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Foreldrakönnun Skólapúlsins, sem gerð var á fyrrihluta vorannar 2019 meðal foreldra nemenda í 

Garðaskóla, sýnir að almenn ánægja ríkir meðal þeirra um starf skólans. Könnuninni er skipt upp í 

nokkra flokka spurninga; nám og kennslu, velferð nemenda, aðstöðu og þjónustu, foreldrasamstarf, 

heimastuðning og loks opnar spurningar um hvað gengur vel, hvað megi betur fara og heimasíðu 

skólans. Ef litið er yfir alla flokkana í heild og stóra myndin skoðuð er áberandi hvað Garðaskóli kemur 

víðast hvar heldur betur út, eða að öðrum kosti mjög svipað, og landsmeðaltal skóla.  

Hér á eftir verður farið nánar í hvern flokk og þær spurningar sem liggja á bak við í samanburði við 

landið og eldri tölur eftir atvikum. En fyrst eru nokkur aðalatriði dregin saman.   

Nokkur helstu atriði sem koma fram:  

 Yfir 90% foreldra eru ánægðir með nám og kennslu í Garðaskóla. 

 Allt þar til nú hefur Garðaskóli haft fleiri ánægjuraddir foreldra varðandi hæfilega þyngd 

námsefnis en landið almennt, en nú sést greinileg fækkun í þeirra hópi. 

 Minni agi í skólanum skipar stærri sess í hugum foreldra en í fyrri könnunum.  

 Fleiri nemendum en áður líður ekki vel í skólanum. 

 En 9 af hverjum 10 nemendum líður almennt vel í kennslustundum. 

 Garðaskóli stendur sig vel í eineltismálum því minna er um einelti en í öðrum skólum. 

 Rúm 60% foreldra eru ánægð með máltíðir nemenda í mötuneytinu. 

 Væntingar foreldra um framtíð barna sinna eru að aukast í átt að bóknámi; fjölgun er í hópi 

þeirra foreldra sem býst við að sitt barn ljúki framhaldsgráðu í háskóla. 
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1. Nám og kennsla  

Í þessum flokki er spurt um ánægju foreldra með nám og kennslu, stjórnun skólans, þyngd námsefnis 

og agamál. Heldur meiri ánægja ríkir með nám og kennslu en gerist og gengur á landinu, en þó hefur 

sú ánægja minnkað með Garðaskóla undanfarin ár ef litið er til baka í tíma (mynd 1).  

 

Mynd 1: Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum milli ára.  

Á myndinni sést að græna línan, sem táknar Garðaskóla, hefur farið heldur lækkandi á 

ánægjuskalanum, úr 6 stigum í 5,4 á sex árum og nálgast það að verða eins og meðaltal annarra skóla, 

sem táknað er með rauðri línu. Yfir 90% foreldra nemenda í Garðaskóla segja að flestir kennararnir séu 

hæfir og metnaðarfullir; ánægja ríkir meðal foreldra um kennsluaðferðir og hvernig tekið er á 

agavandamálum; þeir segja að skólinn veiti reglulega gagnlegar upplýsingar um námsárangur nemenda 

og að hann standi sig vel í að mennta nemendur og mæta námslegum þörfum þeirra.  

Varðandi stjórnun skólans þá sést að hann þykir hafa mjög styrka stjórn því yfir 95% foreldra segir svo 

vera, en svipaðar tölur, á bilinu 96%-100%, sjást fyrir árin 2013-1019 þegar þau eru borin saman. Á 

landinu öllu til samanburðar eru u.þ.b. 90% foreldra ánægð með stjórnun skóla sinna barna.  

Þegar kemur að þyngd námsefnis kemur í ljós að þar er einn af fáum liðum í könnuninni þar sem 

Garðaskóli fær lægra gildi en landsmeðaltalið, en þó munar ekki miklu. Það er athyglisvert hér að bera 

saman þróun milli ára en þá sést að Garðaskóli hefur haft fleiri ánægjuraddir foreldra varðandi  

hæfilega þyngd námsefnis en landið almennt, allt þar til nú (mynd 2).  

