Grunnskólinn í Borgarnesi

Innra mat
Skólaárið 2015 – 2016
Niðurstöður úr innra mati skólans; Gæðagreinir, Skólapúls,
samræmd könnunarpróf og styttri kannanir.
Unnið af innramats teymi skólans
Símat, lokaskil í júní 2016

Efnisyfirlit
Forsendur innra mats .............................................................................................................................. 3
Lagalegur grunnur ............................................................................................................................... 3
Tilgangur .............................................................................................................................................. 3
Framkvæmd......................................................................................................................................... 3
Matskerfin ............................................................................................................................................... 3
Gæðagreinir ......................................................................................................................................... 4
Skólapúlsinn......................................................................................................................................... 5
Samræmd próf .................................................................................................................................... 5
Styttri kannanir .................................................................................................................................... 5
Um skólann .............................................................................................................................................. 5
Áætlun um innra mat .............................................................................................................................. 6
Gæðagreinir haustið 2015 ....................................................................................................................... 7
Gæðagreinir 5.1 ................................................................................................................................... 7
Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 5.1. og 5.2 ................................................... 10
Gæðagreinir á miðönn 2016................................................................................................................. 11
Gæðagreinir 7.1 ................................................................................................................................. 11
Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 7.1 og 7.2 .................................................... 14
Gæðagreinir á vorönn 2016.................................................................................................................. 15
Gæðagreinir 5.3 ................................................................................................................................. 16
Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 5.3 og 5.4 .................................................... 19
Samantekt ......................................................................................................................................... 20
Skólapúlsinn........................................................................................................................................... 20
Niðurstöður úr könnun í september ................................................................................................. 21
Heildarniðurstöður skólaárið 2015 - 2016 ........................................................................................ 22
Samantekt ......................................................................................................................................... 23
Samræmdu prófin ................................................................................................................................. 23
Niðurstöður ....................................................................................................................................... 23
Íslenska .......................................................................................................................................... 24
Stærðfræði .................................................................................................................................... 24
Áætlun til enn betri árangurs ........................................................................................................ 24
Samantekt ......................................................................................................................................... 24
Styttri kannanir ...................................................................................................................................... 24
Upplýsingaflæði ................................................................................................................................. 25
1

Könnun á upplýsingaflæði til foreldra og forráðamanna .............................................................. 25
Könnun á upplýsingaflæði á vinnustað ......................................................................................... 25
Úrvinnsla ........................................................................................................................................ 25
Könnun vegna gleðileika.................................................................................................................... 26
Könnun vegna valgreinarinnar iðn .................................................................................................... 26
Samantekt ......................................................................................................................................... 26
Lokaorð .................................................................................................................................................. 27

2

Forsendur innra mats
Lagalegur grunnur
Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er í VIII kafla, 35. og 36. gr. kveðið á um að hver skóli skuli meta
árangur og gæði skólastarfsins. Það skal gert með kerfisbundnum hætti og þeir sem komi að matinu
séu starfsmenn skóla, foreldrar og nemendur. Þetta er svokallað innra mat, þ.e. þeir sem starfa í
skólanum og að skólastarfinu séu að leggja mat á sitt starf, kennsluna, námið og almennt þá þjónustu
sem veitt er í skólanum. Tilgangurinn með þessu er að finna það sem vel er gert, finna það sem þarf
að laga og auka þannig enn frekar gæði starfsins og tryggja að nemendur fái þá þjónustu sem þeir
eiga rétt á lögum samkvæmt. Niðurstöður úr innra mati á að birta opinberlega. Skv. 37. gr. sömu
laga bera sveitarfélög ábyrgð á að innra mat sé framkvæmt og útbótum sé fylgt eftir.

Tilgangur
Innra mat er lagt fyrir í þeim tilgangi að finna það sem vel er gert í skólastarfinu, finna það sem gera
má betur og hvort sú þjónusta sem skólinn veitir er í samræmi við skólanámskrá, aðalnámskrá
grunnskóla og lög um grunnskóla. Niðurstöður úr innra mati á að nýta vel til að gera starfið enn
betra. Á grundvelli niðurstaðna skal gerð tímasett úrbótaáætlun. Mikilvægt er að hún sé raunhæf og
henni sé fylgt markvisst eftir. Skýrslu um innra mat skal skila til sveitarfélagsins, strax að skóla
loknum að vori.

Framkvæmd
Árlega er skipað í grunnskólanum í sjálfsmatsteymi. Veturinn 2015 – 2016 voru í því teymi Hulda
Hrönn Sigurðardóttir (deildarstjóri), Margrét Skúladóttir (umsjónarkennari) og Páll Leó Jónsson
(sérgreinakennari á unglingastigi). Hlutverk sjálfsmatsteymis er að leggja fyrir þá Gæðagreina sem
eru í skráðir í matsáætlun í starfsáætlun skólans. Jafnframt að koma með hugmyndir að könnunum á
gæðum þátta er varða samstarf heimilis og skóla. Matsteyminu ber að fylgjast með að
eineltiskönnun sé gerð og að Skólapúlsinn sé lagður fyrir í samræmi við fyrirliggjandi áætlun í
starfsáætlun skólans.
Matsteymið lagði matskerfið Gæðagreinir fyrir og fundaði eftir þörfum. Tveir gæðagreinar eru lagðir
fyrir í einu og því eru þetta í raun þrjár úttekið; á haustönn, miðönn og vorönn. Gæðagreinir var
ýmist lagður fyrir á kennara – eða starfsmannafundi, í takt við þá þætti sem verið var að kanna hverju
sinni. Aðstoðarskólastjóri og deildarstjóri lögðu skólapúlsinn fyrir, alls þrisvar yfir skólaárið.
Deildarstjóri sérkennslu hafði umsjón með fyrirlögn samræmdra könnunarprófa. Deildarstjóri lagði
styttri kannanir fyrir. Að auki lögðu sálfræðingar skólans fyrir eineltis- og kvíðakönnun í þremur
árgöngum. Niðurstöður úr þeim könnunum sem sálfræðingar lögðu fyrir eru ekki tilgreindar hér, en
hafa verið kynntar umsjónarkennurum, foreldrum þeirra árganga sem við á, skólastjórnendum og
nemendum í þeim árgöngum sem við á. Vinna út frá niðustöðum hófst á þessu skólaári og verður
fram haldið á næsta skólaári.

Matskerfin
Í starfsáætlun skólans er birt þriggja ára áætlun um innra mat
http://grunnborg.is/Files/Skra_0073229.pdf Þar er tilgreint að á árunum 2015 – 2019 skuli
matskerfið Gæðagreinir vera lagt fyrir starfsfólk grunnskólans. Skólapúlsinn skuli vera lagður fyrir
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nemendur skólaárið 2015 – 2016 og fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn skólaárin 2016 – 2019.
Eineltiskönnun er gerð á hverjum vetri. Niðurstöður úr henni eru birtar í innramatsskýrslu, sem og
niðurstöður samræmdra prófa. Að auki niðurstöður úr smærri könnunum sem ýmist eru lagðar fyrir
foreldra, nemendur eða starfsfólk. Einnig innan bekkja eða ákveðinna valgreina.

Gæðagreinir
Gæðagreinir er sjálfsmatskerfi sem heitir á frummálinu „How good is our school?“. Þetta er skoskt
kerfi sem var innleitt í grunnskólum í Skagafirði og hefur verið notað þar undanfarin ár. Gæðagreinir
var fyrst þýddur og innleiddur árið 1999 en árið 2010 var Gæðageinir 2 tekinn upp. Árskóli á
Sauðárkróki er leiðandi í þessu starfi og á heimasíðu skólans má nálgast frekari upplýsingar um
matskerfið, uppbyggingu, úrvinnslu og efnisþætti.
Innramatsteymið lagði fyrir Gæðagreinir 5.1, 5.2., 5.3, 5.4, 7.1 og 7.2, tvo í einu, á um það bil þriggja
mánaða fresti.

Unnið að fjölbreyttum stærðfræðiverkefnum á 100 daga hátíð nemenda í 1. – 3. bekk. Hundrað
daga hátíð er haldin þegar 100 dagar eru liðnir af hverju skólaári.
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Skólapúlsinn
Skólapúlsinn var upphaflega innleiddur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga árið 2008. Þetta er
vefkerfi sem lagt er rafrænt fyrir tilviljanakennt úrtak nemenda í 6. – 10. bekk. Verið er að kanna
virkni nemenda og líðan í skólanum, auk skóla- og bekkjaranda. Niðurstöðurnar eru bornar saman
við fyrri mælingar sem gerðar hafa verið í skólanum og eins við landsmeðaltal. Það er hægt að skoða
árangur í heild, en einnig afmarkaða þætti t.a.m. innan árganga og eftir einstökum spurningum.

