherslur í 
náminu.  Mikilvægt er að meta bæði verklega og bóklega þætti og prófa ýmist skriflega, 
verklega eða munnlega eftir því sem við á. 

 Námsmat skal miða við þau markmið er fram koma í Aðalnámskrá. Þess er enginn 
kostur að meta námsgengi og framfarir eingöngu með skriflegum könnunum.  Mörg 
markmið eru þess eðlis að þau verða best metin með öðrum aðferðum, t.d. með 
athugunum kennara eða mati á verkefnum nemenda.  

 Áhersla er lögð á mat á allri frammistöðu nemenda.  Námsmat skal fara fram 
jafnaðarlega allan veturinn (símat).  Kennarar þurfa að hjálpa nemendum til raunhæfs 
sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum námsins og hvernig miðar í átt að þeim.  
Heildarvitnisburði skal skila í viðtali við nemendur og foreldra þeirra þar sem lögð eru 
fram gögn er sýna stöðu og framfarir nemenda, að auki skal nemendum afhentur 
skriflegur vitnisburður.  Í skriflegum vitnisburði skulu dregnar fram niðurstöður gagna. 
Slíkum vitnisburði skal skila í tölum og/eða umsögnum. Upplýsingum þessum skal 
komið fyrir í skráningarkerfi skólans.  Kennarar, aðrir en umsjónarkennarar, skili 
skriflegri umsögn um mat þeirra á hverjum bekk og nemenda til umsjónarkennara þar 
sem lagt verði mat á frammistöðu nemenda.  

 Þegar mat er lagt á frammistöðu eða framfarir nemenda með hliðsjón af markmiðum 
Aðalnámskrár skal fyrst og fremst miðað við þann nemanda sem í hlut á.  Þá er lagt mat 
á framfarir hans, dugnað og árangur miðað við hans eigin hæfileika og getu.  Stefnt skal 
að því að meta árangur skólastarfsins í heild.  

 Vitnisburð verður að setja fram á skýran og ótvíræðan hátt þannig að nemendur og 
foreldrar skilji við hvað er átt.  Lögð er áhersla á munnlegan vitnisburð auk skriflegs.  Þar 
sem gefnar eru einkunnir í tölum er notast við einkunnaskalann frá einum og upp í tíu.  
Aðeins er gefið í heilum og hálfum tölum og ekki er reiknað út meðaltal. 

 Uppgjör námsmats er við annaskipti. 

Mynd 10: Um námsmat í skólanámskrá. 
Ef skoðaðar eru niðurstöður samræmdra prófa má sjá að árangur Grunnskólans í 

Borgarnesi er rétt undir meðaltali á landinu í 4. bekk þegar horft er til normaldreifðra 
einkunna síðastliðin 6 ár sbr. töflu 3.  Normaldreifðar einkunnir eru á skalanum 0-60 og 
landsmeðaltal því 30.  Tafla 4 sýnir árangur nemenda Grunnskólans í Borgarnesi í ensku 
síðastliðin 6 ár og mælist skólinn þar töluvert undir landsmeðaltali.  

 
Tafla 3. Árangur Grunnskólans í Borgarnesi á samræmdum prófum í 4. bekk 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Öll árin 

Íslenska 29,5 31,5 24,7 25,3 28,6 29,0 28,3  

Stærðfr. 33,9 32,7 22,8 23,3 29,4 29,5 29,0 

 
Tafla 4. Árangur Grunnskólans í Borgarnesi á samræmdum prófum í ensku í 10. bekk 2005 - 
2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Öll árin 

Enska 23,4 25,2 25,9 27,7 23,7 20,2 24,9 

 
Auk normaldreifðar einkunnar reiknar Námsmatsstofnun framfarastuðul út frá 

einkunnum nemenda á tveimur samræmdum prófum.  Honum er ætlað að gefa vísbendingu 
um hvort frammistaða nemenda í skólanum hafi breyst frá því er árgangurinn þreytti 
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samræmd próf fyrr á námsferlinum, milli 4. og 7. bekkjar og 7. og 10. bekkjar.  
Framfarastuðullinn 0,99 – 1,01 þýðir venjulegar framfarir.  Stuðullinn þar fyrir neðan merkir 
litlar framfarir eða jafnvel að viðkomandi dregst aftur úr, en stuðlar ofan við 1,01 merkja 
framfarir í hærri kanti eða miklar framfarir.25 

 
Tafla 5. Framfarastuðlar og normaldreifðar einkunnir Grunnskólans í Borgarnesi í íslensku 
og stærðfræði í 7. og 10. bekk 2005 – 2010. 

Grunnskólinn í Borgarnesi 
     

 
7. bekkur 10. bekkur 

 
Ísl. 7. bekk Stærðfr. 7. bekk Ísl. 10. bekk Stærðfr. 10. bekk 

Ár Fr.st. Norm Fr.st. Norm Fr.st. Norm Fr.st. Norm 

2005 1,00 30,5 1,02 30,9 0,96 25,0 0,95 24,7 

2006 1,02      29,7        0,98 27,5 0,97 28,3 0,98 25,8 

2007 1,00 26,7 1,04 29,7 0,97 28,6 0,93 27,9 

2008 1,06 34,5 0,96 31,0 0,99 28,2 0,98     28,9 

2009 1,02 32,5 0,97 31,2 0,99 26,5 1,05 27,7 

2010 1,03 26,4 1,02 25,6 1,00 24,6 0,96 26,3 

Samtals 1,02 30,4 1,00 29,5 0,98 26,5 0,97 27,0 

          
Tafla 5 sýnir framfarastuðul og meðaltalseinkunn í íslensku og stærðfræði í 7. og 10. 

bekk á árunum 2005 – 2010.  Árangur skólans mælist við meðaltal þegar litið er til 6 síðustu 
ára í báðum greinum í 7. bekk og framfarir nemenda frá 4. til 7. bekkjar eru venjulegar eða í 
hærri kanti.  Í 10. bekk mælist skólinn nokkuð undir meðaltali og framfarastuðullinn segir að  
litlar framfarir séu að jafnaði hjá nemendum grunnskólans í Borgarnesi milli 7. og 10. bekkjar 
í íslensku og stærðfræði.  

Hjá skólastjóra og fulltrúum kennara kom fram að deildarstjórar setjast niður með 
kennurum og sérkennara og fara yfir niðurstöður samræmdra prófa, og þær notaðar m.a. til 
þess að skipuleggja kennsluna og  stuðningsúrræði við nemendur.  Viðmælendur í hópi 
foreldra töldu mjög lítið gert með niðurstöður samræmdra prófa.   Að þeirra mati er áhersla 
frá skólanum um að hér sé um stöðumat á nemandanum að ræða frekar en mælingu á 
árangri skólans eða árgangs.  Að mati viðmælenda í hópi kennara og foreldra er 
tungumálakennsla veikur þáttur í skólastarfinu.  

Val í námi 

 Frá upphafi skólagöngu skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, 
námsaðferðir og námsgreinar í samræmi við viðmið í aðalnámskrár grunnskóla og 
skipulag skóla.... 

 Í 8. 9. og 10. bekk eiga nemendur kost á vali um námsgreinar og námssvið í um þriðjungi 
námstímans.  

Mynd 11: Um val í námi úr Lögum um grunnskóla, 91/2008. 
Um val í námi segir m.a. í skólanámskrá grunnskólans í Borgarnesi: „Með því að 

bjóða upp á val er stefnt að því að laga námið að áhuga og þörfum nemenda“.26  Nemendur 
7. og 8. bekkjar hafa 1,5 valtíma á viku og nemendur 9. og 10. bekkjar hafa 6 valtíma á viku.  
Misjafnt er hvað er í boði en atriði sem höfð eru í huga við skipulagningu valsins eru: 
áhugasvið nemenda, hreyfing, list- og verkgreinar, einnig eru félagsstörf og tónlistarnám 
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 Skýrsla um samræmd könnunarpróf í 4.,7. og 10. bekk 2010. 
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 Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi, 2010.  
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metin sem val.  Boðið er upp á val um líkamsrækt eða sund eða sér dagskrá í íþróttum ef 
nemandi getur ekki einhverra hluta vegna fylgt eftir þeirri áætlun sem er í gangi.  

Viðmælendur í hópi kennara sögðu frá smiðjum á yngsta stigi þar sem nemendur 
hafa val, 2 kennslustundir á viku, útivist og rannsóknir, stærðfræði, handavinna, enska, spil, 
tölvur voru nefnd sem dæmi um valþætti.  Hjá viðmælendum í hópi kennara kom fram að 
um lítið val er að ræða á miðstigi skólans. 
  Skýrsluhöfundar vilja benda á mikilvægi þess í skólastarfinu að nemendur 
hafi val um viðfangsefni og námsaðferðir innan skipulagðrar stundaskrár til þess að ná 
viðmiðum grunnskólalaganna um þessa þætti sem eru hæst í 8. 9. og 10. bekk um þriðjungur 
af námstímanum.  

Skólaþróun 
Starf Grunnskólans í Borgarnesi er í stöðugri þróun og í gegnum árin hefur skapast hefð fyrir 
þróunarverkefni. Á heimasíðu skólans er síða með upplýsingum um fjölmörg þróunarverkefni 
í skólanum frá árinu 1989 til 2006.  Á heimasíðunni er einnig að finna upplýsingar um 
„Uppbyggingarstefnuna“ og „Grænfánaverkefnið“ sem eru þau verkefni sem móta mjög 
skólastarfið eins og það er í dag.  

Grunnskólinn í Borgarnesi er eins og áður hefur komið fram „Skóli á grænni grein“ og 
er aðili að stofnsáttmála verkefnisins á Íslandi.  Skólinn hefur þrisvar hlotið „Grænfánann“ 
sem er alþjóðleg viðurkenning um að skólinn hafi náð þeim markmiðum sem að var stefnt í 
umhverfismálum á ákveðnu tímabili.  Stefnt er að því að fá fjórða „Grænfánann“ árið 2012.  
Hjá fulltrúum í hópi foreldra kom fram mikilvægi þess að þróa áfram þetta verkefni og halda 
uppi umhverfisvitund.  Hjá þeim kom fram að vakning hefði orðið í sveitarfélaginu um þessi 
mál.   

Frá árinu 2002 hefur starfsfólk skólans unnið að því að innleiða hugmyndafræði 
„Uppbyggingarstefnunnar“ í skólann.  Stjórnendur og starfsmenn hafa sótt fjölmörg 
námskeið um stefnuna hérlendis og í Bandaríkjunum.  Árið 2008 fór meginþorri 
starfsmannahópsins til Minneapolis og heimsótti skóla sem styðjast við þessa 
hugmyndafræði.   Að mati skólastjóra er verkefnið farið að festa sig í sessi og vinnubrögð 
sem því tengjast orðin eðlilegur hluti af skólastarfinu á öllum aldursstigum, svo sem 
bekkjarsáttmálar og bekkjarfundir.  Skólastjóri sendir starfsmenn á námskeið á hverju 
skólaári til að tryggja framgang verkefnisins innan skólans sem að hans mati hefur skilað 
verulegum árangri við agastjórnun og breytt skólabrag til hins betra.  

