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Hvernig er starf skólans metið? 

 Ytra mat: 

 Samræmd próf 

 PISA 

 Úttektir skóladeildar, ráðuneytis 

 

 Innra mat (sjálfsmat): 

 Skólapúlsinn: nemendur, forráðamenn, starfsmenn svara 

 Rýnifundir nemenda og starfsmanna: skólaþing, heimsóknir 
skólastjórnenda í lífsleikni, dagleg samtöl 

 Kannanir um afmörkuð mál: rafrænar kannanir og umræða í 
umsjónartímum 



Nemendur segja í skólapúlsinum 

Yfir landsmeðaltali Í landsmeðaltali Undir landsmeðaltali 

Stjórn á eigin vinnu og 

árangri í náminu 

 

Sjálfsálit og stjórn á eigin 

lífi 

 

Agi í tímum 

 

Unnið gegn einelti 

 

Vanlíðan og kvíði nemenda 

er lítill í Garðaskóla 

 

 

Áhugi á stærðfræði og 

náttúrufræði 

 

Íþróttaiðkun 

 

Samskipti nemenda og 

kennara 

 

Virk þátttaka nemenda í 

tímum 

Áhugi á lestri 

 

Stuðningur kennara við 

nemendur 

 

Mikilvægi heimavinnu í 

námi 

 

Viljum við að Garðaskóli sé í 

meðallagi? 



Nemendur segja í skólapúlsinum 

Hvað þykir þér gott við Garðaskóla? 

 Frelsi og nemendum er treyst 

 Félagslífið 

 Margir góðir kennarar 

 Sveigjanlegt kerfi, ferðakerfið og 

fjölbrautaáfangarnir 

 Skáparnir 

 Þeir sem þurfa fá aðstoð 



Nemendur segja í skólapúlsinum 

Hvað þykir þér slæmt við Garðaskóla? 

 Ekki alltaf nógu góður vinnufriður í tímum 

 Húsið er kalt, illa þrifið, vantar klósett, sófa, borð 
og stóla í matsölu 

 Kennarar sem hlusta ekki 

 Kennarar sem eru ekki nógu strangir 

 Klíkuskapur 

 Mæta snemma, langur dagur, mikið heimanám 

 Bæði kyn saman í sundi 



Forráðamenn segja í skólapúlsinum 

Yfir landsmeðaltali Í landsmeðaltali Undir landsmeðaltali 

Ánægja með aðstöðu, stjórnun, 

nám og kennslu 

 

Agi, þyngd námsefnis, 

stuðningur við nemendur 

hæfilegur 

 

Ánægja með foreldraviðtöl 

Mikil þátttaka foreldra við 

gerð einstaklingsnámskráa 

 

Ánægja með samskipti 

nemenda og starfsfólks 

 

Mat á líðan nemenda 

 

Væntingar um menntunarstig 

barns 

Nám í takt við grunnþætti 

menntunar 

 

Líðan nemenda í skólanum 

Líðan nemenda í 

kennslustundum 

 

Einelti 

 

Ánægja með heimasíðu skólans 

 

Virkni foreldra í námi barns 

 

Trú á eigin getu til að hjálpa 

barni við námið 

 

Heimavinna hæfileg 

Áhersla á próf (meiri en landsmeðaltal) 

Áhersla á annað námsmat en 

próf (minni en landsmeðaltal) 

 

Ánægja með 

sálfræðiþjónustuna 

 

Ánægja með mötuneyti 

nemenda (fáir nýta mötuneyti, 

óánægja með hátt verðlag og framboð á 

mat) – samt sambærilegt og í öðrum 

skólum af sömu gerð (unglingastig) 

 

Frumkvæði kennara að 

foreldrasamstarfi 

 

Áhrif foreldra á ákvarðanir 

varðandi nemendur 



Forráðamenn segja í skólapúlsinum 

Gott við Garðaskóla: 

 Góður andi 

 Góð kennsla 

 Góður skólastjóri (RG) 

 Vel tekið á málum 

 Góður stuðningur 
námsráðgjafa og 
námsvers 

Slæmt við Garðaskóla: 

 Einhæfir kennsluhættir 

 Prófamiðaður skóli 

 Matsala nemenda 

 Samskipti starfsmanna 
við stráka 

 Uppbyggingarstefnan 
ekki nýtt í raun 

 Of mikið um skammir 
og niðurlægingu 

 

 



Starfsmenn segja í skólapúlsinum 

Yfir landsmeðaltali Í landsmeðaltali Undir landsmeðaltali 

Lítil áreitni, einelti í 

starfsmannahópnum 

 

Starfsandi góður og starfsánægja 

mikil 

 

Viðvera góð, yfirvinna mikil 

 

Meðalaldur, starfshlutfall og 

menntunarstig hátt 

 

Ánægja með starfsaðstöðu og 

kennarastarfið 

 

Stuðningur við kennara til að glíma 

við félagslegar og hegðunarl. 

þarfir nemenda 

 

Tími ætlaður til heimavinnu 

nemenda 

Stjórnun skólans 

 

Upplýsingastreymi innan skólans 

 

Starfsaldur 

 

Valddreifing 

 

Samvinna um skólaþróun 

 

Vinnuaðstæður 

 

 

Fáir hafa fengið starfsmannaviðtal, 

endurgjöf á starf sitt 

 

Trú kennara á eigin getu minnkar 

með hækkandi aldri 

 

Upplýsingamiðlun til foreldra lítil 

 

Kennarar vinna meira heima og 

minna í skólahúsnæðinu en í öðrum 

skólum 

 

Stuðningur við kennara til að sinna 

nem. með námserfiðleika 

 

Samráð og samvinna um kennslu 



Starfsmenn segja í skólapúlsinum 

 46% kennara hefðu viljað meiri símenntun (lægra 

hlutfall en í öðrum skólum) 

 Kennsluhættir og námsmat: 

 Kennt yfir allan bekkinn 64% (hátt miðað við landið) 

 Hópavinna 22% (lágt) 

 Einstaklingsvinna 43% (meðal) 

 Einstaklingsmiðuð kennsla 22% (lágt) 

 Áhersla á próf 41% (lágt) 

 Áhersla á annað námsmat 39% (lágt) 



Næstu skref 

Fleiri kynningar á innra mati í Garðaskóla: 

 Í ársskýrslu Garðaskóla 

 Á vef skólans 

Gæðanefnd skólans: 

 Sigurður Stefán Haraldsson, Kristjana Guðjónsdóttir, 
Brynhildur Sigurðardóttir 

Aðgerðaráætlun: 

 Byggð á niðurstöðum kannana og rýnihópa 

 Í vinnslu vor 2014, birt sumar 2014 (ársskýrsla) 

http://gardaskoli.is/library/Files/%C3%81rssk%C3%BDrsla 2013.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/%C3%81rssk%C3%BDrsla 2013.pdf
http://gardaskoli.is/library/Files/%C3%81rssk%C3%BDrsla 2013.pdf
http://gardaskoli.is/skolinn/mat-a-skolastarfinu/

