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Starfsfólk Garðaskóla tók könnun Skólapúlsins í marsmánuði 2018. Alls tók 56 af 58 

starfsmönnum þátt, eða um 97%. Til samanburðar við niðurstöður fyrir Garðaskóla er meðaltal 

annarra skóla á landinu. Þær niðurstöður sem segja má að einna helst standi upp úr eru 

eftirfarandi: 

Starfsmenn Garðaskóla telja starfsmannaviðtalið sitt gagnlegra en almennt á landinu. Einnig 

sést að áreitni gagnvart þeim virðist hafa aukist og þá sérstaklega hvað varðar áreitni frá 

nemendum og foreldrum.  

Bæta þarf upplýsingastreymi bæði hvað varðar flæði nauðsynlegra upplýsinga vegna starfsins,  

sem og fræðslu til nýrra starfsmanna. Þó er líka kallað eftir því að fækka svokölluðum 

tilkynningafundum og er þá umhugsunarefni í framhaldi af því hvernig upplýsingum beri að 

koma á framfæri til starfsfólks án þess að halda fundi. 

Þegar spurt er um kennarastarfið og aðeins kennarar svara sést að þeir virðast ánægðari í starfi 

en víðast annars staðar en að það hafi þó dregið úr ánægjunni. Þeir virðast hafa misst aðeins 

trú á eigin getu og t.d. hefur hlutfall þeirra sem telja sig ná til erfiðustu nemendanna lækkað 

um 10% og eru nú 17%. Áhersla á námsmat með prófum hefur lækkað mikið undanfarin ár og 

í samræmi við það er aukningin mikil í námsmati með öðru en prófum. Núna eru 70% kennara 

skólans að nota aðrar aðferðir til námsmats en próf en fyrir fjórum árum var það 43%.  

Varðandi starfsumhverfi kennara kemur fram að stuðningur hefur aukist vegna nemenda með 

hegðunarörðugleika og einnig er meiri faglegur stuðningur frá síðustu könnun. Samvinna um 

kennslu virðist þó vera minni en tíðkast almennt og þá sérstaklega hvað varðar samvinnu milli 

námsgreina.  

Í mati og endurgjöf til kennara sést aukning á  hlutfalli þeirra sem álíta endurgjöfina hæfilega 

einkum vegna aukins þáttar stjórnenda í þeirri endurgjöf. Það virðist einnig vera virkara eftirlit 

með frammistöðu kennara en almennt í skólum landsins.  

Þegar kemur að kennurum og símenntun sést helst að hlutfall þeirra sem hefðu viljað meiri 

símenntun síðastliðið ár hefur hækkað töluvert en þó er sterkara ákall um slíkt í öðrum skólum.  

Í opna hlutanum þar sem starfsfólk má skrifa að vild um jákvæða og neikvæða hluti ber mest 

á svörum um góðan starfsanda og jákvæðni í skólanum en húsnæði og aðstaða eru oftast 

nefnd sem hlutir sem mættu betur fara.  

En hér á eftir verður gerð ítarlegri grein fyrir niðurstöðum í hverjum hluta fyrir sig.  

 

1. Allir starfsmenn – almennt 

Nær allir starfsmenn Garðaskóla (94%) telja starfsmannaviðtalið sitt gagnlegt. Þetta er meira 

en aðrir starfsmenn skóla á landinu (83%) og hefur þessi u.þ.b. 10% munur komið fram í 

tveimur mælingum í röð. Almennir starfsmenn eru jafnvel ennþá ánægðari með viðtalið sitt 

(100%) en kennarar (91%).  Þróunin síðustu ár sést vel á mynd 1.1.  
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Mynd 1.1. Þróun ánægju með starfsmannaviðtöl frá 2013 til 2018 

Þegar spurt er um áreitni gagnvart starfsfólki þá kemur fram að níu starfsmenn skólans, tæp 

14% kennara (5 manns) og rúm 19% annarra starfsmanna (4 manns), segjast hafa orðið fyrir 

slíku síðasta árið, flestir af hálfu nemenda/foreldra. Í síðustu mælingu svöruðu þrír starfsmenn 

Garðaskóla þessari spurningu játandi, svo það er greinileg aukning frá því fyrir tveimur árum.  