 

Mynd 2: Hæfileg þyngd námsefnis að mati foreldra borið saman milli ára.  
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Á myndinni sést að nú kemur fram 10% fækkun í hópi þeirra sem finnst námsefnið vera hæfilega þungt 

þegar það fækkar aðeins um 2% í öðrum skólum. Það eru helst foreldrar drengja sem hafa þetta álit 

(71% á móti 81% á landinu) en á móti kemur að fleiri foreldrum stúlkna finnst námsefnið hæfilega 

þungt. Það munar um 15% á því hversu ánægðari foreldrar stúlkna en drengja eru með þyngd 

námsefnis í Garðaskóla.  

Agi í Garðaskóla þykir foreldrum svipaður eins og foreldrum nemenda í öðrum skólum og er hlutfall 

þeirra sem finnst hann hæfilegur um 80%. Athyglisvert er þó að bera saman þróun síðustu ára, þar sem 

12% fækkun er í hópi þeirra foreldra nemenda í Garðaskóla sem finnst aginn vera hæfilegur í tveimur 

könnunum í röð, úr 91% í 79% þegar talan helst nokkuð jöfn fyrir landsmeðaltalið (mynd 3).  

 

Mynd 3: Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra 

Þegar skyggnst er betur í gögnin kemur í ljós að um 20% foreldra finnst aginn vera of lítill (var 14% 

2017). Litlu máli virðist skipta hvort foreldri sem svarar á dreng eða stúlku í skólanum því 80% foreldra 

stúlkna finnst aginn hæfilegur en 77% foreldra drengja. Garðaskóli kemur þó ennþá betur út en 

meðaltal á landinu í 8.-10.bekk (73%). 

 

2. Velferð nemenda 

Velferð nemenda skiptist í þrjá hópa; ánægju foreldra, líðan nemenda, og svo eineltismál.  

Ánægja foreldra var könnuð í sambandi við samskipti nemenda við starfsfólk annarsvegar og hve vel 

skólinn mætir þörfum nemenda hinsvegar. Yfir 90% foreldra segja að Garðaskóli mæti vel þörfum 

nemenda eins og hefur verið síðustu ár og er það hlutfall foreldra nokkrum prósentum hærra en 

almennt gerist í öðrum skólum.  

Þegar foreldrar eru spurðir um líðan barna þeirra í Garðaskóla þá sést lækkun í tveimur könnunum í 

röð, alls um 10%, og segja nú 87% þeirra að þeirra börnum líði vel í skólanum (mynd 4). En þegar kemur 

að líðan nemenda í kennslustundum þá kemur í ljós að um 10% nemenda líður frekar illa eða mjög illa 

þar. Ef það er sett í samhengi þá eru það um það bil 55 nemendur, sem er umhugsunarefni. 
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Mynd 4: Almenn líðan nemenda milli ára. 

Það er þó ekki úr vegi að ítreka að níu eða meira af hverjum 10 nemendum líður vel í kennslustundum 

í Garðaskóla ár eftir ár, að mati foreldra þrátt fyrir lækkun frá 2015. Og þegar kemur að líðan í 

frímínútum þá batna tölurnar enn frekar því 93% nemenda skólans leið vel í frímínútum árið 2017, á 

móti 91% landsins, en í ár 95% á móti 91% ef aðeins er horft til unglingadeilda á landinu. Bæði kynin 

koma nokkrum prósentustigum betur út en á landinu almennt.  

Þegar kemur að spurningum um einelti sést að foreldrar nemenda í Garðaskóla álíta að minna sé um 

það í skólanum á þessu ári en í öðrum skólum, eins og mörg síðustu ár. Hlutfall foreldra nemenda í 

Garðaskóla sem segja að einelti eigi sér stað er 5,5%.  