„Byrjendalæsi“ og  „Orð af orði“ eru þróunarverkefni sem eru í gangi í samstarfi við 
Háskólann á Akureyri. Byrjendalæsi er kennsluaðferð ætluð nemendum í 1. og  2. bekk þar 
sem:  „gengið er út frá því að börn þurfi lesefni sem kveikir áhuga þeirra, ýtir undir 
ímyndunaraflið, hvetur þau til gagnrýninnar hugsunar og gefur þeim færi á að mynda 
merkingarbærar tengingar við eigið líf“.27  Markmið „Byrjendalæsis“ er að börn nái góðum 
árangri í lestri sem allra fyrst á skólagöngunni. „Orð af orði“ er þróunarverkefni til að efla 
lesskilning.  Um markmið verkefnisins segir á heimasíðu Háskólans á Akureyri: 
 „meginmarkmið þess er að auka skilning í lestri og námi með því að efla orðvitund og 
orðaforða, fella orðakennslu að hefðbundinni kennslu og gera að föstum lið í kennslu 
námsgreina“.28 

Áður hefur verið minnst á verkefnið „Borgarfjarðarbrúna“ sem var samstarfsverkefni 
Borgarbyggðar, grunnskólanna í Borgarbyggð, Menntaskóla Borgarbyggðar og 
menntamálaráðuneytisins.  Hjá viðmælendum kom fram mikil ánægja með verkefnið og áhrif 
þess á skólastarf í Borgarbyggð.  Í skýrslu um verkefnið frá 2009 kemur fram að verkefnið 
hefur haft áhrif á faglegt starf í skólunum, aukna samvinnu skólanna, markvissari náms- og 
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starfsráðgjöf og aukið umræðu um námsmat og einkunnagjöf.29  Hjá viðmælendum í hópi 
kennara kom fram að á hverju ári nýtist það sem var unnið í tengslum við námskrárvinnu.  
Verkefnið tengdist í lokin meira kennurum á unglingastigi, áhugi er fyrir því að halda þessu 
starfi áfram.   

Skólaárið 2009 – 2010 var tekið upp nýtt kennsluefni „Vallaskólaleiðin“ í íslensku á 
unglingastigi með það að markmiði að bæta árangur nemenda. Í ljósi árangurs skólans á 
samræmdum prófum í ensku undanfarin ár er átak í enskukennslu í burðarliðnum.  Í vetur 
hefur verið samstarf við enskukennara í Menntaskóla Borgarfjarðar.  Í undirbúningi er einnig 
samstarfsverkefni grunnskólanna í Borgarbyggð og Menntaskóla Borgarfjarðar um kennslu í 
ensku og upplýsingatækni á næstu árum. Að lokum skal þess getið að skólinn hefur fengið 
styrk fyrir næsta skólaár í verkefni sem tengjast stærðfræðikennslu. 

 

Samantekt og mat 
Skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi er metnaðarfull og ítarleg og tekur á öllum helstu 
þáttum skólastarfsins.  Námskráin á sér nokkur birtingarform og er að mati starfsmanna 
lifandi plagg sem mótar skólastarfið.  Að mati skýrsluhöfunda lýsir námskráin skólastarfi sem 
er í sífelldri endurskoðun og þróun í takt við það samfélag sem skólinn starfar í.  
Nokkur atriði til áréttingar. 
1. Skýrsluhöfundar eru sammála um að birtingarform skólanámskrár er aðgengilegt og 

uppfyllir ákvæði laga þar um.  Höfundar benda á að í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er að 
finna lista yfir þá þætti sem eiga að birtast í skólanámskrá annars vegar og starfsáætlun 
hins vegar, vert er að hafa þennan lista til hliðsjónar við endurskoðun námskrárinnar. 

2. Í skólastefnunni er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og einstaklinginn í kennslunni 
á öllum aldursstigum.  Skýrsluhöfundar fengu þá mynd af skólastarfinu að fjölbreytni ríkti 
í kennslu á flestum stöðum, þó kom fram hjá viðmælendum í hópi foreldra að þeim 
fyndist fjölbreytni í kennsluháttum minnka þegar ofar dregur í aldri nemenda. 

3. Það er mat skýrsluhöfunda að tungumálakennsla og þá sérstaklega enskukennsla sé 
veikur þáttur í skólastarfinu sem mikilvægt er að bæta.   

4. Öflugt samstarf hefur þróast hjá Grunnskólanum í Borgarnesi við leikskóla í Borgarnesi 
og Menntaskóla Borgarfjarðar. 

5. Í skólanum er mörkuð skýr stefna um námsmat, með áherslu á símat.   

6. Niðurstöður á samræmdum prófum síðastliðin 6 ár benda til þess að huga þarf 
sérstaklega að ferlinu milli 7. og 10.bekkjar í íslensku og stærðfræði. 

7. Skýrsluhöfundar draga þá ályktun út frá viðræðum við rýnihópana að nokkuð sé um val á 
yngsta stigi skólans, það dragi aftur á móti úr vali á miðstigi og aukist síðan aftur á elsta 
stigi.  Höfundar vilja árétta mikilvægi þess að nemendur hafi val um viðfangsefni og 
námsaðferðir innan skipulagðrar stundaskrár á öllum aldursstigum. 

8. Öflugt þróunarstarf er í skólanum og ber þar hæst verkefnin „Á grænni grein“ og 
„Uppeldi til ábyrgðar“. 
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Innra mat 

Í 36. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 er fjallað um innra mat skóla. 

 Hver grunnskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á 
grundvelli 35. gr. með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem 
við á. 

 Grunnskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við 
skólanámskrá og áætlanir um umbætur. 

Mynd 12: Lög um grunnskóla nr.91/2008, 36. grein. 

Fyrirkomulag og framkvæmd 
Í Grunnskólanum í Borgarnesi hefur verið unnið markvisst að innra mati frá árinu 2002, en 
sjálfsmatsferlið var þá sett af stað með námskeiði fyrir allt starfsfólk skólans í samvinnu við 
Varmalandsskóla.  Starfsmenn skólans völdu að nota „Grunnskólarýni“ sem grundvöll 
sjálfsmats og í framhaldi af námskeiðinu var sett fram sjálfsmatsáætlun til fjögurra ára.30  Á 
heimasíðu skólans er að finna sjálfsmatsáætlun 2003 – 2007, ekki liggur fyrir matsáætlun nú 
þegar þessi úttekt fer fram, en í lok sjálfsmatsskýrslu 2009 – 2010 kemur fram að á 
yfirstandandi skólaári verði sett fram ný sjálfsmatsáætlun til þriggja ára.  

Frá hausti 2008 hefur könnunarkerfið „Outcome“ verið notað við sjálfsmat skólans.  
Kerfið inniheldur kannanir sem lagðar eru fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk skólans á 
vorönn: „Þessar kannanir eru gerðar á vegum Samtaka ísl. sveitarfélaga og eru þáttur í 
verkefni sem ber heitið Skólavogin og er tilgangurinn að safna saman upplýsingum um 
skólahald í mörgum sveitarfélögum.“31 

Skólinn hefur notað Skólapúlsinn sem mælitæki frá 2010 til þess að meta stöðu 
nemenda í ákveðnum þáttum.  Skólapúlsinn er vefkerfi þar sem aflað er upplýsinga um þætti 
sem tengjast virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum og um skóla– og bekkjaranda.  
Mánaðarlega svarar ákveðið úrtak nemenda úr 6. – 10. bekk spurningum rafrænt.  Skólastjóri 
hefur aðgang að vefsvæði þar sem niðurstöður liggja fyrir að lokinni hverri mælingu þegar 
80% úrtaksins hafa svarað.  Þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður fyrri 
mælinga í skólanum og við landsmeðaltal.  Þátttökuskólar í Skólapúlsinum innihalda tæplega 
helming allra grunnskólanemenda á landinu.32  Að sögn skólastjóra hefur verið ákveðið að 
taka skoska kerfið „Gæðagreinar II“ inn í innra matið. 

Stjórnendateymi skólans skipuleggur innra matið og sér um alla framkvæmd þess, en 
í sjálfsmatsskýrslu kemur fram að starfsfólk skólans hafi einnig verið virkir þátttakendur í 
matsferlinu.  Sex sjálfsmatskýrslur hafa verið gefnar út, sú fyrsta gerir grein fyrir innra matinu 
skólaárið 2003 – 2004. Í inngangi skýrslanna er gerð grein fyrir aðgerðaáætlun sem tekur mið 
af niðurstöðum sjálfsmats árið á undan, síðan kemur kafli um skólann,  sagt frá helstu 
einkennum stofnunarinnar, stöðu skólans í samfélaginu, hlutverki hans og meginmarkmiðum 
starfsins.  Þá kemur kafli um forsendur og framkvæmd matsins, honum fylgir svo kafli þar 
sem greint er frá helstu niðurstöðum kannana sem lagðar voru fyrir á skólaárinu.  Hverri 
skýrslu lýkur síðan með samantekt, þar sem settar eru fram leiðir til úrbóta og settar fram 
tillögur að verkefnum fyrir næsta skólaár.  Sjálfsmatsskýrslurnar er allar að finna á heimasíðu 
skólans.  Niðurstöður úr einstökum könnunum sem lagðar hafa verið fyrir um skólastarfið 
eru ekki birtar á heimasíðu skólans.   

Sjálfsmatsaðferðir Grunnskólans í Borgarnesi voru teknar út af menntamálaráðuneyti 
vorið 2008 og var skólinn þá einn af sex grunnskólum sem var talinn uppfylla viðmið 
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ráðuneytisins um sjálfsmatsaðferðir og framkvæmd sjálfsmats að öllu leyti.  Ljóst er af 
framansögðu að ákveðnar hefðir hafa skapast í tengslum við innra mat skólans og er það 
mikill styrkur fyrir skólastarfið og áframhaldandi þróun þess. 

Tengsl við skólanámskrá 
Í  Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, 2011 segir m.a. um innra mat:   

 Starfsfólk hvers skóla ber ábyrgð á gæðum þess starfs sem þar fer fram.... Í 
skólanámskrá er lagður grunnur að skólastarfinu en þar skal m.a. birta stefnu skólans og 
lýsingu á því kerfisbundna innra mati sem notað er til að leggja mat á gæði 
skólastarfsins.  Í starfsáætlun skólans fyrir hvert skólaár skal gera grein fyrir árlegum 
áherslum og áætlunum um innra mat. 

Mynd 13: Um innra mat í Aðalnámskrá grunnskóla, 2011.  
Um innra matið segir í inngangi skólanámskrár Grunnskólans í Borgarnesi: „Árlega er 

gengið frá sjálfsmatsskýrslu þar sem metnir eru einstakir þættir skólastarfsins skv. ákveðnu 
kerfi.  Í ljósi niðurstaðna úr þessu sjálfsmati er síðan gerð úrbótaáætlun sem hefur það að 
markmiði að bæta skólastarfið.“33  Í skólanámskrána vantar frekari upplýsingar um hvernig 
staðið er að matinu, hvað á að meta, hvenær og hvernig.  Í sjálfsmatsskýrslu 2009- 2010 
kemur fram að í skólanámskrá séu: „skilgreind markmið og áherslur skólans með starfinu og í 
raun allir þeir þættir sem sjálfsmat skóla skal taka til. Skólanámskráin er leiðarljós og 
grundvallargagn í matsstarfinu og endurskoðun hennar hluti þess.“34  

 Í Skólavísi sem er eins konar starfsáætlun skólans kemur ekkert fram um áherslur og 
áætlanir skólans um innra mat á skólaárinu.  Í  Skólavísinum er í upphafi gerð grein fyrir þeim 
verkefnum sem unnið er að í vetur.  Þar eru sum þeirra verkefna sem eru talin upp í lok 
matsskýrslunnar 2009- 2010 en ekki er um fullkomið samræmi að ræða þarna.  Það er mat 
skýrsluhöfunda að hér þurfi að bæta úr og tengja betur við innra matið.  