Einelti meðal starfsfólks hefur á sama tíma minnkað áfram og mælist innan við 2% sem er mun 

lægra en meðaltal skóla á landinu (10%). Einn starfsmaður svarar þessu játandi í skólanum 

núna, árið 2016 voru það tveir og 2015 voru það 4.  

 

2. Allir starfsmenn – viðhorf til skólans 

Starfsmenn voru spurðir um starfsánægju í skólanum og kom í ljós að hún mælist áfram nokkru 

hærri en gerist og gengur á landinu að meðaltali. Við nánari athugun sést að 95% starfsmanna 

eru í heildina ánægðir í starfi, allir (100%) segjast vita til hvers er ætlast af þeim, 95% telja 

hæfni sína vel nýtta í starfi, 97% segjast stoltir af starfinu sínu, 95% segjast hafa frelsi til að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir í starfi, 83% sjá sig áfram í starfi við skólann eftir 2 ár, og 98% telja 

sig búa við starfsöryggi.  

Starfsandi innan skólans kemur einnig áfram betur út en almennt í skólum landsins og mælist 

eins hjá kennurum og almennum starfsmönnum, sjá mynd 2.1. 
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Mynd 2.1: Starfsandi innan skólans 

 

Þar kemur fram að næstum allir starfsmenn (98%) telja vel tekið á móti nýju starfsfólki; 90% 

telja jafnréttis og jafnræðis gætt gagnvart starfsmönnum; allir (100%) telja skólann hafa góða 

ímynd; 97% telja starfsfólk miðla þekkingu á milli sín; og loks telja 96% vera góðan starfsanda 

í skólanum. Góður starfsandi er einnig mikið nefndur í opnu svörunum. 

Varðandi stjórnun skólans þá kemur fram eindregin ánægja með hana. Yfir 90% og allt upp í 

100% starfsmanna telja að í Garðaskóla sé fólk hvatt til að sýna frumkvæði, að starf þeirra sé 

metið að verðleikum af yfirmönnum og samstarfsfólki, að þeir beri traust til yfirmanns síns, að 

yfirmenn leysi ágreiningsmál sem upp koma, að þeir fái hvatningu, og að tekið sé tillit til 

skoðana þeirra og ábendinga um framkvæmd vinnunnar. Á mynd 2.2 sést að starfsfólk telur 

skólanum betur stjórnað en almennt gerist á landinu að meðaltali og hefur verið nokkur 

stígandi í því mati í síðustu könnunum. 

 

Mynd 2.2: Stjórnun skólans 

Þegar kemur að upplýsingastreymi innan skólans þá virðist sem það sé áfram betra en almennt 

í skólum landsins og lítill sem enginn munur virðist á svörum kennara og annarra starfsmanna 

í skólanum. Hinsvegar, ef litið á einstakar spurningar sem liggja á bak við þá kemur eftirfarandi 

í ljós. 10% segjast ekki fá nauðsynlegar upplýsingar sem snerta starf þeirra; 19% starfsmanna 

telja að  upplýsingastreymið innan skólans sé ekki gott; og nærri 30% starfsmanna telja að nýjir 

starfsmenn fái ekki nauðsynlega fræðslu og þjálfun í upphafi starfstíma, sem kemur einnig 

fram í opnu svörunum. Nærri allir starfsmenn (98%) telja sig þó þekkja stefnu skólans. 