Svipað hlutfall foreldra nemenda í Garðaskóla og í öðrum skólum er ánægt með úrvinnslu eineltismála, 

eða um 60%. Af tíu foreldrum sem taka afstöðu eru sex ánægðir en fjórir ekki. Varðandi ánægju með 

hraðann á úrvinnslu eineltismála þá eru líka um 60% foreldra ánægð með hann, sem er örlítið lægra 

hlutfall en árið 2017 (67%) en að sama skapi aðeins meira en gerist og gengur almennt í öðrum skólum, 

þar sem hlutfall ánægðra með hraða á úrvinnslu er í öðrum unglingadeildum 47%.  

Foreldrar segjast nú í 91% tilfella vera ánægðir með eineltisáætlun skólans, en það hlutfall ánægðra 

hefur lítið breyst ef litið er til nokkurra síðustu kannana því það hefur sveiflast á bilinu 88% - 97%. Því 

er við að bæta að 70% foreldra (sjö foreldrar) segja að það einelti sem hafi átt sér stað hafi staðið yfir 

skemur en í eitt ár, en þrír foreldrar nefna eitt eða tvö ár. Þeir staðir þar sem foreldrar segja að þeirra 

barn hafi orðið fyrir einelti eru í frímínútum inni (9), í hádegishléi (5), á netinu eða í GSM (4), á leiðinni 

til eða frá skóla (3), í kennslustundum (3), í frímínútum úti (2), í íþróttum (1), í búningsklefum (1). 

 

3. Aðstaða og þjónusta 

Í þessum flokki er spurt um álit foreldra á aðstöðu nemenda í skólanum, tómstundaþjónustu við 

nemendur og mötuneyti nemenda. Fram kemur að foreldrar bæði drengja og stúlkna í Garðaskóla eru 

ánægðari með aðstöðu nemenda en gengur og gerist í öðrum skólum, öfugt við það sem kom fram í 

síðustu könnun sem gerð var 2017. Miklar umbætur á efri hæð skólans eru hugsanlega ástæða þessa 

viðsnúnings. Ef nánar er gluggað í spurningar og svör sem liggja á bak við það sem hér er kallað aðstaða 

kemur í ljós að 94% foreldra eru ánægðir með aðstöðu nemenda í frímínútum, 95% með möguleika á 

tómstundum að loknum skóladegi, 98% með aðgang nemenda að tölvum í skólanum, 94% með 

aðbúnað í almennum kennslustofum, 97% með aðstöðu fyrir list- og verkgreinar, 92% með aðstöðu 

nemenda til að matast, og allir (100%) með aðstöðu til íþróttakennslu.  



Foreldrakönnun Skólapúlsins febrúar 2019 

5 
 

Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu er aftur að aukast eftir að hafa minnkað síðast. Líðan barns 

þeirra, samskipti þess við starfsfólk, eftirlit starfsfólksins með tómstundastarfinu, viðfangsefni, aðstaða 

og verð þjónustunnar eru allt liðir sem meira en 90% foreldra eru ánægðir með.  

Samkvæmt umsögnum foreldra eru nú mun fleiri börn í Garðaskóla en áður sem taka þátt í 

tómstundaþjónustu. Hlutfall þeirra hefur hækkað úr 29% í 61% á tveimur árum og er nú svipað hlutfall 

nemenda og í öðrum skólum sem tekur þátt. Mikill meirihluti þeirra sem ekki hafa nýtt sér þá þjónustu 

segir að barnið þurfi hana ekki en einnig segja nokkrir að þeirra barn hafi ekki áhuga á slíku.  

En þó að yfir 90% foreldra segist ánægð með mataraðstöðu nemenda þá segjast ekki nema 62% 

foreldra vera frekar eða mjög ánægðir með þær máltíðir sem barn þeirra fær í mötuneytinu þar en 38% 

foreldra eru frekar eða mjög óánægðir með þær. Ánægjan með mötuneytið hefur því minnkað frá 

síðustu könnun (mynd 5).  