 

Þátttaka hagsmunaaðila i innra mati 
Í innra mati skal leggja: „áherslu á virka þátttöku starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra 
hagsmunaaðila eftir því sem við á“.35 Úrtak úr hópi nemenda og foreldra svara á hverju ári 
könnunum um skólastarfið.  Fulltrúar foreldra könnuðust ekki við reglulegar kynningar á 
niðurstöðum innra mats, en mundu eftir einhverjum kynningum.  

Hjá nemendum kom fram að þeir taka reglulega eineltiskannanir og fá kynningar á 
niðurstöðum þeirra.  Umsjónarkennarar sjá um þær kynningar í hverjum umsjónarhópi fyrir 
sig.   

Allir starfsmenn svara árlega könnunum um skólastarfið og vinna með niðurstöður í 
tengslum við umbótaverkefni.  Hjá viðmælendum í hópi kennara kom fram að stöðugt er 
verið að reyna að bæta skólastarfið.  Þróunarhópur einn af faghópunum hefur verið að skoða 
innra matið og setur fram tillögur um hvað á að meta.  Ekkert kemur fram í gögnum sem 
bendir til þess að fram fari formlegt mat á frammistöðu kennara í Grunnskólanum í 
Borgarnesi. Skýrsluhöfundar telja að gagnlegt væri fyrir skólastarfið að meta frammistöðu 
kennara. 

Umbætur á grundvelli innra mats 
Frá því að vinna við innra mat hófst í skólanum hefur verið lagt upp með umbótastarf næsta 
skólaár á grundvelli niðurstaðna úr könnunum.  Í upphafi hverrar sjálfsmatsskýrslu eru kynnt 
þau atriði sem unnið var að á skólaárinu á grundvelli sjálfsmats ársins á undan.  Í lok 
skýrslunnar eru svo kynntar tillögur til umbóta sem stjórnendur leggja til að unnið verði að á 
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næsta skólaári.  Þar kemur fram að sjálfsmatinu er ætlað að stuðla að umbótum.  Jafnframt 
kemur fram að starfsmenn skólans leggi mat á tillögurnar og flokki þær í forgangsröð.  Frá 
2008 hafa viðfangsefni skólans til umbóta, byggð á niðurstöðum innra matsins verið 
eftirfarandi: 

Skólaárið 2008 – 2009: 

 Vanda betur utanumhald um einstaklinga. 

 Halda áherslum skólans betur á lofti. Gera markmið sýnilegri. 

 Aðlaga skólareglur og viðurlög við agabrotum að „ Uppbyggingarstefnunni“.  

 Standa fyrir fundum fyrir foreldra og gangaverði.36  
 
Skólaárið 2009 – 2010: 

 Uppbyggingarstefnuna í öndvegi og er stefnan tekin á það að skólinn geti 
með stolti auglýst sig sem „Uppbyggingarskóli“, skóli sem byggir upp og 
horfir til framtíðar.  

 Þróun námsmats og námsmatsaðferða og horft til möguleika 
upplýsingakerfisins Mentor í því skyni.  

 Unnið að innleiðingu og uppbyggingu fjölbreyttari kennsluhátta í samræmi 
við markmið verkefnisins „Borgarfjarðarbrúin“.  Læsisverkefnið sem unnið 
hefur verið að i tvö ár verður framhaldið og ennfremur verður lögð sérstök 
áhersla á læsi í eldri deild skólans en það hefur sýnt sig að of margir 
nemendur skólans eru ekki að lesa nóg til að viðhalda lestrarfærni sinni.  

 Áfram verður haldið á braut „Grænfánaverkefnisins“ og stefnan er næst 
tekin á það að fá fánann í þriðja sinn vorið 2010.37  
 

Og á yfirstandandi skólaári eru helstu umbótaverkefnin: 
 

 Halda áfram að vinna í anda „Uppbyggingarstefnu“ með það að markmiði að 
skólinn geti með stolti auglýst sig sem „Uppbyggingarskóli“, skóli sem byggir 
upp og horfir til framtíðar.  

 Unnið áfram að „Grænfánaverkefninu“ og stefnt á að endurnýja umsókn um 
„Grænfánann“ árið 2012.  

 Námsmat og námsmatsaðferðir verða þróaðar frekar og horft til möguleika 
upplýsingakerfisins Mentor í því skyni.  

 Ennfremur verður unnið að innleiðingu og uppbyggingu fjölbreyttari 
kennsluhátta og unnið skv. verkefninu „Orð af orði“ í 4.-7. bekk.  Sérstaklega 
verður litið til enskukennslu og unnið að því að skjóta styrkari stoðum undir 
kennslu í ensku í ljósi árangurs undanfarinna ára á samræmdum prófum í 10. 
bekk.  

 Læsisverkefnið sem unnið hefur verið að i þrjú ár verður framhaldið og 
ennfremur verður lögð sérstök áhersla á læsi í eldri deild skólans en það 
hefur sýnt sig að of margir nemendur skólans eru ekki að lesa nóg til að 
viðhalda lestrarfærni sinni.38  

 
Umbótaviðleitni ríkir í skólanum að mati viðmælenda í hópi foreldra, þ.e.a.s. skólinn 

er tilbúinn að gera nýja hluti og er að þeirra mati að framkvæma nýja hluti.  Fulltrúar foreldra 
mundu ekki eftir umbótum í kjölfar niðurstaðna á könnunum.  Mikilvægast að mati foreldra 
er að þróa áfram og halda uppi umhverfisvitund. Hjá þeim kom fram að alltaf eru að bætast 
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nýir þættir inn í „Grænfánaverkefnið“.   Sveitarfélagið er að vakna til vitundar, ekki bara 
skólinn.   

Viðmælendur í hópi annars starfsfólks könnuðust ekki við umbætur á grundvelli 
innra mats.  Agi eða ögun í vinnubrögðum voru nefnd þegar hópurinn var spurður um hvað 
væri mikilvægast að bæta. 

Viðmælendur í hópi kennara nefndu „Vikupóstinn“ og skipulag á verkaskiptingu 
stjórnenda sem dæmi um úrbætur á grundvelli innra mats.  Hjá þeim kom einnig fram að 
mikið væri unnið með eineltiskannanir og niðurstöður úr þeim.   

Samantekt og mat 
Skýrsluhöfundar telja vera mikinn styrk að þeirri matsvinnu sem hefur farið fram í 
Grunnskólanum í Borgarnesi undanfarinn áratug.  Mikil vinna liggur í innra mati og þar af 
leiðandi liggur fyrir mikil þekking á skólastarfinu í þeim gögnum sem safnað hefur verið.  
Vinnuaðferðir hafa verið að þróast þannig að fleiri koma að matsferlinu.  Frá upphafi hefur 
matið verið umbótamiðað og þar af leiðandi haft mótandi áhrif á skólastarfið.   
 
Nokkur atriði til áréttingar. 
1. Mikilvægt er að þróa matið áfram og tengja það betur skólanámskrá. Vinna þarf kafla í 

skólanámskrána þar sem innra matinu er lýst.  

2. Ljúka þarf gerð sjálfsmatsáætlunar og birta hana í skólanámskránni.  Einnig er mikilvægt 
að í starfsáætlun hvers skólaárs komi fram þær áherslur og áætlanir sem fyrirhugaðar 
eru í innra mati.  

3. Skýrsluhöfundar vilja benda á að mikilvægt er að setja fram viðmið um árangur um leið 
og sett er fram umbótaáætlun.  Í sjálfsmatsskýrslu eru gögnin svo greind og niðurstöður 
bornar saman við þau viðmið sem sett voru.  Þannig sést betur á hvaða vegferð 
skólastarfið er.  

4. Skýrsluhöfundar benda á að niðurstöður úr einstökum könnunum eru ekki birtar á 
heimasíðu skólans, en eiga að birtast þar að þeirra mati. 
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Kennarar og annað starfsfólk 

Það er mikill mannauður sem felst í þeim tæplega 60 einstaklingum sem skipa starfslið 
Grunnskólans í Borgarnesi.  Starfsmannahópurinn virðist vera samhentur og skipaður 
metnaðarfullum einstaklingum sem vinna störf sín vel í þágu nemenda og sveitarfélags.   

Þegar viðmælendur úr rýnihópi kennara voru spurðir um hvað einkenndi 
kennarahópinn var svarað að bragði – konur á breytingaskeiði.  

Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi nemenda sögðu að í skólanum væri gott 
starfsfólk sem vildi og væri tilbúið í að hjálpa öllum.  

Menntun og endurmenntun 
Við Grunnskólann í Borgarnesi starfa við kennslu 28 grunnskólakennarar og 3 leiðbeinendur 
samtals 31 einstaklingur í 28,79 stöðugildum.  Þessu til viðbótar starfa við skólann 22 
einstaklingar að meðtöldum skólastjórnendum.  Starfsfólk skólans telur því allt í allt 53 
einstaklinga, 47 konur og 6 karlmenn. 

Faglegur stuðningur við nýja kennara sem eru að stíga sin fyrstu spor í 
kennarastarfinu er að skólastjóri og/eða viðkomandi deildarstjóri setur þá inn í starfið gefur 
holl ráð og tjáir þeim að hann er alltaf til staðar, tilbúinn í að gefa góð ráð ef á þarf að halda.  
Auk þessa fá þeir leiðsagnarkennara tímabundið fyrstu mánuði í starfi en í því felst að þeir 
geta leitað til kennara með reynslu og þekkingu af skólastarfinu.  Ef um leiðbeinendur er að 
ræða er stuðningur sá sami eða svipaður og um væri að ræða hjá nýjum kennurum. 

Formleg endurmenntunaráætlun er ekki til við Grunnskólann í Borgarnesi en í 
starfsmannastefnu skólans er kveðið á um eftirfarandi: 

 Að hvetja starfsfólk til þess að viðhalda menntun sinni og afla sér nýrrar 
þekkingar. 

 Að veita starfsmönnum sem mest svigrúm til að sinna tilrauna- og 
þróunarstarfi,  námsefnisgerð og nýjungum á sviði menntunar og uppeldis. 

 
Í bæjarráði 30. janúar 2003 voru samþykktar í reglur um stuðning til fjarnáms 

starfsmanna leik- og grunnskóla Borgarbyggðar.  Að sögn skólastjóra hefur fjármagn til 
endur- og símenntunar kennara og starfsfólks verið af skornum skammti síðustu ár. Það má 
vera að þess vegna hafi dregist að leggja í þá vinnu að gera endur- og símenntunaráætlun 
fyrir skólann.  Ef kennarar sækjast eftir að komast á námskeið sækja þeir yfirleitt í Vonarsjóð 
til að fjármagna námskeiðið.   