Skoðun starfsmanna á starfsumhverfinu í skólanum er fundin með því að spyrja um aðstöðu, 

sveigjanleika og álag í starfi. Bæði í Garðaskóla og hjá landsmeðaltalinu mælast kennarar 

nokkru neðar en aðrir starfsmenn skólanna. Um 90% starfsmanna Garðaskóla telja 

vinnuaðstöðu sína góða sem er hærra en á landinu almennt, 88% í Garðaskóla telja sig hafa 

sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf, 84% starfsmanna Garðaskóla telja sig hafa gott 

jafnvægi milli starfs og einkalífs. Hinsvegar telja 67% starfsmanna Garðaskóla álag í starfi sínu 

of mikið á heildina litið.  
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3. Kennarar – kennarastarfið 

Þegar kennarar Garðaskóla eru spurðir um starfsánægju sína kemur fram að 89% þeirra eru 

sáttir við starf sitt. Þetta hlutfall var 97% í síðustu könnun og hefur því lækkað um 8%. Hlutfall 

þeirra sem telja sig hafa haft meiri eldmóð við upphaf kennsluferils síns hefur aukist og mælist 

nú 50%, svipað og á landinu öllu, en var síðast 45%.  

Þegar spurt er um hvort þátttakendur meti það þannig að kennarahópurinn sé ánægður í starfi 

svara 92% því játandi sem er meira en almennt gerist á landinu (81%), en 8% svara því neitandi.   

Langflestir eru ánægðir með starfið sitt (91%) en 9% segjast óánægðir með það. Í heildina 

þegar allar spurningarnar um starfsánægju eru teknar saman þá kemur hún mjög svipuð út og 

í síðustu könnun 2016, þar sem kom fram töluverð lækkun frá 2015. Hinsvegar sýna nýjustu 

tölur frá 2018 að þessi þróun hefur stöðvast og núna virðast kennarar jafnánægðir með starfið 

sitt og þá.  

Þegar kemur að trú kennara á eigin getu sést að kennarar Garðaskóla virðast hafa misst það 

forskot sem áður var á landsmeðaltalið því skólinn mælist nú neðar en landið í fyrsta sinn síðan 

2013. Þegar nánar er að gáð kemur fram að allir kennarar skólans telja sig ná vel til nemenda, 

að þeir telji sig ná árangri með þá og nærri allir hafi áhuga á því sem nemendur hafa að segja, 

sem er samhljóma við landið allt. Hinsvegar kemur skólinn lakar út en landið þó að 83% 

kennara skólans telji sig geta náð árangri með erfiðustu og áhugalausustu nemendurna, þá eru 

það 93% á landinu að meðaltali. Þetta hlutfall var einnig yfir 90% í Garðaskóla í síðustu könnun. 

Þetta þýðir þá að 17% þeirra kennara Garðaskóla sem svara spurningunni, á móti 7% kennara 

á landinu öllu, telja sig ekki geta náð árangri með þennan hóp nemenda. Því mælist trú kennara 

Garðaskóla á eigin getu í heildina lægri en áður, sjá mynd 3.2. 

 

Mynd 3.2: Trú kennara á eigin getu.  

Þegar spurt var um tengsl við heimilið sést að flestir kennarar skólans (90%) eiga samskipti við 

foreldra um námsárangur, hegðun eða líðan nemenda að minnsta kosti 1-3 sinnum á ári. Þegar 

kemur að heimavinnu sem kennarar ætlast til af nemendum sínum þá mælist hún núna meiri 

í Garðaskóla (47 mínútur) en hjá landinu (43 mínútur). Landið hafði raunar vinninginn í síðustu 

könnun en almennt séð hefur dregið úr heimavinnu frá því fyrir nokkrum árum. En sex mínútur 

hafa nú bæst við í Garðaskóla frá 2016, eins og sést á mynd 3.3: 
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Mynd 3.3: Tími í heimavinnu á viku 

Hlutfall kennara sem undirbúa sig eingöngu eða aðallega í skólanum lækkar frá því síðast var 

mælt og nú munar 22% milli skólans og landsmeðaltals, en hlutfallið þar lækkar einnig. Þetta 

þarf þó ekki að þýða að kennarar undirbúi sig minna en áður heldur fer sá undirbúningur 

hugsanlega fram annars staðar. En munurinn milli Garðaskóla og landsins helst því svipaður 

og áður (mynd 3.4). 