Samræmd próf
Samræmd könnunarpróf eru á vegum Námsmatsstofnunar. Niðurstöður er hægt að bera saman við
árangur skólans árin á undan og við landsmeðaltal. Það sama á við um prófið í heild og einstaka
þætti prófsins. Haustið 2015 voru samræmd könnunarpróf lögð fyrir nemendur í 4., 7. og 10. bekk
vikuna 21. – 25. september. Próftími hvers prófs er 120 mínútur. Almennt eru prófin leyst skriflega,
en þó er komið til móts við þarfir nemenda eins og kostur er, í samræmi við þær reglur sem
Námsmatsstofnun gefur út. Allir nemendur á grunnskólaaldri eru skráði til prófs, en þó er skólastjóra
heimilt að veita undanþágu ef ástæða er til og samþykki foreldra liggur fyrir. Námsmatsstofnun setur
reglur um á hvaða forsendum heimilt sé að veita undanþágu.

Styttri kannanir
Lagðar voru fyrir rafrænar kannanir um upplýsingaflæði til foreldra, upplýsingaflæði á vinnustað,
könnun meðal fyrirtækja sem koma ásamt skólanum að verkefninu „Iðn-verknám á vinnustað“,
könnun meðal úrtaks nemenda og foreldra í þeirri valgrein og vegna Gleðileikanna.

Um skólann
Skólaárið 2015 – 2016 voru um það bil 300 nemendur í Grunnskólanum í Borgarnesi, í 1. – 10. bekk.
Umsjónarkennarar voru níu og heildarfjöldi starfsmannahópsins 64. Einkunnarorð skólans eru
sjálfstæði, ábyrgð, virðing, samhugur. Á yngsta stigi eru 1. – 3. bekkur, á miðstigi 4. – 6. bekkur og á
unglingastigi 7. – 10. bekkur. Töluverð samvinna er innan stiga og einnig eru verkefni þvert á alla
árganga. Tómstundaskólinn er staðsettur á yngsta stigi. Hann er starfræktur af UMSB en er
samstarfsverkefni skólans og UMSB. Skólahúsnæðið er ágætt, en þó er það komið til ára sinna og
þarfnast viðgerðar. Fyrirhuguð er stækkun og viðgerð á árunum 2016 – 2018. Skólalóðin er ágæt og
fótboltavöllurinn lagður gervigrasi og því nothæfur allt árið. Íþróttaaðstaðan í íþróttamiðstöðinni er
ágæt. Heitur matur í hádeginu er framreiddur á Hótel Borgarnesi. Starfsáætlun skólans er
aðgengileg á heimasíðu (sjá tengil hér að framan) sem og skólastefnan
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Áætlun um innra mat
Taflan hér sýnir áætlun um fyrirlögn kannana og lykilþátta Gæðagreinis 2 fram til ársins
2019, Skólapúlsins og hvenær eineltiskönnun skuli lögð fyrir.

Sjálfsmatsáætlun 2015-2019
2015 – 2016

2016- 2017

2017 – 2018

2018 - 2019

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Eineltiskönnun

Eineltiskönnun

Eineltiskönnun

Ggr. 5.7 Samstarf við
nemendur og
foreldra.
Ggr. 5.1 skólanámskrá 5.8. Umhyggja,
5.2 Kennsla sem leiðir velferð og þroski
til árangursríks náms
nemenda.

Ggr. 1.1 Framfarir í
skólastarfi.
1.2 Samræmi
skólastarfsins við
lögbundnar skyldur.

Ggr.2.1 Námsreynsla
nemenda.
2.2 Árangur skólans í
að efla foreldra,
forráðamenn og
fjölskyldur til þátttöku
i skólastarfi.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Foreldrakönnun

Skólapúls - foreldrar

Skólapúls - foreldrar

Skólapúls - foreldrar

Ggr. 7.1 Mönnun,
ráðningar og
stöðugleiki
7.2 Nýting mannafla
og teymisvinna.

Ggr. 8.1 Samstarf
við samfélagið,
skólastofnanir,
skólaskrifstofu og
sveitarstjórn.
8.3 Stjórnun og
notkun búnaðar og
námsumhverfis.

Ggr. 3.1 Þátttaka
starfsfólks í starfi skólans.
7.3 Starfsþróun og
starfsmat/starfsmannaviðtöl.

Ggr. 6.1 Endurskoðun
skólastefnu og
þróunarvinna.
6.2 Þátttaka í
stefnumótun og
áætlanagerð.
6.3 Þróunaráætlanir.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Skólapúls - nem.

Starfsmannakönnun

Skólapúls - starfsm.

Skólapúls - starfsm.

Skólapúls - starfsm.

Ggr. 5.3 Til móts við
námsþarfir.
5.4 Mat í þágu
náms/leiðsagnarmat.

Ggr. 4.1 Árangur skólans í
samstarfi og tengslum við
nærsamfélagið.
Ggr. 9.1 Sýn, gildi og 4.2 Árangur samstarfs og
tengsla skólans við
markmið.
samfélagið í heild.
9.2 Forysta og
framtíðaráform.

Hauströnn Skólapúls - nem.
Eineltiskönnun

Miðönn

Vorönn

Ggr. 5.6 Jafnrétti og
sanngirni.
9.3 Efling
starfsmanna og
samvinnu.

Skólaárið 2015 – 2016 var áherslan á uppbyggingu skólanámskrár, námsmenningu, kennsluaðferðir,
samskipti kennara og nemenda og þátttöku nemenda í námsverkefnum. Mannauð, velferð
starfsmanna og árangur í starfi. Greiningu námsþarfa og matsaðferðir.
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Gæðagreinir 5.1 og 5.2 voru lagðir fyrir á haustönn. Þar er áherslan á skólanámskrá og
kennslu sem leiðir til árangursríks náms. Gæðagreinar 7.1. og 7.2 voru lagðir fyrir á miðönn. Þar er
áherslan á mannauð; ráðningar stöðugleika, nýtingu og teymisvinnu. Gæðagreinar 5.3 og 5.4 voru
lagðir fyrir á vorönn. Þar er áherslan á hvernig komið er til móts við námsþarfir og mat í þágu
náms/leiðsagnarmat.

Gæðagreinir haustið 2015
Gæðagreinar 5.1. og 5.2 voru lagðir fyrir á kennarafundi fimmtudaginn 12. nóvember. Starfsfólk valdi
sig sjálft í tveggja til fimm manna hópa. Gæðagreinir 5.1. var lagður fyrir fjóra hópa og Gæðagreinir
5.2. var lagður fyrir fjóra hópa. Samtals 34 starfsmenn.
Þessir tveir Gæðagreinar eru til að meta menntun og þess vegna var valið að leggja þá fyrir á
kennarafundi en ekki starfsmannafundi.
Gæðagreinir 5.1. er til að meta gæði skólanámskrár. Þeir þættir sem litið er til eru:





Forsendur og framsetning skólanámskrárinnar
Þróun námskrárinnar
Námsgreinar og námsþættir
Færsla nemenda milli skólastiga

Gæðagreinir 5.1
Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 5.1 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:





Forsendur og framsetning skólanámskrárinnar, fékk einkunnina 2.
Þróun námskrárinnar, fékk einkunnina 4.
Námsgreinar og námsþættir, fékk einkunnina 5.
Færsla nemenda milli skólastiga, fékk einkunnina 5.

Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 5.1 er eftirfarandi:
Sterku hliðarnar okkar







Frábært starfsfólk sem gerir sitt besta alla daga
Skólanámskrá tekur mið af samfélaginu.
Við bregðumst við þörfum nemenda.
Kennarar vinna samkvæmt áætlun skólanámskrár að lestri, stærðfræði og ritun.
Góður starfsandi og jákvætt starfsfólk.
Samheldið starfsfólk og allir eru að reyna að gera sitt besta við misjafnar aðstæður.
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Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.
 Umgjörðin; aðbúnaður, úrræði (skólastjórn, sveitarstjórn)
 Vantar ígrundun, samvinnu, samþættingu og skapandi þætti. (kennarar)
 Vantar betri og meiri aðgang að sérfræðiþjónustu. (skólastjórn, sveitarstjórn)
 Aðbúnaði, tækjum og gögnum ábótavant og þrif vegna peningasparnaðar. (skólastjórn,
sveitarstjórn)
 Vantar meiri stuðning í yngstu bekki. (skólastjórn)

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 Skýr og gagnsæ skólanámskrá
 Góður aðbúnaður til kennslu
 Samvinna og skapandi þættir.

Tillögur um aðgerðir:
 Bæta sérfræðiþjónustu strax.

Athugasemdir við gæðagreini:
 Skiljum ekki allar fullyrðingar að fullu
 Fullyrðingar eru háfleygar

Ábendingar:
 Uppfæra þarf skólanámskrá á heimasíðu skólans. Á samskrá er nýrri útgáfa.
 Kennsluáætlanir eru ekki tilbúnar.
 Við erum of hefðbundin.
 Vantar uppbrot, skapandi starf.
 Vantar að nemendur geti yfirfarið verkefni sér í hag.