Skólastjóri hafði skoðun á því hvernig best væri að haga endur- og símenntun 
kennara og starfsfólks  fyrir skólann sem fræðslustofnun, ef fjármagn væri fyrir hendi. Hann 
taldi gott ef  endur- og símenntun fælist í tvennu: 

 námskeið þar sem hópar starfsfólks skólans væru á námskeiði vegna 
verkefnis sem verið væri að þróa í skólanum. 

 sértæk námskeið til að viðhalda sérþekkingu starfsmanna.  
 

Grunnskólinn í Borgarnesi er með þróunarverkefni í gangi sem krefjast endur- og 
símenntunar starfsfólks og í þau fara þeir peningar sem skólinn hefur til ráðstöfunar í endur- 
og símenntun þessa stundina. 

Verkefnin eru: 

 „Uppbyggingarstefnan“ sem nær til allra þátta skólastarfsins. 

 „Byrjendalæsi í 1. til 2. bekk“ samstarfsverkefni milli grunnskóla 
Borgarbyggðar og Háskólans á Akureyri.  

  „Orð af orði“ – framhald af „Byrjendalæsi“. 
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Skipulag skólastarfs 
Eins og fyrr segir í skýrslunni byggir skólastefna Grunnskólans í Borgarnesi á 
„Uppbyggingastefnunni“ .  Mikil vinna hjá kennurum og starfsfólki skólans er fólgin í því að 
innleiða aðferða- og hugmyndafræði stefnunnar.  Vinnan felst fyrst og fremst í því að tileinka 
sér hugmyndafræði hennar sem síðan er fylgt eftir með breyttum vinnuaðferðum í 
skólastarfinu. 

Skólastefnan var unnin á lýðræðislegan hátt af kennurum og starfsfólki skólans undir 
forystu stjórnenda.  Stefnan er vel unnin, læsileg og á góðu máli.  Kennarar hafa aðkomu að 
stjórnun og mótun skólastarfsins með þátttöku í kennarafundum, aðkomu að 
uppbyggingarstefnunni, teymisfundum og í gegnum skólaráð. 

Teymisfundir eru fundir faghópa sem myndaðir eru út frá áhersluþáttum í 
skólastefnunni.  Kennarar velja sé faghóp til að starfa í út frá sínu starfi og áhugasviði.  
Teymisfundirnir eru faglegir og upp kemur metnaður sem skilar sér milli hópanna 
Viðmælendur skýrsluhöfunda eru almennt ánægðir með teymisfundina og segja þá hafa 
breytt starfsandanum til batnaðar.   

Annað starfsfólk tekur ekki þátt í vinnu faghópanna þar sem þeirra vinnutími er það 
naumt skorinn eftir kreppu að þar er ekki pláss fyrir fundi.  Öryggis- og umhverfisnefnd eru 
einu nefndirnar sem fulltrúar annarra starfsmanna taka þátt í auk skólaráðs.  Það hefur áður 
komið fram í skýrslunni að erfitt reynist að brúa bilið milli kennarans og annars starfsfólks.  
Skýrsluhöfundar benda á að „Uppbyggingarstefnan“ sem skólinn er að innleiða byggir meðal 
annars á því að móta sterka liðsheild meðal allra sem að skólastarfinu koma og í skólanum 
starfa.   

Kennarar og annað starfsfólk eiga sína fulltrúa í skólaráði og eru þeir kosnir á 
starfsmannafundi til tveggja ára í senn.  Óskað er eftir tilnefningum í ráðið og síðan er 
kosning ef tilnefningar eru fleiri en þeir sem kjósa á. 

Fram kom í rýnihópi kennara og einnig í rýnihópi annars starfsfólks að viðmælendur 
þekktu ekki til starfa skólaráðs né hvaða hlutverk það hefði í stjórnkerfi skólans.  
Viðmælendur voru ánægðir með störf ráðsins og fulltrúar í skólaráðinu sögðu fundi skólaráðs 
vera mjög góða. 

Námsárangur og námsmat 
Viðmælendur skýrsluhöfunda úr rýnihópi kennara töldu að námsárangur í Grunnskólanum í 
Borgarnesi væri nokkuð góður.  Viðmælendur sögðu að frá skólanum kæmu virkir og 
félagslega sjálfstæðir einstaklingar.   

Þegar skýrsluhöfundar spurðu um veikar og sterkar hliðar skólans töldu viðmælendur 
að veikasta námsgreinin væri líklega enska.  Það er vilji hjá kennurum til að ná upp árangri í 
ensku með því að fara nýjar og markvissar leiðir í kennslunni.  Sterkar hliðar skólans eru læsi 
þar sem verið er að gera átak í vinnubrögðum í samstarfi við aðra grunnskóla Borgarbyggðar 
og Háskólann á Akureyri.  Einnig sögðu viðmælendur að stærðfræði og náttúrufræði væru 
sterkar greinar í skólanum.  Það er hefð og vilji hjá nemendum að standa sig vel í 
náttúrufræði. 

Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að niðurstöður samræmdra prófa og annarra 
kannana væru nýttar til að fara yfir stöðu skólans og einstaklinga í ýmsum greinum.  Auk þess 
sem kennslan væri endurskipulögð þegar þörf væri talin á því.  Viðmælendur komu ekki fram 
með neinar athugasemdir við fyrirkomulag samræmdra prófa – utan það að prófin væru 
styrkur fyrir skólastarfið. 

Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að Grunnskólinn í Borgarnesi væri með mjög 
skýra stefnu í námsmati sem væri símat og lýstu yfir ánægju sinni með það.  Einnig er verið 
að hefja vinnu í skólanum við að þróa leiðsagnarmat í gegn um Mentor. 
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Innra mat 
Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðust vera þátttakendur í innra mati skólans.  Tökum þátt í 
að fara yfir spurningar og komum með tillögur og athugasemdir.  Þegar spurt var um 
matshóp voru viðmælendur ekki alveg vissir – héldu að það væru stjórnendur sem héldu 
utan um innra matið. 

Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að niðurstöður úr innra mati væru alltaf kynntar 
fyrir starfsfólki.  Einnig nefndu þeir dæmi um hvernig niðurstöður matsins hefðu leitt til 
úrbóta í skólastarfinu. 

Nemendur og lýðræði 
Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að í Grunnskólanum í Borgarnesi hefðu kennarar og 
starfsfólk vilja til að styrkja samstarf við nemendur um skólastarfið.  Lýðræði flæðir um allan 
skólann.  Í stefnu skólans er að finna setningar sem eiga að styrkja samstarf við nemendur:  „Í 
skólanum er lögð áhersla á að hlusta eftir röddum nemenda.“39 bekkjarfundir eru einu sinni í 
viku þar sem bekkjarreglur o.fl eru ræddar.  Bekkjarfundirnir eru mjög góðir og viðmælendur 
sögðu að þeir virkuðu sem ákveðin forvörn í skólabrag.  Við förum í samvinnuleiki og kennum 
nemendum að vinna saman og tjá sig.  Nemendur eru mjög duglegir í því.  Stundum skiptum 
við fundunum upp milli stráka og stelpna.  

Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að í kennslunni væri reynt að tryggja lýðræði 
nemenda enda segir í skólastefnunni: „...að kennarar og nemendur velja viðfangsefni sem 
auka ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði nemenda bæði í verkefnavali og vinnubrögðum.“. 40  
Viðmælendur skýrsluhöfunda sögðu að í kennslunni væri reynt að vera með fjölbreytta og 
sveigjanlega  kennsluhætti og mötunaraðferðir eiga að vera barn síns tíma. 

Jafnrétti og lýðræði 
Viðmælendur skýrsluhöfunda voru undantekningalaust sammála um að jafnréttis milli kynja 
væri gætt í skólanum og að fullkomið jafnrétti kynjanna til náms væri tryggt.  

Samantekt og mat úttektaraðila 
Skýrsluhöfundar eru sammála um að það er mikill mannauður sem felst í þeim rúmlega 50 
einstaklingum sem skipa starfslið Grunnskólans í Borgarnesi.  Starfsmannahópurinn virðist 
vera samhentur og skipaður metnaðarfullum einstaklingum sem vinna störf sín vel í þágu 
nemenda og sveitarfélags.   

 
1. Það er skoðun skýrsluhöfunda að skólayfirvöld þurfi að finna leiðir og fjármagn til að 

annað starfsfólk geti verið þátttakendur á teymisfundum þar sem skólastarfið og 
áhersluþættir skólastefnunnar eru ræddir.   

2. Skýrsluhöfundar benda á miðað við það sem kom fram í rýnihópum kennara og annars 
starfsfólks að það er full þörf á því hjá stjórnendum að vera með fundargerðir skólaráðs 
aðgengilegar á heimasíðu skólans ásamt öðrum upplýsingum um skólaráðið.  

 

 

                                                           
39

 Stefna Grunnskólans í Borgarnesi, 2001 
40

 Stefna Grunnskólans í Borgarnesi, 2001 
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Nemendur 

Skýrsluhöfundar spurðu um skólabrag, nemendur kváðu og spurðu hvað skólabragur þýddi.  
Þegar búið var að leysa úr þessum tungumála erfiðleikum sögðu nemendur vera  góðan 
„móral“ í skólanum.  Nemendur sögðu samstöðu og vináttu ríkja meðal nemenda og fullyrtu 
að þau væru í góðum skóla þar sem gott væri að læra.  „Við erum í skóla sem reynir að hjálpa 
öllum og okkur líður vel“ 

Líðan og lýðræði 
Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi nemenda voru 10 hressir krakkar úr 7. til 10. bekk. 
Skýrsluhöfundar spurðu hvort einelti væri í skólanum.  Viðmælendur töldu að það væri ekki 
þessa stundina, sögðust vera með eineltisáætlun og vita hvert þau myndu leita ef grunur 
vaknaði um slíkt.  Viðmælendur sögðust treysta kennurum og sögðust geta farið með 
vandamál til þeirra s.s. eineltismál ef upp koma.  Þau sögðust hafa lent í atburðarás eineltis 
fyrir nokkru síðan en ekki í vetur. 

Skýrsluhöfundar fóru í skólastofur og ekki var annað að sjá en að umgengni væri 
mjög góð sem og á göngum og opnum rýmum.  Það sama átti við um skólahlað, leiksvæði og 
íþróttavelli. 

Þar sem við hittum nemendur í skólanum buðu þau góðan dag og voru til í að spjalla 
þegar skýrsluhöfundar reyndu slíkt.  Upplitsdjarfir en kurteisir nemendur eins og æska 
Íslands er almennt í dag en kynnin voru stutt, gestir í þrjá daga svo ekki reyndi á alvöru kynni. 

Viðmælendur álitu að nemendalýðræði væri virkt í skólanum, þeir væru spurðir um 
ýmislegt varðandi námið.  Nemendur geta að vissu marki skipulagt sína vinnu í námi innan 
vikuáætlunar og svo eru það vinnutímarnir, einn tími á viku, sem er mjög gott að hafa og þá 
ráðum við alveg hvað við gerum og viðmælendur sögðust nota vinnutímana vel.  Í list- og 
verkgreinum ráðum við hvað við gerum. 