 

Mynd 3.4: Undirbúningur kennslu í skólanum 

Þegar spurt er hvort nemendahópum sé kennt öllum í einu er athyglisvert að sjá þá þróun sem 

virðist vera í Garðaskóla. Í ár segjast 72% kennara Garðaskóla alltaf eða næstum alltaf kenna 

öllum hópnum í einu, en það hlutfall var 59% árið 2016; oft eða stundum segja núna 20%, en 

það hlutfall var nærri tvöfalt hærra árið 2016 (38%) en hlutfall þeirra sem segjast sjaldan eða 

aldrei kenna öllum hópnum í einu hefur hækkað upp í 8% úr 3% árið 2016. Þó að ferðakerfið í 

skólanum sé a.m.k. hluti af skýringunni þá er ekki ljóst í gögnunum af hverju þessi hækkun 

stafar. Eins og sjá má á mynd 3.5 hefur hlutfallslegur munur milli Garðaskóla og landsmeðaltals 

vaxið úr 12% árið 2016 í nærri 23% í ár.  
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Mynd 3.5: Öllum bekknum kennt í einu – ársmeðaltöl 

 

Næst var kannað hlutfall kennara sem raða yfirleitt í hópa í kennslustundum og kemur fram 

áþekk niðurstaða (30%) og á landinu (32%). Þegar spurt var um hvernig kennarar skipta í hópa 

kom í ljós að það er vinsælla að skipta nemendum í hópa með blandaða námsgetu heldur en 

svipaða. 46% kennara skipta oft eða alltaf upp í blandaða námsgetuhópa, en 19% skipta upp í 

svipaða námsgetuhópa. Lítill munur er á hlutfalli þeirra sem segjast skipta stundum upp í 

blandaða hópa (26%) og þeirra sem stundum skipta upp í svipaða hópa (22%). Hlutfall þeirra 

sem skipta sjaldan eða aldrei upp í blandaða námsgetuhópa er 29% en næstum því 60% í 

svipaða námsgetuhópa. 

 

Einstaklingsvinna í bekk, þar sem nemendur vinna sjálfstætt, hefur aukist bæði í Garðaskóla 

og á landinu að meðaltali síðan árið 2015 (28%) og mælist núna 36%.   

Þó svo að einstaklingsmiðuð kennsla hafi aukist í Garðaskóla, úr 17% í 31%, þá hefur hún í 

gegnum árin mælst mun minni í Garðaskóla en á landinu og svo er áfram í ár. Helsta skýringin 

er ferðakerfið í Garðaskóla en það auðveldar kennslu hópa þar sem nemendur eru með 

svipaða getu í viðkomandi grein og því komið til móts við þarfir einstaklinganna. Munurinn í ár 

hefur minnkað frá því 2016 en er samt rúm 20%, eins og sést á mynd 3.5: 

 

Mynd 3.5: Einstaklingsmiðuð kennsla 

Athyglisverð þróun sést þegar skoðuð er hvort kennarar nota próf í námsmati. Á mynd 3.6 

kemur fram að þessi áhersla hefur minnkað mjög mikið frá 2013, þegar tölugildið var meira en 

tvöfalt það sem landsmeðaltalið hafði, og er nú nánast það sama.  
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Mynd 3.6: Áhersla á námsmat með prófum - ársmeðaltöl 

Gleggri mynd fæst þó ef skyggnst er á bak við þessa yfirlitsmynd. Þá sést að mikil eða nokkur 

áhersla er lögð á hefðbundin próf hjá 69% kennara Garðaskóla, samanborið við 74% í síðustu 

könnun. Samræmd próf fá áfram litla eða enga áherslu kennara skólans því 86% svara á þann 

hátt. Loks segjast 25% kennara Garðaskóla leggja nokkra áherslu á staðlað mat (greiningarpróf 

eða skimun). Sambærilegar tölur fyrir landið eru 62%, 76% , og 59%. 