Gæðagreinir 5.2
Gæðagreinir 5.2. er til að meta kennslu sem leiðir til árangursríks náms. Þeir þættir sem litið er til
eru:
 Námsmenning og kennsluaðferðir
 Samskipti kennara og nemenda, og þátttakan nemenda í námsverkefnum
 Skýrleiki og tilgangur tjáskipta
 Mat sem liður í kennslu
Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 5.2 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:
8






Námsmenning og kennsluaðferðir, fékk einkunnina 4.
Samskipti kennara og nemenda, og þátttakan nemenda í námsverkefnum, fékk einkunnina 2.
Skýrleiki og tilgangur tjáskipta, fékk einkunnina 5.
Mat sem liður í kennslu, fékk einkunnina 4,5.

Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 5.2 er eftirfarandi:
Sterku hliðarnar okkar
 Við mætum nemendum þar sem þeir eru staddir í námi, einstaklingsmiðað nám.
 Erum dugleg í að gefa nemendum okkar endurgjöf.
 Vel haldið utan um námshópa, sérstaklega þá sem þurfa á að halda.
 Notum uppbyggingu okkur til stuðnings.
 Framúrskarandi kennarahópur (á unglingastigi), góð samvinna, nálægð við náttúruna.

Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.







Fjölbreyttari kennsluaðferðir með áherslu á skapandi starf og gagnrýna hugsun. (kennarar)
Ekki nógu dugleg að mæta einstaklingum á fjölbreyttan hátt. (kennarar)
Þurfum að vera opnari fyrir nýjungum og uppbroti. (kennarar)
Vera með fjölbreyttari kennsluhætti. (kennarar)
Aðgengi að tölvum og ráðgjöf við kennslu í greininni. (stjórnendur)
Ófullnægjandi tækjakostur fyrir upplýsinga- og tæknimennt. (stjórnendur, sveitarstjórn)

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 Stuðla að því að nemendur hafi jákvæða sjálfsmynd og læri að taka ábyrgð á námi sínu.
 Góð samvinna, samkennd, vellíðan nemenda og starfsfólks.
 Góður matur, góð stjórnun og góður árangur í námi.

Tillögur um aðgerðir:
 Ráðgjöf við tölvunotkun og tölvukennslu.

Athugasemdir við gæðagreini:
 Staðhæfingar eru nokkuð víðar og skarast nokkuð, erfitt að greina nákvæmlega hvað við er
átt.
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Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 5.1. og 5.2
Hér er tilgreint hvernig hægt er að bregðast við, hvers það er að stýra þeirri vinnu, settur viðmiðunar
tímarammi og hvernig meta skuli hvort árangur hefur náðst.

Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 5.1
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?

Hvenær á því að
vera lokið ?

Hvað þarf til ?

Auka
sérfræðiþjónustu.
Bæta aðbúnað,
tæki, gögn og þrif
Samvinnu og
stuðning í yngstu
bekki

desember 2016

Aukinn mannafla Úttekt fyrir og
og aukna fjármuni eftir.
Aukna fjarmuni.
Úttekt fyrir og
eftir.
Samvinnuhugsun Gæðagreinir
og fjölbreyttan
stuðning

Skólastjórn og
sveitarstjórn
Skólastjórn og
sveitarstjórn
Skólastjórn og
kennarar

3ja ára áætlun
1 ágúst 2017

Hvernig á að
meta árangurinn
?

Varðandi sérfræðiþjónustuna: Lagt er til að gerð verði úttekt í ágúst 2016. Stjórnendur skrái hver
þörfin er og hver þjónustan er. Í desember 2016 verði aftur gerð úttekt á því sama og þá horft til
nýtingar á þessu fjögurra mánaða tímabili. Farið verði í kjölfarið yfir með fræðslustjóra hvernig
nýtingin og þjónustan er, með það að markmiði að skoða stöðuna og sjá hvort og þá hvernig hægt er
að gera betur.

Varðandi aðbúnað: Stjórnendur setji upp þriggja ára áætlun. Innra mats teymi geri úttekt í
september 2016. Endurmat í janúar 2017 og maí 2017. Endurtaka þetta vinnulag árlega.

Varðandi samvinnu og stuðning í yngstu bekki: Teymiskennsla verður innleidd veturinn 2016 –
2017. Lagt er til að gerð verði úttekt á því í maí 2017 hvernig til hefur tekist. Stuðningur í yngstu
bekki væntanlega metinn í úttekt varðandi sérfræðiþjónustuna. Breytingar ættu að sjást þegar
Gæðagreinir varðandi kennslu og stuðning er lagður fyrir aftur.
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Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 5.2
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?

Hvenær á því að
vera lokið ?

Hvað þarf til ?

Aukin gæði,
fjölbreyttari
kennsluhættir
Tækjakostur
aukinn, hann
uppfylli skilyrði
kennsluáætlana
Ráðgjöf við
nýtingu aukins
tækjakostar

Skólastjórn og
kennarar

1 ágúst 2017

Skólastjórn og
sveitarstjórn

3ja ára áætlun

Umbótaáætlun,
námskeið,
leiðtoga á stigum
Aukið fjármagn

Skólstjórn og
sveitarstjórn

3ja ára áætlun

Aukið fjármagn

Hvernig á að
meta árangurinn
?
Gæðagreinir

Úttekt fyrir og
eftir.

Úttekt fyrir og
eftir.

Til að hægt sé að fylgja úrbótaáætlun eftir, er best að innleiða tímasett úttektarferli varðandi þá
þætti er betur mega fara. Byrjað verði strax haustið 2016 og úttektir gerðar veturinn 2016 – 2017 á
3ja til 6 mánaða fresti varðandi einstaka þætti. Séu innleiddar nýjungar, sbr. teymiskennslu veturinn
2016 – 2017 þá skuli fara fram úttekt í lok vetrar á því hvernig til hefur tekist. Mat á framhaldi
innleiðingar og beitingu aðferðar skuli vera metið tvisvar á öðrum vetri (skólaárið 2017 – 2018) og
einu sinni á skólaárinu 2018 – 2019 ef fyrri úttektir gefa til kynna að innleiðing hafi tekist og aðferðin
sé að virka eins og lagt var upp með.
Ávallt skuli leitast við að halda námskeið innan skólans eða utan fyrir nýtt starfsfólk varðandi þær
aðferðir eða hugmyndafræði sem samræmdar eru við kennslu og skólabrag. Námskeiðin gætu að
hluta til eða öllu leyti verið jafningjafræðsla innan skólans.

Gæðagreinir á miðönn 2016
Gæðagreinar 7.1. og 7.2 voru lagðir fyrir á starfsmannafundi fimmtudaginn 4. febrúar. Starfsfólk
skipti sér sjálft í þriggja til fimm manna hópa. Gæðagreinir 7.1. var lagður fyrir 4 hópa og Gæðagreinir
7.2. var lagður fyrir 4 hópa. Samtals 48 starfsmenn.
Þessir tveir Gæðagreinar eru til að meta mannauð og þess vegna var valið að leggja þá fyrir á
starfsmannafundi.

Gæðagreinir 7.1
Gæðagreinir 7.1. er til að meta mönnun ráðningar og stöðugleika. Þeir þættir sem litið er til eru:





Mannafli
Ráðningar, stöðuveitingar og móttaka starfsmanna
Umsjón og velferð starfsmanna
Viðurkenning á árangri í starfi.
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Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 7.1 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:







Faglært og hæft starfsfólk sem kemur til móts við þarfir nemenda, fékk einkunnina 3,5
Ráðningarkerfi og stöðuveitingar, fékk einkunnina 3,6
Móttökuáætlun, sanngirni og réttlæti, fékk einkunnina 3
Framkoma og væntingar, fékk einkunnina 2,6
Upplýsingagjöf varðandi ábyrgð og rétt starfsfólks, fékk einkunnina 4,2
Stuðningur við starfsfólk og opinberlega hrósað fyrir fyrirmyndarstarf, fékk einkunnina 3,7

Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 7.1 er eftirfarandi:
Sterku hliðarnar okkar
 Samstarf, samstaða, þekking og reynsla.
 Gegnsætt ráðningarkerfi, stöðuveitingar taka mið af fagkunnáttu. Starfsfólk þekkir ábyrgð
sína.
 Búum yfir góðu og sterku starfsfólki. Fjölbreyttur hópur.
 Mannauður

Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.




Vantar aukna og fljótvirkari sérfræðiþjónustu (of löng bið eftir greiningum og fleiri úrræðum).
(sveitarstjórn, fræðslustjóri)
Jafnréttismál ekki rædd, þekkjum ekki þessar skýru aðferðir við að setja viðmið um framkomu
o.fl. (sjá F-lið) (skólastjórnendur)
Slakur aðbúnaður. Fjársvelti. (sveitarstjórn)

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 Starfsandi.
 Aðbúnaður/skortur á aðbúnaði.
 Stuðningur stjórnenda/yfirmanna við starfið.