 

Mynd 5: Ánægja foreldra með mötuneyti nemenda 

Á myndinni má sjá að ánægja foreldra nemenda í Garðaskóla með mötuneytið hefur minnkað frá 2015, 

úr 71% í 62%, á meðan ánægja foreldra nemenda í öðrum skólum hefur aukist á sama tímabili úr 74% 

í 80%. Þarna munar því 18%. Hinsvegar þarf að taka það fram að hóparnir eru ekki alveg 

samanburðarhæfir því á myndinni er rauða línan líka að lýsa yngri bekkjum en ekki bara 

unglingadeildum landsins. Ef aðeins eru bornar saman unglingadeildir er munurinn minni því 62% í 

Garðaskóla á móti 74% foreldra nemenda í öðrum unglingadeildum eru ánægðir með máltíðir í 

mötuneytinu. Foreldrar voru líka spurðir hvort þeirra barn fengi heitan mat í hádeginu mötuneyti 

skólans og skiptust svör þannig að 72% drengja skólans fá heitan mat og 44% stúlkna. Þegar foreldrar 

eru inntir eftir skýringum á því að barn þeirra notar ekki mötuneytið kemur fram að helmingur ber við 

óánægju með matseðilinn/máltíðirnar, nærri 30% nefna matvendni barnsins og 15% foreldra segja að 

þeirra barn vilji ekki vera í áskrift eða vera komin með leið á því.  

 

4. Foreldrasamstarf 

Þá víkur sögunni að samstarfi við foreldra. Í ljós kemur að foreldrum finnst að kennarar Garðaskóla hafi 

lítið frumkvæði að samstarfi við þá og það er í takt við svör fyrri ára. 37% foreldra nemenda í Garðaskóla 

segja núna að það gerist aldrei en 30% foreldra almennt á landinu. Sambærilegar tölur í könnuninni 

2017 voru 43% á móti 30%, svo samkvæmt því hefur frumkvæðið aukist hjá kennurum Garðaskóla 

síðan þá. Í töflunni fyrir neðan sést það hlutfall foreldra sem er aldrei beðið um að gera ákveðna hluti 
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sem tengjast veru barnsins í skólanum. Garðaskóli mælist áfram lægri en landið í öllum tilfellum og er 

munurinn frá 13% til 22%, tölur frá því 2017 eru í svigum til samanburðar.  

Tafla 1: Hlutfall foreldra sem segjast aldrei vera beðin af kennara að… 

 Garðaskóli Landshlutfall 

Fylgjast með heimanámi 80% (78%) 58% (62%) 

Ræða skóladaginn við barnið 85% (85%) 68% (72%) 

Mæta á viðburð í skólanum 63% (70%) 50% (49%) 

 

Í töflunni sést að u.þ.b. 8 af hverjum 10 foreldrum segjast aldrei vera beðnir um að fylgjast með 

heimanámi eða ræða skóladaginn við sitt barn og það er töluvert hærra hlutfall en annarsstaðar. En þó 

virðast fleiri nú en áður hafa verið beðnir að mæta á viðburð í skólanum.  

Í ár kemur fram að foreldrar telja sig í meira mæli en í tveimur síðustu könnunum hafa áhrif á ákvarðanir 

í skólanum varðandi sitt barn, því 61% segjast hafa mjög eða frekar mikil áhrif, sem er 6% hækkun frá 

2017. Varðandi það hvort skólinn leiti til foreldra eftir tillögum um ákvarðanir fyrir barn sitt segjast nú 

42% ekki verða vör við slíkt, eins og 2017, en en á móti kemur að 82% foreldra svara því til að 

ábendingar þeirra séu teknar til greina. Það hlutfall var 75% síðast. Það sem foreldrum finnst þeir hafi 

aðallega áhrif á er foreldrasamskipti, námshraði, val á námsefni og agamál. Ekkert eitt atriði skar sig úr 

í svörum um hvað foreldrar vildu hafa meiri áhrif á, en þó mætti nefna helstu liði sem hlutu atkvæði 

hjá þeim 45 sem svöruðu; áherslur í námsgreinum (20), val á námsefni, námshraði (18), 

kennslufyrirkomulag (17), foreldrasamskipti (14), agamál (10), stjórnun og stefnumótun (5). 