Kennarar leggja meiri áherslu á námsmat með öðru en prófum og hefur hún aukist jafnt og 

þétt síðustu ár á landinu öllu. Á mynd 3.7 sést að hlutfall kennara Garðaskóla sem leggja mikla 

eða nokkra áherslu á það hefur vaxið úr 43% í 70% á fjórum árum. Þetta mat skiptist þannig 

að allir kennarar skólans sem svöruðu segja að þeir leggi áherslu á faglegt mat kennarans (var 

94% 2016). 37% styðjast við jafningjamat (var 47%), 64% nota sjálfsmat nemenda (var 61%), 

95% nýta leiðsagnarmat (var 83%), símat er áfram með 94%, og mat frá foreldrum (9%) kemur 

nýtt inn. Önnur form námsmats fá nokkra áherslu hjá 22% svarenda. Það eru þættir eins og 

t.d. hópaverkefni, notkun upplýsingatækni, heimildaleit, frágangur, rafræn skil, og samtöl.   

 

Mynd 3.7: Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum. 

 

4. Kennarar – starfsumhverfi kennara 

Til þess að kanna stuðning við kennara vegna nemenda með námserfiðleika þá voru kennarar 

spurðir um aðgang sinn að starfsfólki til að aðstoða í og utan kennslustofunnar og aðgang að 

ráðgjöf sérfræðinga. Eftir að hafa mælst áður með nokkuð minni stuðning en landið almennt, 

og þá sérstaklega í síðustu könnun, þá kemur Garðaskóli nú út mjög svipað landsmeðaltalinu. 
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Kennarar Garðaskóla fá hins vegar meiri stuðning en landsmeðaltalið vegna nemenda með 

hegðunarerfiðleika eftir nokkra dífu við síðustu mælingu, eins og sjá má á mynd 4.1. 

 

Mynd 4.1: Stuðningur við kennara vegna hegðunarerfiðleika nemenda. 

Kennarar Garðaskóla virðast vera ánægðir með faglegan stuðning skólastjóra því hann  mælist 

meiri en sá sem veittur er öðrum kennurum samkvæmt landsmeðaltali. Það virðist sem 

kennarar finni fyrir meiri stuðningi en áður, miðað við þá hækkun sem mælist frá síðustu 

könnun. Þegar betur er að gáð sést að skólastjórnendur Garðaskóla ræða markmið námsins 

oftar við kennara á fundum en stjórnendur annarra skóla og þeir fylgjast líka oftar með kennslu 

í kennslustofum. Mestur munur mælist þegar spurt er hvort stjórnendur hafi frumkvæði að 

því að ræða málin ef kennari á í vanda í kennslustofunni. 65% kennara Garðaskóla telja það 

gerast oft eða stundum á móti 48% á landinu almennt. Þessi atriði eru sett saman í yfirlitsmynd 

4.2: 

 

Mynd 4.2: Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara 

Umfang samráðs um kennslu mælist í takt við landsmeðaltalið. Vikulega sækja 64% 

teymisfundi, 46% skiptast á kennsluefni við samstarfsmenn, 35% ræða við samstarfsmenn um 

aðferðir við mat á framförum nemenda, og 18% taka ákvarðanir um val á kennslugögnum.  

Aftur á móti mælist samvinna um kennslu nokkuð neðar en gengur og gerist á landinu jafnvel 

þó að hún virðist vera í nokkurri uppsveiflu innan skólans. Helsti munurinn kemur fram 

varðandi þverfaglegri samvinnu. Þó hefur borið meira á slíku innan skólans í vetur en oft áður, 

t.d. milli samfélagsfræði og ensku annarsvegar og íslensku hinsvegar, og núna segjast 9% 

kennara skólans skipuleggja slíkt vikulega eða mánaðarlega en voru síðast aðeins 3%. 