Tillögur um aðgerðir:
 ekkert tilgreint

Athugasemdir við gæðagreini:
 ekkert tilgreint
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Ábendingar:
 ekkert tilgreint

Gæðagreinir 7.2
Gæðagreinir 7.2. er til að meta nýtingu mannafla og teymisvinnu. Þeir þættir sem litið er til eru:





Skynsamleg og gegnsæ skilgreining ábyrgðar
Nýting mannafla og samstarfsaðila
Skilvirkni teymisvinnu
Boðskipti

Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 7.2 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:








Starfslýsing, skilgreind ábyrgð og stuðningur, fékk einkunnina 2,75.
Skipulag vinnu, teymisvinna og sérkennsluskipulag, fékk einkunnina 3,4.
Stuðningur frá atvinnulífinu og samstarfsstofnunum, fékk einkunnina 2,3.
Samvinna, sameiginlegar ákvarðanir og starfsandi, fékk einkunnina 4.
Sérkennsluskipulag, samstarf stuðningsfulltrúa og sérfræðinga, samvinna milli allra sem koma
að kennslu bekkjar og sérfræðiþjónustunni, heilsugæslu og félagsþjónustu, fékk einkunnina
3,5.
Samvinna, boðleiðir og samskipti, fékk einkunnina 4,15.

Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 7.2 er eftirfarandi:

Sterku hliðarnar okkar
 Samvinna, samstarf umsjónarkennara, stuðningsfulltrúa og sérkennara.

Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.





Aðstaða, fjárskortur, húsnæði. (sveitarstjórn)
Samskipti, vantar að tala saman sem hópur. (kennarar, stjórnendur)
Of löng bið eftir aðstoð sérfræðiþjónustunnar. (sveitarstjórn, skólastjórnendur)
Stjórnendur eru of oft uppteknir. (skólastjórnendur)
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 Boðleiðir
 Fundir til að ræða saman (fabúlera)

Tillögur um aðgerðir:
 Starfsmenn fái aukinn stuðning til að axla ábyrgð á krefjandi verkefnum .
 Skýrari starfslýsingar.
 Betur skipulögð teymi.
 Bæta boðleiðir.
 Skýra ábyrgðarskyldu starfsmanna.

Athugasemdir við gæðagreini:
 ekkert tilgreint

Ábendingar:
 ekkert tilgreint

Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 7.1 og 7.2
Lagt er til að stjórnendur ræði við fræðslustjóra um hvernig megi auka sérfræðiþjóustuan í skólanum.
Það er of löng bið eftir ákveðnum þáttum þjónustunnar, eða þjónustunni í heild og það þarf að laga.
Fara þarf yfir þær skilgreininar sem til eru varðndi starfslýsingar og bæta úr til að starfsfólk sé sem
best upplýst um til hvers er ætlast af því. Upplýsingaflæði til starfsfólks þarf að bæta, lagt er til að
rafrænt upplýsingaflæði verði aukið og að fundum smærri, afmarkaðri hópa innan
starfsmannahópsins verði fjölgað. Einnig að skipulag funda verði bætt og alltaf rituð fundargerð sem
deilt yrði inn á samskrá.
Teymisvinnan hefur verið heldur losaraleg í vetur. Teymin eru of mörg og of oft sem
fundartíma þeirra er frestað vegna annarra verkefna þeirra sem í teyminu eru. Verkefnavinna sumra
teymanna hefur því verið ómarkviss. Betra er að hafa færri teymi og skilgreina verkefni þeirra betur.

Nemandi í valgreininni iðn-verknám á vinnustað
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Hér er tilgreint hvernig hægt er að bregðast við, hvers það er að stýra þeirri vinnu, settur viðmiðunar
tímarammi og hvernig meta skuli hvort árangur hefur náðst.

Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 7.1
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?

Hvenær á því að
vera lokið ?

Hvað þarf til ?

Hvernig á að
meta árangurinn
?

Aukin og
skilvirkari
sérfræðiþjónusta
Auka umræðu um
jafnréttismál og
virkt jafnrétti

Sveitarstjórn,
fræðslustjóri,

Í sífelldri
endurskoðun

Könnun á hverri
önn.

Skólastjórnendur

Í sífelldri
endurskoðun

Aukin fjármagn,
fleira starfsfólk,
betra skipulag
Viðhorfsbreytingu

Bæta aðbúnað

Sveitarstjórn

Aldrei lokið

Aukið fjármagn

Kanna á
stigsfundum seint
að hausti ár
hvert.
Úttekt árlega.

Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 7.2
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?
Auka stuðning
Stjórnendur,
fræðslustjóri
Skýrari
Stjórnendur
starfslýsingar
Bæta teymisvinnu Stjórnendur,
starfsmenn

Hvenær á því að
vera lokið ?
Meta um áramót
2016/2017
Á haustönn 2016.

Hvað þarf til ?

Á haustönn 2016.

Betra skipulag.

Betri boðleiðir.

Stjórnendur.

Á vorönn 2016.

Skýrari
stafslýsingar

Stjórnendur

Á haustönn 2016

Betra skipulag,
fjölbreyttari
boðleiðir.
Skrá skipulega
verkefni sem í
stafinu felast.

Aukið fjármagn,
betri nýtingu.
Betra skipulag.

Hvernig á að meta
árangurinn ?
Úttekt um áramót,
endurmat að vori.
Rafræn könnun
meðal starfsfólks.
Safna upplýsingum
frá teymum um
vinnuna.
Samtöl við
starfsfólk. Rafræn
könnun.
Samtöl við
starfsfólk.
Starfsmannaviðtöl.

Gæðagreinir á vorönn 2016
Gæðagreinar 5.3. og 5.4 voru lagðir fyrir á kennarafundi fimmtudaginn 12. maí. Starfsfólk valdi sig
sjálft í þriggja til fimm manna hópa. Gæðagreinir 5.3. var lagður fyrir 3 hópa og Gæðagreinir 5.4. var
lagður fyrir 3 hópa. Samtals 23 starfsmenn.
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Þessir tveir Gæðagreinar eru til að meta hvernig komið er til móts við námsþarfir og hvernig
námsmati er háttað. Þess vegna var valið að leggja þá fyrir á kennarafundi.
Gæðagreinir 5.3. er til að meta hvernig komið er til móts við námsþarfir. Þeir þættir sem litið er til
eru:






Val á námsefni.
Stuðningur og eftirfylgni.
Samstarf og lausnaleit.
Einstaklingsmiðaðar áætlanir.
Sérfræðiþjónusta og samstarf.

Gæðagreinir 5.3
Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 5.3 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:






Námsþörfum nemenda er mætt, þeir fá nægilegan stuðning og námsefni er við hæfi, fékk
einkunnina 4,5.
Námsáætlanir og námsframboð og námsáætlanir koma til móts við þarfir nemenda, fékk
einkunnina 2,9.
Brugðist er við þörfum nemenda í samráði við foreldra og sérfræðiþjónustuna, fékk
einkunnina 4,1.
Frumkvæði um jöfn námsúrræði fyrir alla og stuðningur sérkennara og sérfræðiþjónustu við
starfsfólk og nemendur, fékk einkunnina 4.
Einstaklingsnámskrár, stuðningsáætlanir og virk endurskoðun allra aðila á námsáætlunum og
námsmatsþörfum, fékk einkunnina 3.

Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 5.3 er eftirfarandi:
Sterku hliðarnar okkar
 Starfsfólk leggur sig fram við að mæta þörfum nemenda.
 Börn með miklar raskanir fá mikla þjónustu.
 Metnaðarfullt starf og mætum námsþörfum nemenda af bestu getu.

Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.





Þarf að huga betur að námslegum vandamálum.
Alltof löng bið eftir sérfræðiþjónustu og úrvinnslu.
Stuðningsúrræði mættu vera fleiri og ganga hraðar fyrir sig.
Stuðningsáætlanir – hvað er það ?

16

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 ekkert tilgreint

Tillögur um aðgerðir:
 Auka og bæta sérkennslu, markvissara og betra skipulag.

Athugasemdir við gæðagreini:
 Erfitt að meta fyrir heildina. Er svo misjafnt eftir stigum.

Ábendingar:
 ekkert tilgreint

Gæðagreinir 5.4
Gæðagreinir 5.4. er til að meta mat í þágu náms/leiðsagnarmat. Þeir þættir sem litið er til eru:









Námsmat byggir á skipulegum samsskiptum og umræðum við nemendur
Nemendur ræði um eigin skilning og framfarir í námi.
Endurgjöf metin af bæði kennurum og nemendum.
Stuðnningur byggður á niðurstöðum leiðsagnarmats.
Góð námsverkefni og komið til móts við þarfir nemenda.
Upplýsingar úr námsmati notaðar til að stuðla að bættu skólastarfi.
Reynslu að námsmati deilt meðal starfsfélaga og reynt að samræma.
Nemendur séu virkir þátttakendur í mótun námsmats og hvernig má bæta námsárangur.