Viðmælendur nefndu bekkjartímana og sögðu þá mjög góða.  Þar ræðum við 
ýmislegt sem skiptir okkur máli varðandi skóla- og bekkjarstarfið. 

Kennsla, námsárangur og námsmat 
Viðmælendur lýstu því yfir að þau væru ánægð með kennsluna í skólanum.  Það er oft komið 
til móts við okkur í náminu og kennararnir fylgjast vel með því hvernig okkur gengur og eru 
ágætir. 

Viðmælendur tjáðu sig um námsárangur sem að þeirra dómi er almennt góður en 
nemendur eiga ekki allir jafngott með að læra.  Kennarar eru hvetjandi og bera virðingu fyrir 
þeim sem þurfa aðstoð. 

Viðmælendur höfðu skoðun á námsmati í skólanum og voru ánægð með símatið.  
Sögðu símatið virka vel og að það væru bæði prófa- og kennaraeinkunn þar sem vinnubækur 
eru metnar sem koma inn í meðaleinkunnina.   „Próf eru bull – þau eru svo stressandi“  var 
sagt. 

Um  leiðsagnarmatið sögðu viðmælendur að það væri allt í lagi en það vantaði fleiri 
möguleika í einkunnagjöf.  Samkvæmt því sem nú er stendur þú þig annaðhvort vel eða illa 
en það er ekki alltaf svo sögðu viðmælendur.  Viðmælendur sögðust vera búin að koma 
athugasemdum á framfæri um að fjölga einkunnamöguleikum og áttu von á að bætt yrði úr 
þessu. 

Viðmælendur sögðu að það væri mikið samstarf milli Grunnskólans í Borgarnesi og 
Menntaskóla Borgarfjarðar.  Nemendur 10. bekkjar ganga að ýmsu í Menntaskólanum.  Auk 
þess sem möguleiki er á að taka framhaldsskólaáfanga með námi í grunnskólanum.  Það 
hefur mikið minnkað en samt er einn nemandi á „Brúnni“ í vetur úr 10. bekk.  Hann er búinn 



37 
 

með dönsku í framhaldsskóla og einnig búinn með áfanga í stærðfræði og ensku.  Það verða 
fleiri á „Brúnni“ næsta vetur. 

Skóla- og nemendaráð 
Nemendur eiga sína fulltrúa í skólaráði.  Nemendaráð var nemendum ofarlega í huga.  
Viðmælendur sögðu að starfið í nemendaráði snerist um félagsstarf nemenda, mál er snertu 
kennsluna eða námið kæmu ekki inn til nemendaráðs.  Óðalsstjórnin skipti líka miklu máli en 
Óðal er æskulýðsmiðstöð í Borgarnesi.  Kosningar hjá nemendum í þessar trúnaðarstöður eru 
samkvæmt ákveðnum lýðræðislegum hefðum sem skapast hafa í skólanum í gegnum árin. 

Viðmælendur sögðust þekkja skólareglurnar, þær eru á plakati út um allt.  Á hverju 
hausti rifjar umsjónarkennari upp skólareglurnar með sínum umsjónarhópi.  Viðmælendum 
eru einnig ljós viðurlög við brotum á skólareglunum en viðurlög fara eftir eðli brotanna. 

Samstarf og samskipti við aðra grunnskóla í Borgarbyggð eru nær eingöngu á sviði 
félagsmála og snúast þau samskipti að mestu í kringum æskulýðsmiðstöðina Óðal sem er í 
gömlu samkomuhúsi sem stendur rétt við skólann. 

Nemendaráð grunnskólanna í Borgarbyggð hafa samið metnaðarfulla 
forvarnarstefnu.  Vinna við forvarnarstefnuna var undir forystu íþrótta- og æskulýðsfulltrúa 
Borgarbyggðar 

Jafnrétti og samskipti við starfsfólk 
Viðmælendur sögðu að jafnrétti væri í skólanum.  Fatlaðir og  nýbúar, allir fá að njóta sín og 
það er reynt að koma til móts við alla. 

Það hefur komið fram fyrr í þessum kafla að viðmælendum líkar vel við kennara og 
eru ánægðir með samskiptin við þá.  Einnig sögðust viðmælendur vera ánægð með 
samskiptin við annað starfsfólk. 

Einstaka sinnum sögðu viðmælendur að það kæmi fyrir að þau væru höfð fyrir rangri 
sök.  Það er ekki gott en við stöndum saman. 

Sérstöku lofsorði luku viðmælendur á skólastjórann Kristján.  Hann er góður karl sem 
lífgar upp á skólann.  Er mikið á göngum, kemur í kennslustundir, fylgist með,  tekur stundum 
forföll og kennir okkur.   

Samskipti heimila og skóla 
Viðmælendur voru ekki andsnúnir því að fá foreldra meira inn í skólann.  Sögðu að þeir væru 
ansi mikið í skólanum m.a. vegna þess að starfsmenn ættu börn í skólanum. 

Viðmælendur töldu að bekkjarfulltrúar væri virkir og væru vakandi yfir því ef 
eitthvað þyrfti að hjálpa til.  Sögðu að foreldrar hefðu stutt við útskriftarferð 10. bekkjar á 
liðnu hausti, ævintýraferð í Skagafjörð sem þjappaði okkur vel saman.  Foreldrar komu með í 
ferðina og einnig hjálpuðu þau til við að safna peningum fyrir ferðinni. 

Við erum alveg viss um að foreldrar eru tilbúnir í að hjálpa meira til í skólastarfinu ef 
skólinn leitar eftir því.  Þar með luku viðmælendur  lofræðu sinni um foreldra Grunnskólans í 
Borgarnesi. 

Samantekt og mat 
Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi nemenda voru glaðir og viðræðugóðir krakkar sem 
gaman var að tala við.  Viðmælendur voru ánægðir með skólann sinn og sögðu að 
nemendum liði vel í skólanum.  Það væri tekið tillit til þeirra skoðana bæði hvað varðar nám 
og önnur úrlausnarefni.  
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Foreldrar 

Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi foreldra töldu að staða Grunnskólans í Borgarnesi væri 
á heildina litið almennt góð.  Viðmælendur sögðu styrk skólans fyrst og fremst liggja í 
starfsfólki og kennurum.  Umbótaviðleitni er ríkjandi í skólanum og stjórnendur og kennarar 
eru tilbúnir í að endurmeta starfið og skoða nýjar leiðir.  

Aðgengi  foreldra að skólastarfinu 
Viðmælendur sögðu aðgengi foreldra að skólanum mjög góðan og samstarf við 

kennara og stjórnendur gott og skólabragurinn er fínn.  Viðmælendur sögðu að foreldrar 
væru alltaf velkomnir í skólann en jafnframt sögðu þeir að foreldrar tengdust skólastarfinu í 
yngri bekkjum meira en í eldri bekkjum skólans.  

Í hópi viðmælenda kom fram sú skoðun að það mætti bæta námslega þáttinn í 
skólastarfinu – það er mín skoðun.  Félagslegi þátturinn er í fínu lagi og nemendum líður vel í 
skólanum. 

Viðmælendur sögðust þekkja til stefnu skólans.  Þeir hefðu fengið kynningu á henni 
en ekki verið þátttakendur við gerð hennar.  Þeir sögðu skólastarfið mótast af 
skólastefnunni. 

Skýrsluhöfundar spurðu um skólareglurnar og sögðust viðmælendur þekkja þær.  
Viðurlög við brotum á reglunum voru ekki eins ljós fyrir viðmælendum en sögðust vita af 
þeim. 

Þegar skýrsluhöfundar spurðu viðmælendur um einelti í skólanum og hvernig þeim 
fyndist unnið með það af hálfu skólans.  Það kom upp leiðindamál fyrir nokkru síðan sögðu 
viðmælendur og frá því hefur skólinn verið að bæta sína vinnu í því að koma í veg fyrir 
einelti.  En því miður örlar alltaf aðeins á einelti. 

Upplýsingar milli skóla og heimila eru í lagi að dómi viðmælenda.  Fréttabréf sem 
aðstoðarskólastjóri hefur umsjón með kemur út vikulega með upplýsingum um skólastarfið. 
Auk þessa eru regluleg samskipti foreldra við umsjónarkennara sem snúa þá frekar að 
nemendum og gengi þeirra í skólanum. 

Viðmælendur sögðu foreldra fá kynningu á innra mati skólans en foreldrar væru ekki 
þátttakendur í matshópi.  Þeir sögðust vita til þess að innra mat hefði leitt til úrbóta í 
skólastarfinu. 

Það er skoðun viðmælenda úr hópi foreldra að skólaakstur barna í Borgarnesi sé ekki 
í lagi og að viðmælendur óttast um öryggi barna sinna.  Foreldrar hafa vakið athygli 
skólayfirvalda á þessu. 

Skólaráð og starfsemi foreldrafélagsins 
Skólaráð er starfandi við skólann og hefur það verið fellt að skipuriti hans. Fyrsti 

fundur í skólaráði Grunnskóla Borgarnes var haldinn 10. sept. 2009.   
Skólaráðið er skipað 9 fulltrúum eins og lög segja til um.  Fulltrúar ráðsins eru kosnir 

á lýðræðislegan hátt á aðalfundi foreldrafélagsins. Fulltrúi nærsamfélags í skólaráði kemur úr 
röðum stjórnarmanna foreldrafélagsins m.a. til að tryggja tengsl skólaráðs við stjórn 
félagsins.  

Í skólavísi Grunnskólans í Borgarnesi fyrir skólaárið 2010- 2011 er skilmerkilega greint 
frá hlutverki skólaráðs sbr. gildandi grunnskólalög.  Fyrir liggja drög að starfsáætlun skólaráðs 
fyrir skólaárið 2010- 2011.   

Við Grunnskólann í Borgarnesi er öflugt foreldrafélag sem styður vel við skólastarfið.  
Aðalverkefni foreldrafélags felst í því að styðja við skólann á marga vegu s.s. við 
bekkjarstarfið svo og skemmtanir á vegum hans.  Einnig koma öðru hvoru inn á borð 
foreldrafélags ýmis kvörtunarmál frá foreldrum og þá er reynt að leysa úr þeim í samvinnu 
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við skólastjóra.  Foreldrafélagið sér einnig um fræðslu til foreldra í samvinnu við önnur 
foreldrafög í sveitarfélaginu.  Á síðasta skólaári fór mikil vinna hjá foreldrafélagi í að standa 
vörð um skólastarfið gagnvart sveitarfélaginu – en nú hafa öldur lægt og foreldrafélag snýr 
sér aftur að hefðbundnu starfi foreldrafélags. 

Jafnrétti og lýðræði 
Viðmælendur töldu að skólinn væri að leggja sig fram og að jafnrétti milli kynja og til náms 
væri i skólanum.  Þeir tóku fram að þeir þekktu þetta ekki nógu vel. 

Það kom fram hjá viðmælendum að í Grunnskólanum í Borgarnesi væri virkt 
nemendalýðræði.  Það kæmi fram í fjölbreyttum kennsluháttum, list og verkgreinum og í 
umhverfismennt skólans.  Sú skoðun kom upp að helst skorti á nemendalýðræði þegar taka 
ætti ákvarðanir um hvað taka á fyrir á samkomum s.s. árshátíð. 