Sambærileg tala fyrir landsmeðaltalið er 42%. Ef til vill má skýra það með þeirri 
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faggreinaskiptingu og faggreinakennurum sem Garðaskóli byggir á, sem er öðruvísi en margir 

aðrir skólar. En það er þó umhugsunarefni að 40% kennara skólans segjast sjaldan eða aldrei 

skipuleggja slíkt þverfaglegt nám. Mynd 4.3 sýnir þróunina í heild hvað varðar samvinnu í 

kennslu, þar sem sést aukning frá 2015 í skólanum án þess þó að ná meðalgildi annarra skóla 

landsins: 

 

Mynd 4.3: Samvinna um kennslu 

Þegar kemur að valddreifingu við ákvarðanatöku er kannað hversu mikið skólastjórnendur 

dreifa valdi og stjórn með starfsfólki á lýðræðislegan hátt, hversu mikið skólastjóri nýti 

ráðleggingar annarra við ákvarðanatöku og hvort hún fari fram í gegnum nefndir og samræður 

við og milli kennara. Kennarar í Garðaskóla hafa tekið meiri þátt í öllum þessum þáttum en 

almennt tíðkast í skólum á landinu undanfarin ár eins og sést á eftirfarandi yfirlitsmynd 4.4:   

 

Mynd 4.4: Valddreifing við ákvarðanatöku 

Þegar kemur að spurningum um virka samvinnu um skólaþróun og umbætur sést nokkur 

aukning í Garðaskóla frá síðustu könnun sem fleytir skólanum upp fyrir landsmeðaltalið.  Þegar 

nánar er skoðað sést að helst munar um að starfsmenn og teymi í Garðaskóla fá fleiri tækifæri 

en í öðrum skólum til að miðla þekkingu og reynslu innan skólans. Einnig segja hlutfallslega 

fleiri í skólanum að starfsfólk vinni saman í því að mæta þörfum mismunandi nemenda.  

Starfsmenn eru almennt ánægðir með vinnuaðstæður sínar. 94% starfsmanna eru sammála 

að þeir hafi gott aðgengi að búnaði og kennsluefni, en þeir eru ekki eins ánægðir þegar spurt 

er hversu hrein og aðlaðandi aðstaðan því 51% segja að svo sé en 49% eru því frekar eða mjög 

ósammála.  
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5. Umfang mats og endurgjafar 

Kennarar Garðaskóla eru að nálgast landið varðandi endurgjöf og mat á vinnu sinni, frá 

annaðhvort stjórnendum, samstarfsfólki eða utanaðakomandi aðilum. Þessa þróun má sjá á 

mynd 5.1. 

 

Mynd 5.1: Mat og endurgjöf 

Þessi hækkun sem veldur því að bilið milli skólans og landsmeðaltals hefur minnkað frá síðustu 

könnun má helst skýra með því mati og endurgjöf sem kennarar fá frá stjórnendum. Eftir 

nokkuð snarpa lækkun upp á 32% árið 2015 hefur hlutfall þeirra sem telja endurgjöfina 

hæfilega aukist um rúm 24% á þremur árum sem er mun meira en almennt í öðrum skólum, 

sjá mynd 5.2. Langflestum finnst þetta mat líka vera sanngjarnt (96%).  

 

 

Mynd 5.2: Hæfilegt mat frá stjórnendum 

Gagnsemi mats og endurgjafar að mati kennara Garðaskóla hefur aukist jafnt og þétt í síðustu 

mælingum en í ár kemur þó fram lítilsháttar lækkun. Hlutfall þeirra sem eru sammála eða mjög 

sammála því að það hafi gagnast til að bæta starfið hækkaði úr 83% árið 2013 í 85% árið 2014, 

upp í 94% árið 2015 og 2016 og í ár er það 91%. Landsmeðaltalið hefur verið á sama tíma rétt 

neðan við 90%.  

Nátengt þessu er að Garðaskóli kemur áfram nokkuð betur út en landið hér í sambandi við 

nýtingu á niðurstöðum kennaramats. Skólinn hefur hækkað frá síðustu könnun og þá tekið 
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nokkuð fram úr landsmeðaltalinu. Þetta sýnir að það virka eftirlit með frammistöðu kennara 

sem verið hefur í Garðaskóla er meira en áður og meira en að meðaltali annars staðar á 

landinu, eins og sést á mynd 5.3: 

 

Mynd 5.3: Nýting á niðurstöðum kennaramats. 