Þegar spurt var um síðasta foreldraviðtal kemur í ljós að 92% foreldra voru ánægðir með það. Í ár voru 

helstu umræðuefnin líðan barnsins í skólanum, samskipti við aðra, gengi í einstökum námsgreinum, og 

hvort eitthvað mætti bæta hjá barninu eða hjá skólanum.  

Hækkandi hlutfall foreldra segist hafa tekið þátt í gerð námsáætlunar með sínu barni þar sem nú eru 

það 67% sem svara því játandi, sem er hækkun um 8% frá 2017, en 33% segjast aldrei hafa gert það. 

Til samanburðar segjast 62% foreldra barna í öðrum unglingadeildum taka þátt í því. Hinsvegar finnst 

91% foreldra mikilvægt að taka þátt í gerð námsáætlunar síns barns og það er einnig hækkun um 8% 

frá síðustu könnun. Það er áhugavert að yfir 90% finnst það mikilvægt en aðeins tæp 70% gera það. 

Einnig hefur hækkað hlutfall þeirra foreldra sem telja sig vera upplýsta um stefnu skólans, aðalnámskrá 

og skólanámskrá, úr 69% 2017 í 76% í ár en það hlutfall hefur verið mjög áþekkt meðaltalstölum 

annarra skóla undanfarin ár.  

Ánægja foreldra með heimasíðu skólans hefur farið stöðugt vaxandi síðustu ár og hefur hlutfall þeirra 

sem telja upplýsingarnar þar gagnlegar vaxið um 15% frá 2015 og er nú 92%. 6% aðspurðra höfðu ekki 

skoðað heimasíðuna. Í könnuninni er foreldrum gefinn möguleiki á opnu svari um heimasíðuna og hvað 

megi betur fara þar. Sumir benda á að kennsluáætlanir og skóladagatal vanti á síðuna og er það þá 

hugsanlega vísbending um að þeir liðir séu ekki nógu sýnilegir en einnig er bent á að ekki sé nægilega 

skýrt hvað sé framundan. Flestum finnst þó ekkert þurfi að bæta, en það koma líka fram tillögur um að 

þar megi birta myndir úr daglegu starfi til gamans.  

 

5. Heimastuðningur 

Þegar kemur að spurningum um virkni foreldra í námi barna sinna sést að foreldrar barna í Garðaskóla 

taka svipaðan þátt í náminu með börnum sínum og almennt gerist í öðrum unglingadeildum. Nærri allir 
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foreldrar í Garðabæ eiga reglulega samtal við börn sín um námið,  nærri helmingur (47%) aðstoðar 

börn sínum 1-2 sinnum í viku. Tíminn sem fer í þessa hjálp foreldra er þó takmarkaður því fram kemur 

að það er í flestum tilfellum minna en 15 mínútur á dag. 

Yfir 90% foreldra segjast ná vel til barna sinna, 86% segist vita hvernig er best að hjálpa barni sínu til 

að standa sig vel í skólanum, og nærri 80% gengur vel að hjálpa barni sínu að læra. En þriðjungur 

foreldra álítur þó að félagahópur barnsins hafi meiri áhrif á námsárangur þess en foreldrar.  

Að ofan var rætt um nokkrar hliðar á frumkvæði kennara að samskiptum við foreldra, en í könnuninni 

var einnig spurt um frumkvæði nemenda varðandi þessi sömu atriði. Þá kemur í ljós að u.þ.b. helmingur 

nemenda biður foreldri aldrei um að fylgjast með heimanámi sínu og yfir helmingur aldrei um að tala 

við kennara, svipað og mælist almennt á landinu. Einnig svarar meira en helmingur foreldra þannig að 

þeirra börn biðji sig aldrei um að mæta á viðburð en í öðrum skólum biðja fleiri nemendur foreldra sína 

um að mæta á viðburð.   

Þegar spurt er um heimanám sést að flestum foreldrum (71%) finnst hún vera hæfileg á meðan um 

20% finnst hún of lítil og 9% finnst hún of mikil.  