Afstaða til þjónustu við fjölskyldur nemenda með sérþarfir 
Viðmælendur töldu að vel væri unnið með fjölskyldum nemenda með sérþarfir – en tóku 
fram að þeir þekktu þetta ekki nógu vel.  Aftur á móti töldu viðmælendur að það vantaði 
meiri örvun beint til nemenda frá hendi kennara þegar nemendum gengur vel í námi.   

Samantekt og mat 
Viðmælendur skýrsluhöfunda úr hópi foreldra töldu að staða Grunnskólans í Borgarnesi væri 
á heildina litið almennt góð.  Viðmælendur sögðu styrk skólans fyrst og fremst liggja í 
starfsfólki og kennurum.  Umbótaviðleitni er ríkjandi í skólanum og stjórnendur og kennarar 
eru tilbúnir í að endurmeta starfið og skoða nýjar leiðir.  
 
1. Skýrsluhöfundar vilja taka fram að viðmælendur úr hópi foreldra voru þeirrar skoðunar 

að því miður örli öðru hvoru aðeins á einelti í skólanum.  Þessi skoðun hjá viðmælendum 
úr hópi foreldra stingur í stúf við skoðun annarra viðmælenda sem skýrsluhöfundar tóku 
viðtöl við og töldu að einelti væri í lágmarki.  Skýrsluhöfundar telja það þess virði hjá 
stjórnendum skólans að freista þess að slá á ótta foreldra, um að í skólanum komi öðru 
hvoru upp einelti, með fræðslu um það hvernig unnið er með forvarnir í eineltismálum í 
skólanum.  (En því miður örlar alltaf aðeins á einelti fullyrtu viðmælendur.) 

2. Skýrsluhöfundar vilja árétta að viðmælendur úr hópi foreldra eru ekki sáttir með 
skólaakstur barna í Borgarnesi og telja að mönnun í skólaakstri sé ekki í lagi.  
Viðmælendur úr hópi foreldra sögðust hafa vakið athygli skólayfirvalda á þessu. 
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Sérfræðiþjónusta sveitarfélags 

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum og er skylt að mennta öll börn á árangursríkan 
hátt.  Allir nemendur eiga rétt á námi við hæfi í grunnskólum. Sveitarfélögum er skylt að sjá 
öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Stefna stjórnvalda er sú að fatlaðir 
nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur er.  Á grunnskólastigi eiga 
allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í heimaskóla nema foreldrar og sérfræðingar 
skóla meti aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir bestu að vera í sérskóla eða heilsu 
hans sé þannig farið að ekki verði komist hjá vistun fjarri heimili.41  

Svo skólinn geti sem best rækt þetta hlutverk sitt mæla lög42 fyrir um að sveitarfélög 
skuli tryggja grunnskólum sérfræðiþjónustu, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að 
hún fari fram innan grunnskóla.  Í sérfræðiþjónustu felst annars vegar stuðningur við 
nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar stuðningur við starfsemi grunnskóla og 
starfsfólk þeirra.  Markmiðið er að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og 
félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfi. Þjónustan skal beinast að því að efla 
skóla sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi 
og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem við á.43  

Fyrirkomulag, aðgengi og umfang 
Sérfræðiþjónusta Borgarbyggðar samanstendur af sálfræðingi í 100% starfi, kennsluráðgjafa í 
40% starfi og talmeinafræðingi í 40% starfi.  Áður starfaði sérkennsluráðgjafi í 90% starfi en 
vegna mannabreytinga var á þessu skólaári gerður samningur um að hluti af 
kennsluráðgjöfinni væri unnin af sérkennurum í skólunum þ.e.a.s. 15% í hvorum skóla.  

Verktakasamningur er við námsráðgjafa, sem kemur inn á haustin og vorin, að mestu 
leyti í 10. bekk.  Að sögn sveitarstjóra hafa skólar heimild til að kaupa meiri námsráðgjöf ef 
upp kemur þörf.  Í Borgarbyggð starfar fræðslustjóri í 100% starfi, fræðslustjóri tilheyrir ekki 
sérfræðiþjónustunni sem slíkri en kemur að eigin sögn að kennsluráðgjöf, þá frekar í 
leikskólunum.  Hjá stjórnendum Grunnskólans í Borgarnesi kom fram óánægja með 
skerðingu á þjónustu námsráðgjafa.  Samkvæmt lögum eiga nemendur rétt á að njóta 
námsráðgjafar í grunnskóla.  Í skólastefnu Borgarbyggðar kemur fram að boðið skuli upp á 
námsráðgjöf en nánari útfærslu um hvernig staðið er að námsráðgjöf er hvorki að finna í 
skólastefnunni né skólanámskrá Grunnskólans í Borgarnesi. 

Kennsluráðgjafi sér um lestrarskimun í 9. bekk en önnur skimunarpróf eru inni í 
skólunum.  Eineltiskannanir hafa verið framkvæmdar af sérfræðiþjónustu reglulega frá 1992.  
Við Grunnskólann í Borgarnesi starfa þrír kennarar við sérkennslu, einn þeirra hefur 
sérkennsluréttindi, einn er með BA í sálfræði og  einn með viðbótarmenntun í lestrarfræði. 
Kennsluráðgjafi, sálfræðingur og deildarstjóri eldri deildar sjá um að leggja fyrir eftirtalin 
skimunar- og greinandi próf. 

 Aston Index stafsetningarskimun í 2. – 7. bekk 

 LH40 og LH60 lestrarfærniskimun í 3. og 5. bekk 

 Logos lesgreiningarpróf 

 Aston Index lesgreiningarpróf 

 Told2I og Told2P málþroskapróf 

 Talnalykill – stærðfræðigreining 
 

                                                           
41

 Aðalnámskrá grunnskóla, 2006 
42

 Lög um grunnskóla nr. 91/ 2008 
43

 Reglugerð um sérfræðiþjónustu..... nr. 584/2010 
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Einnig eru Læsis lesskimunarprófin lögð fyrir í 1. og 2. bekk.  Umsjónarkennarar bera 
ábyrgð á að prófin séu lögð fyrir í viðkomandi bekkjum og að leita eftir samstarfi við þá aðila 
sem leggja kannanirnar fyrir.  Umsjónarkennari þarf í samvinnu við foreldra, að óska eftir því 
skriflega með rökstuðningi, að nemandi sé prófaður einstaklingslega.  Aðstoðarskólastjóri 
tekur við beiðninni, fer yfir hana og tekur ákvörðun um framkvæmd. Beiðnin er skráð og 
kynnt á nemendaverndarráðsfundi. 

Eftirfylgni í framhaldi af greiningu 
Starfsfólk fræðsluþjónustunnar hefur það hlutverk að fylgja eftir málum og meta árangur af 
úrbótum.   Kennsluráðgjafi sér um að safna saman og halda utan um niðurstöður skimana og 
greininga.  Um alvarlegustu málin eru mynduð teymi, en að mati viðmælenda frá 
sérfræðiþjónustu vantar að styrkja betur eftirfylgni.  Annir hjá sálfræðingi hafa komið í veg 
fyrir að hægt sé að fylgja málum betur eftir.  

Hjá viðmælendum kom fram að mikil hreyfing hefur verið á sérkennsluráðgjöfum og 
að þeirra mati hefur slaknað á eftirfylgni skimana við mannabreytingarnar.  Hjá fræðslustjóra 
kom fram að verkferlar eru í vinnslu og mikilvægt sé að koma þessum málum í formlegri 
farveg.  Hjá skólastjóra kom fram að eftirfylgni greininga væri að mestu leyti í höndum þeirra 
kennara í skólanum sem leggja prófin fyrir.  

Nemendaverndarráð 
Í skólanum starfar nemendaverndarráð samkvæmt lögum.  Um hlutverk 
nemendaverndarráðs er í skólanámskrá vísað til reglugerðar um nemendaverndarráð nr. 
388/1996, þar segir:  

 Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma störf þeirra sem sjá um málefni 
einstakra nemenda varðandi námsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og heilsugæslu.  

 Fulltrúar í því eru skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjórar, skólasálfræðingur og 
skólahjúkrunarfræðingur. 

 Fundir eru einu sinni í mánuði og oftar ef þurfa þykir. Ráðið fjallar um mál einstakra 
nemenda eða hópa nemenda og leitar lausna á þeim. Kennarar og foreldrar geta vísað 
málum til ráðsins. 

Mynd 14: Um nemendaverndarráð í Skólanámskrá, 2008.  
Skólastjóri stýrir nemendaverndarráði.  Umsjónarkennarar geta óskað eftir að ráðið 

fjalli um ákveðin málefni og sækja um skriflega.  Þegar ákvörðun hefur verið tekin um 
nauðsynlegar ráðstafanir, getur skólastjóri falið ákveðnum aðila/aðilum innan ráðsins að 
fylgja málinu eftir ef nauðsyn krefur. 

Skýrsluhöfundar vilja hér benda á að reglugerð um nemendaverndarráð nr. 
388/1996 hefur verið felld úr gildi.  Um starfsemi nemendaverndarráða grunnskóla er fjallað 
í V. kafla reglugerðar nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla 
og nemendaverndarráð í grunnskólum.  Þessa reglugerð þarf að hafa til hliðsjónar þegar 
farið verður í endurskoðun á verkefnum og starfssviði nemendaverndarráðs í 
Grunnskólanum í Borgarnesi.  

Ráðgjöf til kennara 
Starfsmenn sérfræðiþjónustunnar veita kennurum ráðgjöf, hver á sínu sviði.  Ráðgjöfin liggur 
m.a. í að gefa kennara upplýsingar um fötlun, hömlun eða erfiðleika sem nemandi býr við, 
kynna leiðir sem taldar eru henta best kennslu barna með ákveðna námsörðugleika, finna til 
námsgögn sem talin eru henta nemendum og kennurum leiðbeint um útfærslu.  Ýmist er hér 
um einstaklingsráðgjöf að ræða eða styttri fyrirlestra eða námskeið.  

Á mynd 15 er að finna skilgreiningu á starfi skólasálfræðings í skólanámskrá 
Grunnskólans í Borgarnesi. 
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 Skólasálfræðingur sinnir ráðgjöf og stuðningi við starfsfólk vegna almenns skólastarfs en 
einnig vegna nýbreytni og þróunarstarfa innan skólans.  Hann veitir einnig 
forráðamönnum nemenda leiðbeiningar um uppeldi eftir því sem aðstæður leyfa. 
Ráðgjöf sálfræðings lýtur einkum að vanda vegna náms.  Vandinn getur tengst 
vitsmunalegum, tilfinningalegum eða félagslegum þáttum sem á einhvern hátt hamla 
námi og/eða aðlögun að skólastarfi.  Vinna sálfræðings felst í nánari greiningu á 
vandanum og ráðgjöf til starfsfólks, nemanda eða forráðamanna út frá henni.  

