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Starfsfólk Garðaskóla tók könnun Skólapúlsins í marsmánuði 2016. Alls tók 49 af 54 

starfsmönnum þátt, eða 91%. Spurt var m.a. um rekstur, mætingar og fleira, viðhorf til skólans, 

kennarastarfið, starfsumhverfi, endurgjöf, og símenntun. Í lokin voru opnar spurningar þar sem 

var spurt um hvað starfsmönnum finnist sérstaklega gott og það sem mætti betur fara, hvort þeir 

vilji nota Námfús eða Mentor næsta vetur og hvort þeim finnist nemendur eigi að taka þátt í mati 

á kennsluháttum og með hvaða hætti það væri best gert. Hér verður gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum í könnuninni. 

 

1.Almennar rekstrarupplýsingar 

Í fyrsta lið þessa flokks, fjölda nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks í kennslu, kemur í ljós að 

fjöldinn í Garðaskóla er 11,9 nemendur og hefur lækkað úr 14,3 nemendum í fyrra, sem er 

töluverð breyting, á meðan landsmeðaltalið helst svipað (10,6). Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi 

starfsfólks við önnur störf hefur hinsvegar hækkað verulega milli ára í Garðaskóla (36) frá í fyrra 

(22). Landsmeðaltalið hefur hækkað lítillega (24) í ár. Því er nú nærri 12 nemendum fleira á hvern 

starfsmann í Garðaskóla en á landinu við önnur störf en kennslu. Í takt við þá aukningu hefur 

lækkað hlutfall af heildarstöðugildum sem varið er í önnur störf en kennslu, en þar er breytingin 

úr 39% í fyrra í 25% en landsmeðaltalið stendur í stað milli ára (32%). Hlutfall karla við kennslu 

hefur iðulega verið hærra í Garðaskóla en almennt á landinu en nú hefur hlutfallið lækkað 

umtalsvert eins og sést á mynd 1.1. 

 

Mynd 1.1 Kynjahlutfall: Hlutfall karlmanna sem sinnir kennslu - Ársmeðaltöl 

Á myndinni sést að hlutfall karlmanna við kennslu í Garðaskóla (28%) hefur lækkað um 10% milli 

ára á meðan landsmeðaltalið stendur í stað (18%). Það getur átt tvær ástæður, að konum hafi 

fjölgað í kennslu eða körlum hafi fækkað. Mæling á hlutfalli starfsfólks 40 ára og eldra sýnir að 

það er áberandi hærra í Garðaskóla (83%) en á landinu (66%).  Mynd 1.2 hér fyrir neðan lýsir 

þessari stöðu. 
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Mynd 1.2. Hlutfall starfsfólks 40 ára og eldra 

Ekki kemur fram í könnuninni hver fjöldi skyldudaga í símenntun er í Garðaskóla en 

landsmeðaltalið er 4,6. Athyglisvert er þó að í fyrra var fjöldi skyldudaga 12 í Garðaskóla en 7 að 

meðaltali á landinu. Fjöldi kennara um hverja nettengda tölvu kemur ekki fram fyrir Garðaskóla, 

en öllum kennurum er lögð til fartölva í Garðaskóla. Á landinu er hlutfallið 0,8 sem þýðir að fyrir 

hvern kennara eru að meðaltali 0,8 nettengdar tölvur, eða 1,25 kennarar um hverja tölvu.  

Hlutfall nemenda sem fá sérkennslu er svipað í Garðaskóla (25%) og hjá landsmeðaltalinu (24%), 

þeir sem fá sérstuðning annan en sérkennslu hefur fjölgað í Garðaskóla milli ára (10%) og eru nú 

aðeins fleiri hlutfallslega en almennt á landinu (7%). Í Garðaskóla eru áfram færri börn með annað 

móðurmál en íslensku (1,3%) í samanburði við landið (6%). Það vantar allar upplýsingar um 

Garðaskóla þetta árið hvað varðar fjölda fartölva og spjaldtölva, en fjöldi nemenda fyrir hvern 

skjávarpa hefur aukist í Garðaskóla úr 13 í 18, á meðan landsmeðaltal hefur lækkað á sama tíma 

úr 18 í 16. Fjölgun nemenda í skólanum skýrir líklega þessa breytingu.  

 

2. Mætingar – viðtöl – einelti – áreitni 

Fjarvistir í heila daga síðastliðinn mánuð voru 1,4 dagur að meðaltali í Garðaskóla og 2 dagar á 

landinu. Athyglisvert er að kennarar Garðaskóla (1,3) mælast lægri en annað starfsfólk (1,7), en 

báðir hópar eru lægri en mælast á landinu, kennarar (1,9) og annað starfsfólk (2,2). Staðan er því 

nokkuð góð. Í þessum hluta er þó ekki reiknað með fjarvistum á vegum skólans eða vegna 

persónulegra aðstæðna sem leyfi var veitt fyrir.  



Starfsmannakönnun Skólapúlsins 2016 

4 
 

 

Mynd 2.1. Fjarvera heila daga undanfarinn mánuð – Kennarar og annað starfsfólk 

Fjarvera starfsfólks hluta úr degi er einnig minni í Garðaskóla en hjá landsmeðaltalinu, í þremur 

af síðustu fjórum mælingum er starfsfólk Garðaskóla með lægri tölur en landið.

 

Mynd 2.2: Fjarvera hluta úr degi undanfarinn mánuð 

Seinkomur starfsfólks undanfarinn mánuð í Garðaskóla (0,5) eru örlítið fleiri en á landinu (0,3). 

