
 
 

 
 
 

Kópavogi í janúar 2019 

Ágætu foreldrar og nemendur Garðaskóla 
 
Eins og ykkur er kunnugt var starf við skólann metið nýlega með ytra mati. Matið unnu 
matsmenn á vegum Menntamálastofnunar fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og 
Samband íslenskra sveitarfélaga. Matið er fyrst og fremst til að styðja skóla við að auka gæði 
náms og skólastarfs og stuðla að umbótum. Tilgangur matsins er einnig að afla upplýsinga 
um skólastarf, árangur þess og þróun fyrir fræðsluyfirvöld, starfsfólk skóla, viðtökuskóla, 
foreldra og nemendur. Matið er til að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði 
laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla. 
 
Í upphafi skýrslu sem skólinn hefur fengið eru settar fram helstu niðurstöður sem „punktar“ 
um helstu styrkleika í þeim þáttum skólastarfs sem metnir voru og einnig hvar væru 
tækifæri til umbóta.  Hér á eftir kemur sú niðurstaða: 

Stjórnun og fagleg forysta 

 
Styrkleikar 

 Stjórnendur eru faglegir leiðtogar og skapa svigrúm fyrir starfsþróun og faglega samræðu um 

nám og kennslu. 

 Litið er á starfsmannahópinn sem liðsheild. 

 Starfsþróunaráætlun stjórnenda og kennara er skýr og virk. 

 Lögð er áhersla á rétt allra nemenda til náms á eigin forsendum. 

 Starfsáætlun er heildstæð og birt á vef skólans. 

 Viðhorf foreldra til skólans eru jákvæð. 

 Virk upplýsingagjöf er til foreldra um nám og líðan nemenda og skólastarfið í heild. 

 Niðurstöður Skólapúlsins og lesskimunar eru nýttar til umbóta í námi og líðan nemenda. 

 Heimasíða skólans er almennt skýr og vel fram sett. 

 Verkaskipting stjórnunarteymis er skýr. 

 Jákvæð samskipti, virðing, ábyrgð og gagnkvæmt traust einkenna skólastarfið. 

 

Tækifæri til umbóta  
 Ljúka þarf heildstæðri endurskoðun skólanámskrár. 

 Móta og orða formlega sýn og stefnu skólans. 

 Efla þarf enn frekar samskipti og samstarf við foreldra og foreldrafélag og leita markvisst 

eftir hugmyndum foreldra um skólastarfið. 

 Móta þarf skýrari verkferla um innra mat skólans og birta heildstæða greinargerð um 

framkvæmd, ferli og umbætur innra mats skólans í sérstöku skjali. 

 Huga þarf að því að virkja betur fulltrúa í nemendafélagi/ráði og gera starfsemi þeirra 

sýnilegri meðal nemenda. 

 Þróa markvisst áfram leiðir fyrir stjórnendur og kennara til að fylgjast með kennslu og veita 

endurgjöf. 



 
 

Nám og kennsla 

Styrkleikar 

 Námsáætlanir nemenda eru birtar á heimasíðu og kynntar nemendum og foreldrum. 

 Reglulega er fylgst með námsárangri og líðan nemenda skólans. 

 Árangur í samræmdum prófum undanfarin ár hefur verið yfir landsmeðaltali í öllum metnum 

fögum. 

 Árangur í lestri eins og hann er mældur í Lesferli er fyrir ofan landsmeðaltal í öllum 

árgöngum skólans.  

 Foreldrar eru ánægðir með líðan barns síns í skólanum og telja að það sé hvatt til að leggja 

sig fram í náminu. 

 Kennarar sýna almennt fagmennsku og kennslufræðilega hæfni í kennslustundum og 

skipulag kennslutíma er að jafnaði gott og tíminn vel nýttur.  

 Námsaðlögun fyrir hrað-, mið- og hægferðir í kjarnagreinum kemur fram í ólíkum áætlunum. 

 Nemendur eiga þess kost að taka framhaldsskólaáfanga og flýta þannig fyrir sér í námi. 