Mestur munur milli skólans og landsmeðaltals kemur fram hvað varðar tvö atriði. 81% 

starfsmanna Garðaskóla er sammála því að viðvarandi slök frammistaða kennara yrði ekki látin 

viðgangast af öðrum í starfsmannahópnum, en í öðrum skólum er það hlutfall 61%. Eins eru 

92% starfsmanna Garðaskóla, á móti 58% í öðrum skólum, sammála því að stjórnendur myndu 

bregðast við viðvarandi slakri frammistöðu kennara í starfi. 

 

6. Kennarar og símenntun 

Kennarar Garðaskóla tóku síðasta árið aðeins færri daga í símenntun en kennarar á landsvísu. 

Það sem er áhugavert er að kennarar Garðaskóla finna áfram fyrir minni símenntunarþörf en 

almennt gerist. Af þeim sem vilja meiri símenntun nefna 78% nýjungar og þróun í 

kennslufræðum, 73% nefna upplýsinga- og samskiptatækni sem nýtist í kennslu, 64% nefna 

námsmat, 56% nefna aðalkennslugrein og 51% nefna ráðgjöf til nemenda.  

Einnig var spurt um hugsanlegar hindranir í símenntun kennara. 57% kennara í Garðaskóla 

sögðu að kostnaður var of hár (var 43% síðast), tæp 61% nefndu of lítið svigrúm vegna 

vinnutíma (56%), 13% nefndu lítinn stuðning frá stjórnendum sem hindrun (0%), tímaskortur 

vegna fjölskylduaðstæðna kom fram hjá 39% kennara (22%), og 77% fannst þeir kostir sem 

voru í boði ekki áhugaverðir (63%). Allir kennarar Garðaskóla sem svöruðu spurningunni töldu 

sig uppfylla þátttökuskilyrði hvað varðar hæfni, reynslu og starfsaldur.  

Þegar spurt var um á hvaða formi símenntun kennara hafi verið undanfarna 12 mánuði merktu 

76% við námskeið, 73% ráðstefnur eða málstofur og 62% við fyrirlestra. 57% merktu við 

samstarfsverkefni í eigin skóla og 56% við efni á Internetinu (t.d. Ted.com og fyrirlestra). 51% 

nefndu samstarfsverkefni við aðra skóla, 35% nefndu félagasamtök (t.d. Blátt áfram, Heimili 

og skóli ofl) og 8%  rannsóknarverkefni. Loks nefndu 8% sjálfsnám í gegnum upplýsingaleit á 

netinu, skólaheimsóknir og meistaranám.  
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7.Opin svör 

Í liðnum opin svör máttu kennarar skrifa eins og þeir vilja um það sem þeim finnst vera jákvætt 

við vinnustaðinn sinn almennt og svo einnig um hvað mætti betur fara. Ef jákvæðar umsagnir 

kennara í Garðaskóla eru settar upp í orðaský fæst eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 7.1 Orðaský með atriðum sem starfsfólk er ánægt með 

Í umsögnum kennara  kemur fram að þeim finnst góður starfsandi og jákvæðni ríkja á 

vinnustaðnum og þar sé gott að vera, bæði fyrir starsfólk og nemendur. Öflugt 

stjórnendateymi og styrk stjórnun veitir kennurum og nemendum stuðning og gott 

utanumhald og þar ríkir lausnamiðað hugarfar. Möguleikar eru á yfirvinnu. Starfsemi skólans 

þykir vel skipulögð, mikið er gert fyrir nemendur með sérþarfir, virðing er borin fyrir 

kennarastarfinu og þeim er sýnt traust. Ýtt er undir símenntun og starfsþróun kennara og þeir 

eru faglegir, metnaðarfullir og kraftmiklir og metnaður er sagður ríkja í skólanum fyrir hönd 

nemenda. Einnig er nefnt hátt hlutfall karlkyns kennara og góð samvinna, bæði innan faggreina 

- sem þýðir meiri stuðning og fjölbreytni - og á milli þeirra.  
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Ef athugasemdir um það sem betur mætti fara eru settar upp í orðaský kemur fram eftirfarandi 

mynd: 