 Upphaf að ósk um aðstoð sálfræðings geta verið áhyggjur kennara af námsgengi 
nemanda síns, eða áhyggjur af líðan hans í skólanum.  Aðstoð sálfræðings felst m.a. í 
ráðgjöf við kennarann, skoðun á aðstæðum eða nemandanum sjálfum.  

Mynd 15: Um starf skólasálfræðings í skólanámskrá. 
 
Stefna sveitarfélagsins er að leysa mál allra nemenda innan skólanna og skólar 

sveitarfélagsins eru fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, menningu eða trú.  Í 
Grunnskólanum í Borgarnesi starfa 3 kennarar við sérkennslu sem einnig hafa 
ráðgjafarhlutverki að gegna.  Stjórnendur höfðu nokkrar áhyggjur af stöðu 
umsjónarkennarans þar sem sparnaðaraðgerðir hafa bitnað á ráðgjöf og þjónustu sem þeir 
hafa aðgang að bæði innan skólans sem utan. 

Sjúkrakennsla og skólaheilsugæsla 
Sjúkrakennslu við börn sem ekki geta sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda er sinnt 
ef þær aðstæður koma upp.  Forgöngu um slík mál í Grunnskólanum í Borgarnesi hefur 
skólastjóri. 

Heilsugæslu í Grunnskólanum í Borgarnesi er sinnt af Heilsugæslunni í Borgarnesi.  
Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu skólans eru skólaskoðanir veturinn 2010-2011 
eftirfarandi: 

 1. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón, heyrn (ef þurfa þykir) og litskyn. 

 4. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón. 

 7. bekkur. Mæld hæð, þyngd og sjón. 

 9. bekkur. Mæld hæð, þyngd, sjón, heyrn og læknisskoðun. 
  

Hjúkrunarfræðingar sjá um skoðanir og annað eftirlit samkvæmt tillögum landlæknis.  
Einnig fylgjast þeir með því að börn hafi fengið þær bólusetningar sem tilmæli 
landlæknisembættisins segja til um.  Hjúkrunarfræðingar bjóða upp á viðtalstíma fyrir 
nemendur á skólatíma þá daga sem hjúkrunarfræðingur er í skólanum.  Hjúkrunarfræðingur 
er með fræðslu í bekkjunum allan veturinn.44  Að mati hagsmunaaðila er öflug heilsugæsla í 
grunnskólanum í Borgarnesi.  

Samantekt og mat 
Í lögum um grunnskóla er áhersla lögð á að nemendur eigi rétt á að komið sé til móts 

við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla, án aðgreiningar og án tillits til líkamlegs eða 
andlegs atgervis.  Grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að 
bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi.  Í Aðalnámskrá grunnskóla 2006 er bent á að eitt 
mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda sé að finna leiðir til að koma til móts við 
ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, 2011 er lögð áhersla á að við framkvæmd 
sérfræðiþjónustu skuli sveitarfélög leggja áherslu á forvarnastarf til að stuðla markvisst að 
almennri velferð nemenda og til að fyrirbyggja vanda. Þetta er viðamikið og vandasamt 
verkefni og því ástæða til að ígrunda hvort áherslur sérfræðiþjónustunnar styrki skólann sem 

                                                           
44

 Heimasíða Grunnskólans í Borgarnesi, 2010. 
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faglega stofnun sem leyst geti flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfi og veiti í því 
sambandi starfsfólki hans þá leiðbeiningu og aðstoð við störf sín sem við á.   

Örðugleikar nemenda í námi eru að mati skýrsluhöfunda miklu fremur vandamál 
skólans en nemenda sjálfra, þ.e. faglegt viðfangsefni sem skólinn þarf að glíma við og 
megináherslur og starf sérfræðiþjónustunnar ættu að ganga út á það. 
 
Nokkur atriði til áréttingar. 
 
1. Hjá hagsmunaaðilum kom fram að sparnaður í tengslum við kreppu hefur komið niður á 

sérfræðiþjónustunni hjá sveitarfélaginu Borgarbyggð.   Mannabreytingar veikja að mati 
viðmælenda styrk þjónustunnar og hafa þeir nokkrar áhyggjur af þróun mála.  

2. Hjá viðmælendum kom fram að eftirfylgni greininga og einstakra mála þarf að komast í 
betri farveg.  

3. Í skólanámskrá er fjallað á tveimur stöðum um nemendaverndarráð, huga þarf að 
samræmingu textans. 

4. Skýrsluhöfundar fengu þá mynd að vel sé staðið að heilsugæslumálum í Grunnskólanum í 
Borgarnesi. 
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Mat og eftirlit sveitarfélagsins 

Sveitarfélög eiga að framkvæma ytra mat á grunnskólum skv. 37. gr. Laga um grunnskóla nr. 
91/2008 og reglugerð um mat og eftirlit nr. 658/2009.  Skólanefndum ber að sjá til þess að 
áætlanir um umbætur í kjölfar ytra mats séu gerðar og þeim fylgt eftir.  Lögin skilgreina ekki 
nánar hvernig skuli staðið að framkvæmd ytra mats eða til hvaða þátta í skólastarfinu það 
eigi að ná.  Í vetur hefur verið unnið að því á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
samstarfi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið að skýra þetta hlutverk sveitarfélaga og 
móta leiðsögn um viðmið fyrir sveitarfélög við slíkt mat.  

Um ytra mat í Borgarbyggð 
Hjá fræðsluyfirvöldum í Borgarbyggð kom fram að ekki hefur verið tekin ákvörðun um 
hvernig staðið verður að ytra mati á gæðum skólastarfs á vegum sveitarfélagsins. Í 
skólastefnu Borgarbyggðar frá 2007 kemur fram framtíðarsýn í fræðslumálum og 
áhersluatriði fyrir nemendur, starfsfólk, aðbúnað og umhverfi,  samfélagið og skólann.  
Skólastefna sveitarfélags myndar mikilvægan grunn fyrir ytra mat sveitarfélagsins á skólum 
og benda skýrsluhöfundar á að ytra matið hefur meðal annars þann tilgang að skoða hvernig 
gengur að vinna að þessum áhersluatriðum og hvort þeim hafi verið náð.  

Í skólastefnunni kemur fram að skólar eiga að framkvæma sjálfsmat eigi sjaldnar en 
annað hvert ár og kynna niðurstöður fyrir fræðslunefnd.  Þessum þætti er fylgt eftir af 
fræðslustjóra.  Einnig hefur fræðslustjóri notast við gátlista um ábyrgð skólanefnda 
samkvæmt lögum og reglugerðum fyrir grunnskóla frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og 
fylgt þeim eftir á fundum fræðslunefndar.  Kallað hefur verið eftir úrbótaáætlunum frá 
skólastjórum hvað varðar lista yfir lagalega eftirlitsþætti hjá hverjum og einum grunnskóla.  

Fræðslustjóri kallar eftir ýmiss konar upplýsingum frá skólastjórum sem hluta af ytra 
mati sveitarfélagsins.  Þetta eru gögn sem varðar rekstrarmál eins og áætlanir um 
nemendafjölda, samsetningu nemendahópa, starfsmannafjölda, viðhald tækja og búnaðar 
ásamt stefnumarkandi verkefnum svo sem yfirliti yfir helstu verkefni, hlutverk og 
meginviðfangsefni, þróunarverkefni og upplýsingar um námsárangur úr samræmdum 
könnunarprófum og alþjóðlegum samanburðarkönnunum.  Sumarið 2007 lét sveitarfélagið 
Borgarbyggð Capacent Gallup gera könnun á þjónustu og fleiri þáttum er varða búsetu í 
Borgarbyggð.  Í þeirri könnun var meðal annars spurt út í ánægju með nokkra þætti 
skólastarfs í héraðinu.   

Samantekt og mat 
Sveitarfélagið Borgarbyggð hefur útbúið skólastefnu en ekki tekið ákvörðun um hvernig það 
hyggst meta hvernig stefnunni er fylgt eftir.  Í Borgarbyggð eins og víða annars staðar á 
landinu er horft til samstarfsnefndar Mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um ytra mat á skólastarfi og beðið eftir niðurstöðum þeirrar vinnu. 
 
Atriði til áréttingar: 
1. Við endurskoðun skólastefnu Borgarbyggðar sem er fyrirhuguð á þessu ári er mikilvægt 

að sett verði niður áætlun um ytra mat á skólastarfi sveitarfélagsins. 

2. Skýrsluhöfundar benda á að skólastefna sveitarfélags myndar mikilvægan grunn fyrir ytra 
mat sveitarfélagsins á skólum og benda skýrsluhöfundar á að ytra matið hefur meðal 
annars þann tilgang að skoða hvernig gengur að vinna að helstu áhersluatriðum 
sveitarfélagsins í skólamálum og hvort þeim hafi verið náð.  

3. Einnig benda skýrsluhöfundar á mikilvægi þess að setja fram umbótaáætlun í kjölfar ytra 
mats. 
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 Umræða og tillögur til úrbóta 

Í úttekt þeirri sem hér hefur verið gerð er þess freistað að leggja mat á ákveðna þætti 
skólastarfs Grunnskólans í Borgarnesi með hliðsjón af lögum, reglugerðum og aðalnámskrá 
grunnskóla. 

Það er álit skýrsluhöfunda að í Grunnskólanum í Borgarnesi sé metnaðarfullt og 
framsækið skólastarf þar sem unnið er að því að innleiða aðferða- og hugmyndfræði 
„Uppbyggingarstefunnar“ sem skólinn starfar eftir í dag.      

Stefna skólans liggur fyrir og er hún aðgengileg á heimasíðu.  Skýrsluhöfundar benda 
á að stefnan gerir ráð fyrir að styrkja samstarf við nemendur um skólastarfið.  „Í skólanum er 
lögð áhersla á að hlusta eftir röddum nemenda.“.  Í stefnunni er einnig lögð mikil áhersla á 
jákvætt foreldrasamstarf. „Það er sameiginlegt verkefni skólans og foreldra að bjóða 
nemendum upp á sem besta menntun sem stuðlar að alhliða þroska þeirra.  Til að svo megi 
verða er mikilvægt að samstarf heimils og skóla sé sem farsælast og einkennist af 
gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri upplýsingamiðlun“. 

Skólaráð starfar við skólann og var fyrsti fundur í skólaráði haldinn 10. sept. 2009.  Í 
reglugerð um skólaráð við grunnskóla, nr. 1157 segir að skólaráð skuli setja sér starfsáætlun 
til eins árs í senn og halda gerðabók yfir fundi ráðsins og skulu fundargerðir aðgengilegar 
starfsfólki skólans.  Einnig skulu þær birtar á heimasíðu hans.  Nokkur brotalöm er á því að 
fundargerðir ráðsins birtist á heimasíðunni. Starfsáætlanir skólaráðs hafa ekki verið 
fullgerðar og ekki settar á heimasíðu. 

Borgarbyggð stendur illa fjárhagslega í kjölfar hrunsins.  Strax árið 2007 var farið að 
draga saman í rekstri sveitarfélagsins.  Hjá viðmælendum kom fram að síðasta skólaár hefði 
reynt á starfsfólk í skólanum þegar verið var að taka ýmsar erfiðar ákvarðanir í skólunum og 
upplifðu þeir mikla pressu á stjórnendum.  „Umræðan var oft þrúgandi og það reyndi á 
starfsandann en í vetur er þetta allt annað“.  Viðmælendur voru vongóðir um að botni 
kreppunnar væri náð í fjármálum sveitarfélagsins og þökkuðu það hversu fljótt var gripið til 
aðhaldsaðgerða. 