Í einkunnagjöf Gæðagreinis er lægt hægt að gefa 1 en hæst 6. Í Gæðagreini 5.4 gáfu kennarar
eftirfarandi einkunnir:






Samskipti varðandi námsmat og fjölbreyttar aðferðir, fékk einkunnina 2,8.
Vönduð endurgjöf og þátttaka nemenda í að meta eigin framfarir, fékk einkunnina 2,8.
Kennsla aðlöguð að niðurstöðum leiðsagnarmats, góð námsverkefni og komið til móts við
þarfir nemenda, fékk einkunnina 4,25.
Námsmat notað til að meta nám og kennslu, nemendur virkir í þeirri umræður og komið til
móts við hvern einstakling, fékk einkunnina 3,9.
Námsmat rætt í skólanum og kröfur samræmdar. Niðurstöður notaðar í áætlanagerð og
nemendur þar virkir þátttakendur, fékk einkunnina 2.
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Þeir sem meta eru beðnir um að skrá það sem þeir telja vera sterkar og veikar hliðar skólastarfsins.
Það sem skráð var varðandi Gæðagreini 5.4 er eftirfarandi:

Sterku hliðarnar okkar
 Góð fagleg þekking.
 Fjölbreyttar kennsluaðferðir.
 Tökum mið af getu nemenda þegar námsefni er valið.
 Nemendur hafa val um verkefnaskil, þ.e. hvernig verkefni eru unnin.
 Við skoðum og kynnumst nemendum okkar vel og tökum tillit til náms- og þroskaþarfa þeirra.

Veiku hliðarnar okkar
Innan sviga eru skráðir þeir aðilar sem gætu stuðlað að útbótum varðandi það sem sett er fram sem
veikur þáttur.




Óvissa um stefnu skólans – þörf á aukinni umræðu og ákvarðanatöku. (stjórnendur)
Höfum nemendur ekki nægilega mikið með þegar nám þeirra er skipulagt. (kennarar,
stjórnendur, fræðslustjóri)
Við erum ekki með nægilega mikla umræðu við nemendur um framfarir og skilning. Þurfum
að hafa meira jafningjamat. (kennarar)

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:
 Leggjum til að leiðsagnarmat verði endurlífgað.
 Stefna skólans í sambandi við námsmat liggi fyrir að hausti.
 Að nemendur skili árangri í námi.
 Að tala meira saman og hafa nemendur meira með í umræðu um námið, framfarir o.fl.

Tillögur um aðgerðir:
 Hafa stigsfundi þar sem faglegt starf er rætt.

Athugasemdir við gæðagreini:
 Spurningar eru of líkar og kanna svipaða hluti.

Ábendingar:
 ekkert tilgreint
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Úrbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreinum 5.3 og 5.4
Hér er tilgreint hvernig hægt er að bregðast við, hvers það er að stýra þeirri vinnu, settur viðmiðunar
tímarammi og hvernig meta skuli hvort árangur hefur náðst.
Það þarf að efla sérfræðiþjónustuna og kennarar þurfa að vera betur vakandi varðandi námsvanda
nemenda. Námsvandi getur verið dulinn og/eða ógreindur og nemendur fái því ekki aðstoð þó þörf
sé á. Greiningarvinna, einstaklingsáætlanir og ráðgjöf eflist í takt við eflingu sérfræðiþjónustunnar.
En til að að nýtist sem best þarf að vera aðgengi að fleiri stuðningsúrræðum og hugmyndauðgi þeirra
er að vinnunni koma þarf að virkja til að fjölbreyttari stuðningsúrræði finnist. Stuðningsúrræði má
t.a.m. finna utan skólans, í samstarfi við atvinnulífið og félagsþjónustuna.

Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 5.3
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?

Hvenær á því að
vera lokið ?

Hvað þarf til ?

Hvernig á að
meta árangurinn
?

Huga betur að
námsvanda
Stytta biðtíma
eftir
sérfræðiþjónustu
og úrvinnslu.
Fleiri og
markvissari
stuðningsúrræði
Markvissari
stuðningsáætlanir

Sérfræðiþjónusta,
kennarar
Fræðslustjóri,
stjórnendur

Símat, alltaf í
gangi
Í byrjun hvers
skólaárs.

Vilja, áhuga

Stöðumat með
reglulegu millibili
Stöðumat með
reglulegu millibili.

Stjórnendur,
kennarar,
sérfræðiþjónusta
Sérkennarar,
bekkjarkennarar,
deilarstjóri
sérkennslu

Símat, alltaf í
gangi
Áætlun tilbúin í
byrjun skólaárs.
Símat.

Betra skipulag.
Meira fjármagn.
Aukinn
mannskap.
Vilja, áhuga,
víðsýni

Stöðumat eftir
þörfum.

Betra skipulag.
Stöðumat eftir
Settur tímarammi þörfum.
um endurskoðun í
byrjun skólaárs.

Markmiðssetning og útbótaáætlun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini 5.4
Hvað þarf að gera Hver á að gera
?
það ?

Hvenær á því að
vera lokið ?

Skýrari stefnu
skólans

Stjórnendur

Á haustönn 2016

Nemendalýðræði

Kennarar,
stjórnendur,
fræðslustjóri

Símat, alltaf í
gangi

Hvað þarf til ?

Hvernig á að
meta árangurinn
?
Markmiðssetningu Reglulegt
og að skrifleg skýr stöðumat
stefna sé sett
varðandi sett
fram
markmið.
Vilja, áhuga,
Stöðumat á
stefnu
fundum með
nemendum.
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Samantekt
Samantekt úr niðurstöðum Gæðagreina 5.1. og 5.2. sýnir að ánægja er með að hér er samheldinn
hópur starfsfólks sem er jákvæður og reynir að gera sitt besta við misjafnar aðstæður. Góður
starfsandi er almennt í skólanum. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám, stuðning fyrir þá sem
þurfa og tengsl við samfélagið. En hér eru jafnframt þær veiku hliðar að aðbúnaður varðandi búnað,
húsnæði og tæki (t.d. tölvur) er að mörgu leyti slakur, samvinna gæti verið meiri og aðgangur að
sérfræðiþjónustu þyrfti að vera meiri. Kennsluhættir mættu vera fjölbreyttari og tæknimál til
framþróunar í námi nemenda (t.a.m. upplýsingamennt) þyrftu að vera í betra lagi.
Samantekt úr niðurstöðum Gæðagreina 7.1 og 7.2 sýnir að ánægja er með starfsandann í
skólanum. Samstaða er í starfsmannahópnum og mannauður er mikill. Faglegt starf er í hávegum
haft og starfsmannahópurinn er fjölbreyttur. Samvinna allra aðila er að kennslu og stuðningi koma
er góð og ákvarðanir teknar sameiginlega. En jafnframt eru þær veiku hliðar að sérfræðiþjónustan
þyrfti að vera meiri og skilvirkari. Og löng bið er eftir sérfræðiþjónustu. Jafnréttismál þyrftu að fá
meira vægi. Aðbúnaður í skólanum er slakur. Kröfur um sparnað hafa gengið of nærri almennu
viðhaldi húsnæðis og endurnýjun búnaðar. Boðleiðir og upplýsingagjöf frá stjórnendum þyrftu að
vera betri og stjórnendur þurfa að vera meira til taks ef á þarf að halda. Algengt er að stjórnendur
gangi í afleysingar og þá sé enginn við ef á þarf að halda. Starfslýsingar þurfa að vera skýrari svo
starfsmenn viti hvar þeirra ábyrgð og umsjón liggur.
Samantekt úr niðurstöðum Gæðagreina 5.3 og 5.4 sýnir að ánægja er með að komið er til
móts við námsþarfir nemenda í samvinnu við foreldra og sérfræðiþjónustuna. Starfsfólk leggur sig
fram við að koma sem best til móts við þarfir nemenda. Fagleg þekking starfsfólks er góð og
kennsluaðferðir fjölbreyttar. Nemendur hafa töluvert um það að segja hvernig verkefni eru unnin og
hvernig þeim er skilað. Það eykur einnig fjölbreytni námsmats. En veikleiki er í því að bið eftir
sérfræðiþjónustu er löng og þó stuðningur sé góður þá mættu stuðningsúrræði vera fleiri og
fjölbreyttari. Áætlanagerð til að gera stuðning markvissari þyrfti að vera betri. Stefna skólans er ekki
nógu skýr og nemendalýðræði þarf að auka, því nemendur hafa almennt ekki nógu mikið um það að
segja hvernig námsframvinda þeirra er og hvernig námið er skipulagt.
Á grundvelli niðurstaðna úr hverjum gæðagreini vinnur innramats teymið tillögur að úrbótum
og setur markmið um hvenær þeim ætti að vera lokið. Á þeim grunni er sett fram úrbótaáætlun fyrir
skólann, sett fram í litlum einingum (sjá töflur) til að auðveldara sé að haka við þá þætti sem verið er
að vinna að og þá þætti sem er lokið. Mikilvægt er að áætlun sé tímasett og sé fylgt eftir. Ef aukinn
tíma þarf til að ljúka ákveðnum endurbótum, þá þarf að skrá það og setja nýjan tímaramma.