Varðandi væntingar foreldra um það hvort barn þeirra ljúki háskólanámi þá er klárt að foreldrar í 

Garðabæ setja markið hátt. Langflestir foreldra nemenda í Garðaskóla (83%) eru á því að sitt barn ljúki 

háskólagráðu en í öðrum unglingadeildum eru það 71%.  Ennfremur stefna 64% foreldra að því að 

þeirra barn ljúki framhaldsnámi á háskólastigi. Á landinu til samanburðar er samsvarandi tala 48%. 

Aðeins 4% segjast vona að barnið ljúki gráðu í iðnnámi, en það hlutfall mældist 8% árið 2017, og til 

samanburðar er það hlutfall 12% hjá foreldrum nemenda í öðrum skólum almennt. Svo segja má að 

metnaður foreldra fyrir hönd barna sinna um meira bóklegt nám fari vaxandi en minnkandi um iðnnám.  

 

6. Opnar spurningar 

Foreldrar virðast yfirleitt mjög ánægðir en finna þó ekki þörf fyrir að útskýra það í ítarlegra máli. Það 

skín í gegn að skoðun þeirra byggir á samskiptum þeirra sjálfra við skólann en líka að stórum hluta á 

upplifun barns síns og hvað það segir um skólann heima. Ánægja ríkir með kennara skólans og starfsfólk 

af því andinn í skólanum er þannig að „hver og einn skiptir máli“. Nemendur fá athygli og umhyggju 

sem einstaklingar, sanngjarna meðferð, hlýlegt viðmót og reynt er að ýta undir metnað og ábyrgð 

þeirra. Skólastarfið þykir metnaðarfullt og ferðakerfið kemur sér vel þegar barn hefur mismunandi 

þarfir eftir greinum.  

Þegar foreldrar eru beðnir um að benda á það sem betur mætti fara í skólanum þá sést vel að það 

brennur meira á þeim en það sem vel er gert. Lýsingar eru ítarlegri og lengri og eru meira út frá eigin 

reynslu foreldranna heldur en sjást í jákvæða hlutanum. Áberandi er í þetta sinn kall foreldra eftir meiri 

ábyrgð skólans á fleiri en einn hátt. Þeir velta því fyrir sér hvort skólinn eigi ekki að vera virkari í að ala 

börnin upp hvað varðar hollt mataræði, sjálfsstjórn hvað varðar símanotkun og aga almennt. Það er 

líka kallað eftir meira eftirliti með börnunum í skólanum, en einnig er bent á að þegar börnin byrja 

seinna í skólanum en kl. 8:10 þá er enginn heima til að fylgjast með þeim áður en skóli hefst.  

Enn fremur varðandi eftirlit þá leggur einn til að bætt verði við eftirlitsmyndavélum á meðan aðrir 

benda á að agamál, ofbeldi milli nemenda, þjófnaður á eignum þeirra, ömurleg framkoma nemenda 

við aðra og jafnvel fíkniefnaneysla, geri það allt að verkum að sumir nemendur séu hræddir í skólanum, 

á göngunum og í félagsmiðstöðinni.  
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Sumir foreldrar upplifa að nemendur komist upp með að fela einkunnir sínar fyrir foreldrum, það séu 

langar leiðir í tölvukerfinu og nýtt einkunnakerfi í bókstöfum geri þeim enn erfiðara að átta sig á stöðu 

barna sinna. Auk þess finnst sumum að það eigi að vera skólinn sem setji sig í samband við foreldri ef 

barni gengur illa frekar en að frumkvæðið liggi hjá foreldrum sjálfum. Skólinn gæti bætt sig í 

upplýsingaflæði til foreldra varðandi stöðu nemenda, heimanám, skipulag námsins og skyndilegar 

breytingar á stundaskrá,  t.d. vegna veikinda kennara. Tvö viðtöl á ári duga ekki til að halda uppi góðum 

samskiptum milli skólans og heimilanna. Þessi hluti um upplýsingaflæðið er töluvert í andstöðu við það 

sem kemur fram í fyrsta hluta könnunarinnar, þar sem yfir 90% voru ánægð með upplýsingaflæðið frá 

skólanum. 

 

 

 

 