 

Mynd 7.2: Orðaský með atriðum sem starfsfólk vill að betur megi fara 

Í samanburði við fyrri myndina þá gefur hún í skyn að fleiri hlutir eru nefndir en það er ekkert 

sem stendur eins áberandi upp úr. Oftast er minnst á að húsnæðið og að það þurfi að taka í 

gegn. Það er sagt í mikilli þörf fyrir úrbætur og viðhald, salernisaðstaða starfsmanna er nefnd 

nokkrum sinnum og hún jafnvel sögð hafa verið óboðleg um margra ára skeið, eldhúsi 

starfsmanna eigi „að loka vegna heilbrigðissjónarmiða“, eins og einn orðar það, loftræstikerfið 

hafi lengi verið til vandræða, sumar kennslustofur séu varla kennsluhæfar, og fatahengi 

starfsmanna fær líka neikvæða umsögn. Nefnt er að bregðast verði hraðar við ákalli um 

úrbætur, og taka á fleiri hlutum sem þörf er fyrir í einu. Það er nauðsynlegt að bregðast við 

samkvæmt einum viðmælanda sem segir beint samhengi á milli ástands hússins og veikinda 

starfsfólks:   

Hreinlætisaðstaða starfsfólks er afleit og hefur verið í mörg ár. Það er bara til skammar 

að þessi aðstaða skuli ekki hafa verið færð til betri vegar. Það vill bara enginn láta bjóða 

sér þetta. Lofthreinsikerfið er einnig komið á lokakafla og ætti að taka það allt út eins 

og það leggur sig. Það hefur valdið veikindum hjá starfsfólki statt og stöðugt. 

Annað, sem heyrir undir bæjarfélagið og fær líka athugasemdir, er að það vanti tímamagn í 

grunngreinar í 10.bekk og að það mætti koma betur til móts við starfsfólk í því að sækja sér þá 

líkamsrækt sem því hentar, jafnvel fyrir utan Garðabæ.   
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Varðandi skólastarfið sjálft þá kemur fram að mikil keyrsla sé í kennslunni og því séu of fá 

tækifæri til uppbrots. Einnig sést sú skoðun að skólinn sé of stærðfræði- og prófamiðaður. 

Tækifæri til bætts innra starfs gætu legið í því að auka áherslu á að „vera grænfána skóli og 

heilsueflandi skóli og [vinna] fleiri þróunarverkefni í þeim dúr.“ Einnig er bent er á að það er 

ennþá rými fyrir meira samstarf milli deilda og teymisvinnu.  

Varðandi stjórnun er minnst nokkrum sinnum á að upplýsingaflæði mætti enn bæta því 

upplýsingar berist ekki nógu fljótt og vel til allra, en á sama tíma er líka sagt að 

„tilkynningafundum“ mætti fækka. Stjórnendur mættu vera sjáanlegri í kennslustofum og 

„kíkja við og sjá hvað nemendur og kennarar eru að gera.“ Eins er bent á að skoða mætti 

hvernig starfshættir skólans eru kynntir fyrir nýju starfsfólki og það kemur einnig fram í tölum 

í öðrum hluta könnunarinnar, því 30% starfsfólks telja að þar mætti gera betur.  

Málefni nemenda eru líka nefnd í því sambandi hvað mætti laga. Minnst er á að vinna þurfi 

markvissar gegn fordómum meðal þeirra og auka umburðalyndi þannig að allir nemendur fái 

þá tilfinningu að þeir séu hluti af hópnum. Einnig kemur fram að harðar ætti að taka á 

símanotkun nemenda, eða eins og einn orðar það:  

Símanotkun nemenda í tímum finnst mér vera eitt helsta vandamálið í dag. Það þarf 

að taka miklu harðar á notkun þeirra þegar þeir eiga ekki að vera uppi við í tímum. 

Truflun í kennslustundum er ólíðandi, því miður, eins og þessi tæki geta verið mjög 

nytsamleg. 

 

 

 

 

 

 