Skólapúlsinn
Skólapúlsinn, sem er vefkannanakerfi er nú lagt fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn
www.skolapulsinn.is. Á vef Skólapúlsins er að finna upplýsingar um aðferðafræðilegar aðferðir
kannanakerfisins. Tæplega 70 skólar á landinu taka þátt í könnuninni sem er lögð fyrir úrtak
nemenda, foreldra og fyrir alla starfsmenn. Í Grunnskólanum í Borgarnesi voru lagðar fyrir þrjár
nemendakannanir veturinn 2015-2016.
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Skólapúlsinn er lagður fyrir tilviljanakennt úrtak nemenda í 6. – 10. bekk. Fyrsta könnunin á þessu
skólaári var lögð fyrir í lok september 2015 og var svarhlutfallið 97,9%. Könnun númer tvö var lögð
fyrir í janúar 2016, þar var svarhlutfall 95,8 % . Könnun númer þrjú var lögð fyrir í maí 2016,
svarhlutfall var 85,1 %. Úrtak í fyrri tvö skiptin var 48 nemendur en í því þriðja var úrtakið 47
nemendur. Rétt er að geta þess að um tilviljanakennt úrtak er að ræða og því ekki alltaf sömu
nemendur sem eru að svara í hvert skipti. Skýringin á mun lægra svarhlutfalli í þriðju könnuninni er
meðal annars veikindi nemenda í úrtaki, leyfi og að nemendur í úrtaki voru ófærir um að svara
könnun af þessu tagi, t.a.m. vegna fötlunar. Þess má einnig geta að í úrtakinu í vetur voru fleiri
strákar en í samanburðarhópnum á landsvísu. Munurinn er 6,4 % og telst því marktækur. Það er ekki
marktækur munur á hve mörgum spurningum nemendur svara/sleppa í hverjum af þessum þremur
spurningaflokkum, en þó sleppa fleiri því að svara spurningum er varða heimanám en öðru sem spurt
er um.
Sú nýbreytni var í vetur að nemendur notuðu ipad spjaldtölvur við að svara könnuninni. Það mæltist
vel fyrir. Í fyrstu tveimur könnunum gátu einungis 7 nemendur svarað í einu, vegna þess að skólinn
átti einungis 7 ipad spjaldtölvur. Þegar sú þriðja var lögð fyrir hafði ipad spjaldtölvum fjölgað og því
gátu úrtaksnemendur úr hverjum bekk tekið könnunina á sama tíma.
Það var áberandi hve nemendum í yngri bekkjunum, 6. og 7. þóttu spurningarnar margar og úthaldið
við að svara var ekki nægilega mikið. Nemendur í 8. – 10. bekk áttu mun auðveldara með að halda
einbeitingu meðan farið var í gegnum spurningalistann. Það var einnig áberandi að yngri
nemendurnir áttu sumir hverjir erfitt með að skilja ákveðin hugtök sem notuð voru í spurningunum.
Reynt var að útskýra stök hugtök, en þess gætt að vera ekki leiðandi í svari til að áhrif á svar við
spurningu yrðu lítil sem engin. Þessar tvær opnu spurningar í lokin vöktu litla lukku hjá flestum yngri
nemendunum og spurningin „Þarf ég að svara þessu“ var fremur algeng. Eldri nemendur gerðu
almennt ekki athugasemdir við þessar spurningar.
Spurningarnar í þessari nemendakönnun skiptust í nokkra flokka og var spurt um: Virkni nemenda í
skólanum, líðan og heilsu og svo skóla- og bekkjaranda.

Niðurstöður úr könnun í september
Í svarflokknum „Líðan og heilsa“ komu nemendur einstaklega vel út og eru þeir yfir landsmeðaltali í
öllum spurningunum. Spurningarnar sem eru undir þessum flokki lúta t.d. að; sjálfsáliti, stjórn á eigin
lífi, vellíðan, hreyfingu og einelti. Fram kemur að einelti er langt undir landsmeðaltali og hefur ekki
mælst svona lágt síðustu árin.
Hér má sjá tvær myndir sem sýna hvernig sjálfsálit nemenda og einelti við skólann mælist síðustu
árin. Græna línan á við um Grunnskólann í Borgarnesi. Rauða línan er landsmeðtal.
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Í svarflokknum „Skóli – og bekkjarandi“ er skólinn einnig yfir landsmeðaltali og lúta spurningarnar
undir þessum flokki að; samsömun við nemendahópinn, sambandi nemenda við kennara, aga í tímum
svo fátt eitt sem nefnt.
Það sem hins vegar betur má fara í skólanum er „Virkni nemenda í skólanum“. Skólinn er þar aðeins
undir landsmeðaltali. Undir þessum flokkum er; ánægja af lestri, þrautseigja í námi, áhugi á tilteknum
námsgreinum, trú á eigin vinnubrögð og námsgetu. Þetta er í hljómar í samræmi við það sem
kennrunum finnst sjálfum í því innra mati sem skólinn er með og kom þar út. En verið er að taka fyrir
núna uppbyggingu skólanámskrár, námsmenningu, kennsluaðferðir og fleira.
Fjallað var um niðurstöður úr þessari fyrstu könnun Skólapúlsins á starfsmannafundi og fundi
skólaráðs en þær eru jafnframt birtar árlega í sjálfsmatsskýrslu skólans og ársskýrslu. Á
starfsmannafundi var farið yfir svör nemenda við svokölluðum opnum spurningum. Í lok
könnunarinnar er nemendum frjálst að svara eftirfarandi spurningum: a) Vinsamlegast lýstu því hvað
þér finnst sérstaklega gott við skólann.“ og b) „Vinsamlegast lýstu því hvað þér þykir slæmt eða megi
betur fara í skólanum þínum.“ Eins og fram kom hér að framan var úthald og einbeiting yngri
nemenda almennt búin þegar kom að þessum síðustu spurningum.

Heildarniðurstöður skólaárið 2015 - 2016
Þegar farið er yfir niðurstöður Skólapúlsins og litið til vetrarins í heild, þá verður í raun lítil breyting
frá niðurstöðu fyrstu könnunar og heildarniðurstöðum þennan veturinn. Það hafði góð áhrif í
starfsmannahópnum að fá þær niðurstöður úr fyrstu könnuninni að líðan nemenda og ánægjustuðull
í skólastarfinu mældist yfir meðallagi. Vera má að það hafi einnig haft áhrif á starfsánægju
starfsmannahópsins, því það er alltaf gott að fá klapp á bakið um að verið sé á réttri leið.
Yfirlit yfir niðurstöður í fyrsta lið; Virkni nemenda í skólanum kemur í ljós að nemendur eru undir
landsmeðaltali í ánægju af lestri, þrautsegju í námi og trúa á eigin vinnubrögðum. Munurinn er 0, 4 –
0,5 % og telst því vart marktækur. Skólinn er hins vegar örlítið yfir landsmeðaltali í ánægju af lestri,
þrautsegju í námi og trú á eigin námsgetu. Munurinn er þó einungis 0,1 – 0,2 % og telst því ekki
marktækur. Varðandi niðurstöður í kaflanum; Líðan og heilsa kemur í ljós að skólinn er undir
landsmeðaltali í sjálfsáliti, vellíðan og stjórn á eigin lífi. Munurinn er 0,3 – 0,6 %, og telst því einungis
marktækur hvað vellíðan varðar. Hreyfing er áberandi meiri hjá nemendum í skólanum en á
landsvísu eða 1,5 % yfir landsmeðaltali, sem telst vera marktækur mikill munur. En það veldur
áhyggjum að tíðni eineltis mælist marktækt mikið meiri en á landsvísu, eða 1,5 %. Þetta er
áhyggjuefni, því unnið hefur verið markvisst í þessum málum í vetur. Eineltisteymið hefur verið virkt
og skilað góðu starfi, og einni hafa skólasálfræðingar unnið markvisst að eineltismálum með
nemendum í þremur árgöngum, þar af tveimur sem taka þátt í nemendakönnun Skólapúlsins. Þetta
er einnig mikil breyting frá haustönninni þega einelti mældist lítið. Þeir staðir sem nemendur nefna
helst, varðandi einelti, eru búningsklefar, íþróttatímar og frímínútur (bæði úti og inni). Farið var yfir
þessar niðurstöður með þeim sem sinna gæslu og einnig aukin gæsla í íþróttatímum hjá ákveðnum
árgöngum. Frímínútnagæsla utandyra sem innan er fremur erfið vegna þess að skólalóðin utandyra
skiptist í nokkur svæði og starfsmenn þurfa því að vera mikið á ferðinni til að ná yfirsýn. Það sama á
við innandyra, þar sem ekki er um eitt opið rými að ræða, heldur nokkur smærri rými. Þessir þættir
munu vera sérstaklega til skoðunar þegar kemur að skipulagi gæslumála fyrir næsta skólaár.
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Svör úr þriðja hluta könnunarinnar; Skóla- og bekkjaranda gefa til kynna að nemendur séu vikir í sínu
námi, agamál séu í lagi og samband nemenda og kennara sé gott. En marktækur munur er á að
samsömun við nemendahópinn mælist minni en á landsvísu, en -0,5 %. Það telst þó vera lítill munur.
Nemendur voru duglegir að svara þessum tveimur opnu spurningum í lokin. Af svörunum má ráða að
nemendur séu almennt ánægðir með skólann sinn, þeir lýsa ánægju með félagahópinn, kennarana,
námsefnið að einhverju leyti, félagslífið og aðstöðuna í skólanum. Vinaliðaverkefnið telja sumir
nemendur að hafi haft góð áhrif í frímínútum. En það sem nemendur eru ekki ánægðir með er til
dæmis einelti, að nemendum sé mismunað eftir tengslum við kennara, huga þurfi betur að líðan
nemenda, að mötuneyti sé ekki í skólanum, samskipti kennara og sumra nemenda þurfi að vera betri,
kennarar þurfi að mæta stundvíslega til kennslu og að það séu of mikil læti í kennslustundum.
Niðurstöður úr Skólapúlsinum í heild náðist ekki að fara yfir áður en sumarleyfi starfsfólks hófst. Það
mun því verða farið yfir niðurstöður á starfsmannafundi í ágúst. Niðurstöður verða kynntar og
ræddar og í framhaldinu setji starfsfólk í sameinginu upp áætlun um hvernig megi haga starfinu til að
ná enn betri árangri. Til að raunhæfur árangur náist þarf að komast sameiginlega að niðurstöðu.
Nemendur verða einnig upplýstir um það í byrjun skólaársins að unnið sé markvisst í samræmi við þá
niðurstöðu sem birtist í Skólapúlsinum. Það mun væntanlega efla áhuga þeirra enn frekar á að taka
þátt í þeim könnunum sem framundan eru.