 Skólabragurinn er í heild góður og einkennist af jákvæðni og gagnkvæmri virðingu.  

Tækifæri 

 Birta í námsáætlunum hvernig unnið er með grunnþætti menntunar. 

 Leita leiða til að auka ánægju nemenda af lestri. 

 Tilgreina með skýrum hætti markmið námsins í upphafi stunda. 

 Leggja enn frekari áherslu á markvissa samvinnu nemenda í námi. 

 Tryggja að val nemenda sé um fimmtungur námstímans. 

 Gæta þess að hver nemandi fái heildarstundafjölda í samræmi við aðalnámskrá. 

 Leggja áherslu á tækifæri nemenda til að vinna að verkefnum út frá eigin áhugasviði. 

 Nemendur hafi kost á að velja um námsaðferðir eftir viðfangsefni eða námsstíl. 

 Tryggja að nemendur hafi tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum um nám og 

fyrirkomulag skólastarfs og fái til þess þjálfun. 

Innra mat 

Styrkleikar 

 Innra mat er hluti af skólastarfinu. 

 Fjölbreyttar aðferðir eru notaðar við innra mat. 

 Vel er unnið með niðurstöður læsiskimana með það að markmiði að efla læsi nemenda. 

 Niðurstöður og skýrslur ásamt helstu áhersluatriðum skólastarfsins má finna á heimasíðu 

skólans undir mat á skólastarfi. 

 Unnið er með aðgerðaáætlanir og þær hafa haft áhrif á starfshætti skólans. 

 

Tækifæri til umbóta 

 Birta heildstæða greinargerð um framkvæmd innra mats og umbætur í sérstöku skjali á 

heimsíðu skólans. 

 Skilgreina þarf betur markmið og viðmið um þann árangur sem stefnt er að. 

 Mikilvægt er að skipa matsteymi með fulltrúum stjórnenda, kennara, annarra starfsmanna, 

nemenda og foreldra.  



 
 

 Útfæra má betur helstu áhersluatriði hvers skólaárs í formlegri og skráðri umbótaáætlun. 

 Móta þarf umbótaáætlun fyrir þá þætti sem eru skilgreindir sem tækifæri til umbóta og 

mikilvægt er að samhliða því fari fram samræða helstu hagsmunaðila.  

Skóli án aðgreiningar 

Styrkleikar: 

 Á heimasíðu skólans er gerð skýr grein fyrir hvernig stuðningi við nemendur er háttað. 

 Allir nemendur eru velkomnir í skólann og leitast er við að skapa námsaðstæður fyrir 

nemendur með sérþarfir og útvega tæki og gögn sé þess þörf. 

 Samkvæmt foreldrakönnun telja flestir foreldrar að ferðakerfið nýtist barni þeirra vel í 

náminu. 

 Greiningar og skimanir eru lagðar til grundvallar stuðningi og sérkennslu. 

 Deildarstjóri fundar með sérkennurum og stuðningsfulltrúum og miðlar til þeirra 

upplýsingum. 

 

Tækifæri til umbóta 

 Huga þarf að því að áhersla á yfirferð í námi sé ekki á kostnað dýpkunar og skilnings 

nemenda. 

 Gæta þarf þess sérstaklega að nemendur festist ekki eða einangrist frá félagahópnum í 

ákveðnum ferðum.  

 Gera árlega heildaráætlun um sérkennslu og stuðning. 

 Birta á heimasíðu móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir. 

 Nemendur hafi beina aðkomu að því að setja sér markmið eða ákveða námsþætti í 

einstaklingsnámskrám og einstaklingsáætlunum. 

 
 
Matsskýrslan hefur verið send skóla og sveitarstjórn/bæjarstjórn þar sem fram koma nánari 
niðurstöður ytra matsins. Skóli og sveitarstjórn vinna í framhaldi matsins áætlun um þær umbætur 
sem lagðar eru til og að því búnu verður skýrslan birt opinberlega með þeim viðbrögðum. 
 
 

Með bestu kveðju, 
Birna Sigurjónsdóttir og Svanhildur Ólafsdóttir 

Menntamálastofnun 