Í viðtali við skólastjórnendur kom fram að ekki er auðvelt að brúa bilið milli kennara 
og annars starfsfólks.  Teymisfundir sem eru vinnu- og fagfundir sem stofnaðir voru út frá 
áhersluþáttum í skólastefnunni til að efla starfsandann.  Kennarar velja sér hóp/fundi út frá 
sínu áhugasviði.  Aðrir starfsmenn taka ekki þátt í teymisfundum eftir niðurskurð þar sem 
búið er að skerða vinnutíma þeirra það mikið að ekki er hægt að skylda starfsfólkið til að taka 
þátt í teymis- eða upplýsingafundum er varða skólastarfið.  Það er skoðun skýrsluhöfunda að 
skólayfirvöld þurfi að finna leiðir og fjármagn til að annað starfsfólk geti verið þátttakendur á 
teymisfundum þar sem skólastarfið og áhersluþættir skólastefnunnar eru ræddir 

Grunnur skólanámkrár Grunnskólans í Borgarnesi var lagður í kringum 2000 og er 
hún aðgengileg á heimasíðu skólans.  Reglulega er tekin upp vinna með starfsmönnum við 
endurskoðun skólanámskrárinnar þar sem ákveðnir þættir eru endurskoðaðir.  Skólinn gefur 
árlega út Skólavísi sem er eins konar starfsáætlun sem samkvæmt grunnskólalögum ber að 
gefa út árlega.  Skýrsluhöfundar benda á að í nýútkominni aðalnámskrá fyrir grunnskóla er 
góð lýsing á því hvaða efnisþættir eiga að vera í skólanámskrá og hvað á að vera í 
starfsáætlun viðkomandi skóla. 

Þegar kemur að kennsluháttum er ekki bara um eina mötunarleið að ræða heldur 
eru fjölbreyttar aðferðir í gangi á öllum aldursstigum.  Lögð er áhersla á einstaklinginn og 
mikið er lagt upp úr fjölbreytni, samþættingu, samstarfi og þjálfun á sjálfstæðum 
vinnubrögðum.  Hjá skólastjóra kom fram að kennarar skólans væru upp til hópa duglegir og 
flinkir í að nota mismunandi kennsluaðferðir þar sem nemendur hafa val um aðferðir til þess 
að skila verkefnum.  Skýrsluhöfundar benda á að mikilvægt er að styrkja fjölbreytta 
kennsluhætti í skólanum. 
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Þegar kemur að valáföngum nemenda er misjafnt hvað er í boði en atriði sem höfð 
eru í huga við skipulagningu valsins eru: áhugasvið nemenda, hreyfing, list- og verkgreinar, 
einnig félagsstörf og tónlistarnám.  Skýrsluhöfundar benda á mikilvægi þess í skólastarfinu að 
nemendur hafi val um viðfangsefni og námsaðferðir innan skipulagðrar stundaskrár.  

Styrkleikar og veikleikar 
 

Styrkleikar Veikleikar 
 Í skólanum er unnið metnaðarfullt og 

framsækið skólastarf. 

 Umbótaviðleitni er ríkjandi í skólanum. 

 Skólanámskrá er aðgengileg á heimasíðu 
skólans og uppfyllir ákvæði laga þar um.  

 Skólastefnan leggur áherslu á gott og jákvætt 
foreldrasamstarf og mikilvægi þess að 
foreldrar séu þátttakendur í skólastarfinu.  

 Nemendum líður vel í skólanum og það er 
tekið tillit til skoðana þeirra. 

 Skólinn starfar eftir 
 „uppbyggingarstefnunni“.  

 Stefna skólans er aðgengileg á heimasíðu 
skólans.   

 Í skólastefnunni er lögð áhersla á 
einstaklinginn og fjölbreytta kennsluhætti á 
öllum aldursstigum.    

 Öflugt samstarf hefur þróast hjá skólanum við 
leikskóla í Borgarnesi. 

 Öflugt samstarf hefur þróast hjá skólanum við 
Menntaskóla Borgarfjarðar. 

 Í skólanum er mörkuð skýr stefna um 
námsmat, með áherslu á símat.   

 Öflugt þróunarstarf er í skólanum og ber þar 
hæst verkefnin „Á grænni grein“ og „Uppeldi 
til ábyrgðar“. 

 Vel er staðið að heilsugæslumálum í 
Grunnskólanum í Borgarnesi. 

 

 Annað starfsfólk er ekki þátttakendur á 
teymisfundum þar sem áhersluþættir 
skólastefnunnar eru ræddir.   

 Fundargerðir skólaráðs eru ekki aðgengilegar 
á heimasíðu skólans ásamt starfsáætlun 
ráðsins.  

 Skólinn er ekki með jafnréttisáætlun. 

 Ekki er til endur- og símenntunaráætlun fyrir 
skólann.  

 Mötuneytismál nemenda sem margir 
viðmælenda skýrsluhöfunda töldu að brýnt 
væri að bæta. 

 Að tungumálakennsla er veikur þáttur í 
skólastarfinu sem mikilvægt er að bæta. 

 Niðurstöður á samræmdum prófum 
síðastliðin 6 ár benda til þess að huga þarf 
sérstaklega að ferlinu milli 7. og 10.bekkjar í 
íslensku og stærðfræði. 

 Vinna þarf kafla í skólanámskrána þar sem 
innra matinu er lýst.  

 Ljúka þarf gerð sjálfsmatsáætlunar og birta 
hana í skólanámskránni.   

 Ekki hafa verið sett fram viðmið um 
námsárangur um leið og umbótaáætlun er 
samin.  

 Að niðurstöður úr einstökum könnunum eru 
ekki birtar á heimasíðu skólans. 

 Sparnaður í tengslum við kreppu hefur komið 
niður á sérfræðiþjónustu hjá sveitarfélaginu 
Borgarbyggð.    

 Eftirfylgni greininga og einstakra mála þarf að 
komast í betri farveg að mati viðmælenda úr 
hópi kennara.  
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Samantekt á tillögum að aðgerðum til úrbóta  
1. Mötuneytismál nemenda voru viðmælendum skýrsluhöfunda ofarlega í huga og 

margir hverjir töldu að brýnt væri að bæta úr í þeim efnum.  Skýrsluhöfundar hvetja 
aðila til að freista þess að ná viðunandi lausn í málinu sem sátt er um meðal foreldra 
og nemenda. 

2. Skýrsluhöfundar benda á að vinna þarf jafnréttisáætlun fyrir Grunnskólann í 
Borgarnesi.  Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008,  gera ráð 
fyrir því að jafnréttisáætlanir séu gerðar fyrir allar stofnanir með fleiri en 25 
starfsmenn.  Skýrsluhöfundar benda á þá leið við gerð jafnréttisáætlunar fyrir skólann 
að lögin heimila að samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu viðkomandi 
stofnunar.  

3. Skýrsluhöfundar meta það svo að full ástæða er fyrir skólastjórnendur að gera endur- 
og símenntunaráætlun fyrir skólann í samstarfi við kennara og starfsfólk.  Góð endur- 
og símenntunaráætlun getur verið mikilvirkt verkfæri í höndum stjórnenda við 
skólaþróun náist samstaða um innihald hennar með hagsmuni aðila og stefnu skólans 
að leiðarljósi. 

4. Það er skoðun skýrsluhöfunda til að skapa eina liðsheild í skólanum þurfi skólayfirvöld 
að finna leiðir og fjármagn til að annað starfsfólk geti verið þátttakendur á 
teymisfundum þar sem skólastarfið og áhersluþættir skólastefnunnar eru ræddir.   

5. Það er álit skýrsluhöfunda að bæta þurfi upplýsingagjöf um skólaráð á heimasíðu 
skólans til að skólaráð verði sýnilegt svo sem framast er unnt.  Gera þarf starfsáætlun 
fyrir skólaráð til eins árs í senn og birta á heimasíðu ásamt fundargerðum ráðsins. 

6. Mikilvægt er að þróa innra matið áfram og tengja það betur skólanámskrá. Vinna þarf 
kafla í skólanámskrána þar sem innra matinu er lýst.  Ljúka þarf gerð 
sjálfsmatsáætlunar og birta hana í skólanámskránni.  Einnig er mikilvægt að í 
starfsáætlun hvers skólaárs komi fram þær áherslur og áætlanir sem fyrirhugaðar eru 
í innra mati ár hvert.  

7. Skýrsluhöfundar vilja benda á að mikilvægt er að setja fram viðmið um árangur um 
leið og sett er fram umbótaáætlun.  Í sjálfsmatsskýrslu eru gögnin svo greind og 
niðurstöður bornar saman við þau viðmið sem sett voru. Þannig sést betur á hvaða 
vegferð skólastarfið er.  

8. Það er mat skýrsluhöfunda að mikilvægt er að niðurstöður úr einstökum könnunum 
séu birtar á heimasíðu skólans til að fullnægja upplýsingaskyldu við hagsmunaaðila 
skólans. 

9. Skýrsluhöfundar vilja taka fram að viðmælendur úr hópi foreldra voru þeirrar 
skoðunar að því miður örli öðru hvoru aðeins á einelti í skólanum.  Þessi skoðun hjá 
viðmælendum úr hópi foreldra stingur í stúf við skoðun annarra viðmælenda sem 
skýrsluhöfundar tóku viðtöl við og töldu að einelti væri í lágmarki.  Skýrsluhöfundar 
telja það þess virði hjá stjórnendum skólans að freista þess að slá á ótta foreldra, um 
að í skólanum komi öðru hvoru upp einelti, með fræðslu um það hvernig unnið er 
með forvarnir í eineltismálum í skólanum.  

10. Við endurskoðun skólastefnu Borgarbyggðar sem er fyrirhuguð á þessu ári er 
mikilvægt að sett verði niður áætlun um ytra mat á skólastarfi sveitarfélagsins. 
Skýrsluhöfundar benda á að ytra matið hefur meðal annars þann tilgang að skoða 
hvernig gengur að vinna að helstu áhersluatriðum sveitarfélagsins í skólamálum og 
hvort að þeim hafi verið náð.  Einnig benda skýrsluhöfundar á mikilvægi þess að setja 
fram umbótaáætlun í kjölfar ytra mats.  
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Lokaorð 
Það hefur verið afar áhugavert og notalegt að rýna í starf og starfshætti Grunnskólans í 
Borgarnesi.  Í skólanum er ríkur umbótavilji sem að mati skýrsluhöfunda kemur til með að 
styrkja skólastarfið til framtíðar litið.  Skýrsluhöfundar vænta þess að þær ábendingar sem 
koma fram í skýrslunni leiði til ígrundunar meðal hagsmunaaðila skólans um þá þætti sem 
um er fjallað. 

Skýrsluhöfundar þakka stjórnendum skólans, starfsfólki, nemendum, foreldrum, 
fræðsluyfirvöldum  og öðrum viðmælendum gott samstarf og aðstoð við gagnaöflun á 
meðan á úttektinni stóð. 
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