Samantekt
Nemendakönnun skólapúlsins var lögð fyrir nemendur í 6. – 10. bekk, þrisvar í vetur. Svarhlutfall var
á bilinu 85 – 98 %. Niðurstöður gefa til kynna að skólinn víkur lítið frá landsmeðaltali í þeim þáttum
sem prófaðir eru, en þó er einelti marktækt meira og eykst þennan veturinn. Niðurstöður voru
kynntar starfsfólki og skólaráði í vetur. Heildarniðurstöður náðist ekki að kynna fyrir skólalok, en
verða kynntar í byrjun komandi skólaárs. Reynt var að bregðast við og lagfæra í samræmi við
niðurstöður sem gáfu til kynna að ákveðnir þættir þörfnuðust úrbóta. En það má alltaf gera betur.

Samræmdu prófin
Nemendur í 4., 7. og 10. bekk þreyttu samræmd próf í september í íslensku og stærðfræði. Að auki
þreyta nemendur í 10. bekk samræmt próf í ensku. Nemendur taka flestir prófin í sínum
bekkjarstofum, en jafnframt eru nemendur í smærri hópum, ef þörf er á, auk þess sem sumir fá
undanþágu til að leysa ákveðna þætti í tölvu. Nemendur í 4. bekk, sem eru að þreyta samræmt próf í
fyrsta sinn fengu kynningu á því hjá umsjónarkennara og deildarstjóra sérkennslu.

Niðurstöður
Niðurstöður varðandi einkunni einstakra nemenda bárust skólanum í nóvember og yfirlit yfir
frammistöðu nemenda í heild, miðað við landsmeðaltal barst frá Námsgagnastofnun í desember.
Niðurstöður eru að berast töluvert seint á skólaárinu og kennarar þurfa því að breyta sínum
kennsluáætlunum eins og unnt er í samræmi við niðurstöður. Samvinna er milli kennara í 4. bekk um
áætlanir og þær áherslubreytingar sem gera þarf, en í eldri árgöngum er það sami kennarinn sem
kennir fögin í báðum bekkjum og hann vinnur því að áherslubreytingum í samvinnu við
umsjónarkennara. Deildarstjóri sérkennslu sér um að skipuleggja fyrirlögn prófanna úr skólanum og
stýrir vinnu við úrvinnslu niðurstaðna í samræmi við áætlanir bekkja. Flestir nemendur í þessum
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árgöngum þreyttu prófin, undanþága er einungis veitt vegna veikinda eða sértækra þátta sem hamla
nemendum við að taka próf sem þessi.

Íslenska
Miðað við gögnin frá Námsmatsstofnun eru niðurstöður nemenda eftirfarandi: Í íslensku eru
nemendur í 4. bekk 3,3 stigum undir landsmeðaltali, nemendur í 7. bekk 6,4 stigum undir
landsmeðaltali og nemendur í 10. bekk 2,2 stigum yfir landsmeðaltali.

Stærðfræði
Í stærðfræði eru nemendur í 4. bekk að meðaltali 5 stigum undir meðaltali, nemendur í 7. bekk 5,6
stigum undir meðaltali og nemendur í 10. bekk 0,8 stigum undir meðaltali. Í ensku voru nemendur í
10. bekk 2,4 stigum undir landsmeðaltali.

Áætlun til enn betri árangurs
Þetta er ágæt frammistaða, en það má alltaf gera betur. Eins og fram kom hér að framan funda
deildarstjóri sérkennslu, kennarar sem kenna þessi fög og umsjónarkennari (stundum sömu aðilar)
um niðurstöðurnar og fara yfir útkomu í einstaka þáttum. Í framhaldinu er farið yfir áætlanir
bekkjarins hvað varðar námsefnisyfirferð og ákveðna þætti þjálfunar og/eða kennslu. Útbúin er
áætlun í samræmi við niðurstöður til að reyna að gera enn betur í þeim þáttum sem mælast slakir.
Þess þarf þó að gæta að halda einnig áfram þjálfun þeirra þátta sem koma vel út því ekki má slaka á í
þeim. Auk þess að fara yfir niðurstöður hópsins í heild er farið sérstaklega yfir árangur einstakra
nemenda í hverjum þessra þriggja árganga. Í framhaldi af því var þennan veturinn sett á sérstakt
lestrar- og stærðfræðiátak í 4. og 7. bekk. Deildarstjóri sérkennslu skipulagði og kenndi þá tíma, í
samvinnu við umsjónarkennara, sérkennara og stuðningsfulltrúa.

Samantekt
Niðurstöður nemenda í samræmdum prófum haustið 2015 eru ásættanlegar, en þó má alltaf gera
betur. Farið var vel yfir niðustöður prófanna í heild og einstakra prófþátta. Í framhaldi var gerð
áætlun um enn frekari þjálfun þeirra þátta sem slakir mælast. Að því starfi komu deilarstjóri
sérkennslu, umsjónarkennari og stuðningsaðilar.

Styttri kannanir
Alls voru lagðar fyrir fimm stuttar rafrænar kannanir í vetur. Þetta er nýbreytni og verður haldið
áfram næsta vetur. Það sem var kannað var: upplýsingaflæði, gleðileikar og valgreinin iðn, sem var
kennd í fyrsta skipti í vetur. Rafrænu kannanirnar voru sendar út með Vikufréttum, sem eru sendar til
foreldrar og starfsfólks alla föstudaga á skólaárinu. Til að minna á könnunina og til að reyna að auka
svarhlutfall voru kannanir einnig sendar í tölvupósti og birtar á Facebook síðu skólans. Allar nema
könnunin um valgreinina. Hún var einungis lögð fyrir þá aðila í atvinnulífinu sem komið höfðu að
verkefninu, auk þess sem upplýsinga var aflað frá úrtaki úr hópi nemenda sem tóku þátt og úrtaki úr
hópi foreldra þeirra.
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Upplýsingaflæði
Lagðar voru fyrir tvær kannanir. Önnur fyrir starfsfólk og hin fyrir foreldra. Verið var að leita eftir
upplýsingum um hvaða vettvangur hentaði best til að miðla upplýsingum. Svörun við báðum
könnununum var dræm og kannanir því ekki marktækar, en gáfu þó vísbendingar um hvaða leiðir
væru heppilegar til að miðla upplýsingum. Varðandi svarhlutfall þá er þetta nýbreytni, eins og áður
hefur komið fram að gera kannanir á vegum skólans á þessu formi. Það kom því fyrir að misskilnings
gætti og svörun gæti hafa orðið í dræmara lagi af þeim sökum. Greinilegt er að senda þarf út skýrari
skilaboð með könnunum næsta vetur. Sem dæmi um misskilning má nefna að sumir starfsmenn sem
eru einnig foreldrar svöruðu einungis könnun sem foreldrar (gerðu ráð fyrir að báðar innihéldu sömu
spurningar) og sumir foreldrar létu eitt svar frá heimilinu nægja. Þessar upplýsingar fengust með því
að spyrja einstaka aðila og þ.a.l. ekki víst að þetta hafi verið algengt en hafði að minnsta kosti einhver
áhrif.

Könnun á upplýsingaflæði til foreldra og forráðamanna
Tilgangur könnunar var, eins og fram hefur komið, að bæta upplýsingaflæði til aðstandenda. Alls
bárust 62 svör sem er 12,4 % af útsendum pósti. En rétt að geta þess að eitt svar frá hverju heimili er
alveg nóg, þannig að svarhlutfall miðað við fjölda heimila er hærra. En miðað við lágt svarhlutfall er
könnunin ekki marktæk og í raun má líta svo á að upplýsingaflæði til heimila sé ekki nægilegt. En
niðurstöður skv. þeim svörum sem bárust eru að 95 % svarenda lesa Vikufréttir oftast eða alltaf. 75%
svarenda hafa aðgang að Facebook síðu skólans og af þeim skoða 80% hana stundum, en 10% einu
sinni í viku. 10% svarenda skoða hana aldrei. 89% svarenda skoða þær upplýsingar sem eru settar í
Mentor. Þegar spurt var um bestu leiðina til að miðla upplýsingum töldu svarendur bestu leiðina vera
tölupóst, en því næst Vikufréttir og Facebook-síða skólans. Bent var á að lokaðir Facebook-hópar
bekkja, þar sem foreldrar og kennari geta skipst á upplýsingum, virkuðu vel.

Könnun á upplýsingaflæði á vinnustað
Tilgangur könnunarinnar var að kanna hvort upplýsingar kæmust til skila og hvaða leið væri best til að
koma á framfæri upplýsingum. Það bárust 22 svör við könnuninni eða 41%. Könnunin telst því vart
marktæk. En miðað við þau svör sem bárust þá lesa 87% starfsmanna Vikufréttir alltaf eða oftast. 95
% starfsmanna hafa aðgang að Facebook-síðu skólans og lesa það sem þar birtist. Tölvupóstur,
upplýsingatafla í matsal og Facebook-síðan eru taldar vera bestu leiðirnar til að miðla upplýsingum.
Því næst koma Vikufréttir. 80% starfsfólks telur sig vera vel upplýst um starfið í skólanum, en 20%
telur að svo sé ekki. Þeir sem telja sig illa upplýsta telja að bæta mætti upplýsingaflæðið með því að
hafa markvissari stigsfundi, upplýsingafundi að morgni og virkari Facebook-hóp fyrir starfsfólk.

Úrvinnsla
Niðurstöður voru kynntar í pistli í Vikufréttum og á stigsfundum. Virkari upplýsingahópur fyrir
starfsfólk var stofnaður í mars. Hann hefur gefist vel, en þó eru starfsmenn sem nota ekki Facebook.
Upplýsingatafla í matsal nýtist vel og einnig hefur verið bætt við upplýsingum á töflu fyrir framan
matsal. Það er einkum ef tilkynna þarf eða kalla eftir einhverju með styttri fyrirvara en vikuskipulagi.
Upplýsingagjöf til foreldra verður haldið á svipuðu sniði næsta vetur. Rætt var um að hætta útgáfu
Vikufrétta, en eftir umræður í starfsmannahópnum var ákveðið að halda útgáfu áfram, en færa
útgáfu fram á fimmtudag á næsta skólaári. Þá hafa starfsmenn og foreldrar möguleika á að kynna sér
Vikufréttir á föstudegi, og geta tekið tölvufrí um helgar.
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Könnun vegna gleðileika
Lögð var könnun bæði fyrir foreldra og nemendur. Nemendur höfðu tækifæri til að svara sinni
könnun í skólanum. Könnunin var lögð fyrir í apríl, strax að loknum Gleðileikum. Könnunin var lögð
fyrir í samráði við foreldrafélagið, sem skipuleggur og sér um framkvæmd Gleðileikanna.
Svarhlutfall úr könnun meðal foreldra vegna Gleðileikanna var 25,4 %. Og könnunin því ekki
marktæk. En samkvæmt þeim niðurstöðum sem bárust, er almenn ánægja með Gleðileikana og
foreldara jákvæðir þegar kemur að þeirra þátttöku sem hópstjórar.
Svarhlutfall úr könnun meðal nemenda var 21,9 % og könnunin því ekki marktæk. En samkvæmt þeim
niðurstöðum sem bárust hafa flestir svarenda tekið þátt þrisvar og telja Gleðileikana hina bestu
skemmtun. Það var almennt samstaða í hópunum um að leysa verkefnin, en þó voru einhverjir
óvirkir. Flestir telja að best væri að halda Gleðileikana á hverju ári og að heppilegasta tímasetningin
væri á vorin eða í árshátíðarvikunni.

Könnun vegna valgreinarinnar iðn
Könnun var gerð meðal þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í verkefninu með skólanum í vetur. Könnunin
var gerð í maí, undir lok fimmtu og síðustu lotu valgreinarinnar. Alls voru það 13 fyrirtæki sem tóku
þátt. Svörun var dræm, og vart marktæk, en af þeim svörum sem bárust kom í ljós að almennt er
áhugi fyrir að taka þátt í verkefninu á næsta skólaári. Svarendur telja að verkefnið geti nýst til að
vekja áhuga nemenda og þannig fjölgað þeim nemendum sem velja iðnnám. Svarendur voru
sammála um að upplýsingagjöf frá verkefnisstjóra þyrfti að vera betri og skýrari. Bætt verður úr því á
næsta skólaári. Það háði verkefninu töluvert í vetur að það var verið að kenna þetta sem val í fyrsta
skipti og því þónokkrir vankantar sem þurfti að sníða af og lagfæra smám saman í vetur.
Könnun sem gerð var meðal foreldra og nemenda gaf til kynna að almennt væri ánægja með
verkefni. Áhugi sumra nemenda á bóknáminu hefði aukist í takt við aukna ánægju af skólastarfinu,
sem foreldrar þakka iðn-valinu. Nemendur hafi fundið tilgang með náminu og vilji því leggja sig fram
við að undirbúa komandi framhaldsnám sem best. Nokkrir af nemendunum sem voru í þessu vali í
vetur, fengu sumarvinnu hjá þeim fyrirtækjum sem þeir voru hjá eina lotu eða fleiri í valgreininni.

Samantekt
Könnun um upplýsingaflæði fékk minni svörun en vonast var eftir og telst því vart marktæk.
Niðurstöður voru þó nýttar til að gera breytingar, sem vonandi eru til batnaðar. Almennt telja
svarendur sig vel upplýsta, en þó má alltaf gera betur. Útgáfu Vikufrétta verður haldið áfram næsta
vetur, en skipulagi örlítið breytt, upplýsingahópur fyrir starfsfólk á Facebook hefur gefist vel og
upplýsingatafla á kennarastofu nýtist vel.
Almenn ánægja er meðal foreldra og nemenda með Gleðileikana. Heppilegasta tímasetning leikanna
er talin var að vori eða í árshátíðarvikunni og nemendur vilja helst að Gleðileikar séu á hverju ári.
Foreldrar eru jákvæðir gagnvart því að taka þátt sem hópstjórar.
Könnun meðal viðtökufyrirtækja, foreldra og nemenda gefur til kynna að almenn ánægja sé með
valgreinina. Það hafi haft jákvæð áhrif á nám nemenda almennt að þeir hafi fengið þessa innsýn í
atvinnulífið. Almennt er áhugi hjá fyrirtækjum til að vera áfram þátttakendur í verkefninu næsta
vetur.
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Lokaorð
Niðurstöður úr Gæðagreinir gefa til kynna að margt sé í góðu lagi í skólanum, en einnig sé úrbóta
þörf. Kennsla ólíkra nemendahópa, starfsandi og samvinna mælist yfir meðallagi en aðbúnaður í
skólanum sé að mörgu leyti slakur, auk þess sem aukinnar sérfræðiþjónustu sé þörf. Gerð var
tímasett úrbótaáæltun varðandi niðurstöður úr Gæðagreini og innramats teymi, ásamt stjórnendum
skólans, mun sjá um að fylgja henni eftir.
Unnið var og verður markvisst með niðurstöður samræmdra prófa. Kennsluáætlanir og vinnulag var
yfirfarið í ljósi niðurstaðna. Niðurstöður Skólapúlsins gáfu til kynna atriði sem eru í lagi og annað
sem þarf að endurskoða. Unnið var með þau atriði sem þarfnast lagfæringar og vonandi að árangur
verði jákvæður. Styttri kannanir eru nýjung í skólastarfinu. Byrjað var að leggja þær fyrir seint á
skólaárinu. Haldið verður áfram næsta vetur, líta má á þessar fyrstu sem ákveðna tilraun.
Það er mikilvægt að vel virkt innramats teymi sjái um vinnu sem þessa. Teymið var fámennt í vetur
og það kom vel út, því til stafans völdust einstaklingar sem eru vel virkir og hafa mikla reynslu bæði af
kennslu og mati á skólastarfi. Það er öllum hollt að skoða sína vinnu. Þessi fjórþættu hjálpartæki
sem farið er yfir í skýrslunni gefa í sameiningu góða vísbendingu um starfið í skólanum. Tímasett
úrbótaáætlun og góð eftirfylgni varðandi hvern þátt er lykilþáttur í að úrbætur verði í kjölfar
matsvinnu.
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