Færri starfsmenn Garðaskóla hafa farið í starfsmannaviðtöl 2015 (56%) en á landinu (69%). Þetta 

er þó betri staða en í fyrra þegar hlutfallið var 42%. Ef aðeins er litið á kennara þá sést sama 

mynstur, færri hafa farið í viðtal í Garðskóla (72%) en á landinu (77%) sem er samt töluverð 

breyting frá í fyrra (53%). Ef litið er á annað starfsfólk þá er staðan verri því ekki nema 25% segist 

hafa farið í viðtal í samanburði við 54% á landinu, en aðeins 4 svöruðu spurningunni. Einnig þarf 

að hafa í huga að þessi mismunur á tíðni starfsmannaviðtala skýrist væntanlega af tímasetningu 

þeirra á árinu.  

Nærri allir starfsmenn Garðaskóla (91%) segja viðtölin vera gagnleg, en það er 15% aukning frá 

fyrra ári. Gögnin sýna sveiflur, því árið þar áður, 2014, kom fram hlutfallið 92% eins og núna. Fjöldi 

svarenda var í ár 21 en aðeins 13 í fyrra sem hugsanlega skekkti niðurstöðuna það árið að 

einhverju marki.  
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Þegar spurt er um áreitni kemur fram að 6% starfsfólks Garðaskóla telur sig hafa orðið fyrir áreitni 

síðastliðið ár á móti 18% á landinu. Þetta er athyglisverð og jákvæð tala fyrir Garðaskóla því árin 

á undan hafa komið fram hlutföllin 9% og 14%. Þó ber að geta þess að fáir svara spurningunni, 4 

einstaklingar. Fjögur prósent starfsfólks segist hafa orðið fyrir einelti í Garðaskóla á móti nærri 

10% landsmeðaltalsins. Þessi tala hefur lækkað frá síðasta ári úr rúmum 9% í Garðaskóla og úr 

13% hjá landsmeðaltalinu. 

 

Mynd 2.3: Tíðni eineltis meðal starfsfólks 

3.Allir starfsmenn – viðhorf til skólans 

Í Garðaskóla mælist meiri starfsánægja (5,5) en í öðrum skólum landsins (5,1) og er sama hlutfall 

meðal kennara og annars starfsfólks. Nánast sama mæling kom fram í fyrra. Starfsandi innan 

skólans (5,9) er einnig yfir meðaltali landsins (5,0) og hefur aukist um 0,2 stig frá í fyrra. Athygli 

vekur að hlutfall kennara sem eru ánægðir með starfsandann er nokkuð hærra (6,1) en hjá öðrum 

starfsmönnum í Garðaskóla (5,5), eins og í fyrra, en meðaltöl beggja hópa hafa hækkað aðeins frá 

fyrra ári, eins og sést á mynd 3.1. 

  

Mynd 3.1. Starfsandi innan skólans 
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Varðandi gæði stjórnunar skólans þá er stöðugt meiri jákvæðni í viðhorfum til þeirra síðustu ár 

og sést breyting úr 4,9 árið 2013 í 5,7 fyrir árið 2016. Þarna vísa gæði stjórnunar til spurninga um 

hrós, hvatningu, traust og samskipti yfirmanna við starfsmenn, og stjórnun almennt. Meðaltal 

landsins hefur verið mjög svipað, um 5, á sama tímabili. 

 

Mynd 3.2: Viðhorf til gæða á stjórnun skólans 

Starfsmenn Garðaskóla voru spurðir um Upplýsingastreymi innan skólans og þykir þeim það  vera 

betra (5,2) en á landinu (4,7) sem er sami munur og í fyrra. Kennarar eru þó mun ánægðari (5,6) 

en aðrir starfsmenn (4,6). Þegar spurt var um vinnuaðstöðu voru 91% sammála um að 

vinnuaðstæður eru góðar, 68,% svaraði að þau höfðu sveigjanleika til að samræma starf og 

einkalíf, og 84% sögðust hafa gott jafnvægi milli einkalífs og starfs. Hinsvegar þegar spurt var um 

álag í starfi, kom fram að 57% var sammála um að álag í starfi væri í heildina of mikið. 

 

4.Kennarar – Kennarastarfið 

Þegar skoðuð er starfsánægja kemur í ljós að 97% kennara Garðaskóla eru sáttir með starf sitt en 

45% kennara eru mjög eða frekar sammála að þeir hafi haft meiri eldmóð í starfi við upphaf 

kennsluferils en núna. Ánægja kennara með starfið sitt mælist þó örlítið hærri í Garðaskóla (5,1) 

en hjá öðrum kennurum (4,8). Athyglisvert er að þetta tölugildi var í fyrra töluvert hærra (5,6) og 

hafði þá dregið saman frá árinu þar á undan.  

Þegar spurt er hversu vel kennarar trúi á eigin getu kemur fram að allir kennarar Garðaskóla finnst 

þeir eigi auðvelt með að ná til nemenda og einnig að þeir nái góðum árangri með sína námshópa. 

Yfir 90% segjast geta náð árangri með erfiðustu og áhugalausustu nemendurna og eru mjög eða 

frekar sammála því að þeir haf áhuga á því sem nemendur eru að segja. 

Flestir kennarar segjast hafa samskipti við foreldra um námsárangur eða hegðun og líðan 

nemenda að meðaltali 1-3 sinnum á ári.   
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Varðandi heimavinnu nemenda þá ætlast kennarar til minni heimavinnu á viku í Garðaskóla (42 

mínútur) en á landinu (46 mínútur). Heimanámsmínútum fækkaði í Garðaskóla úr 67 mínútum í 

40, eða um 27, árið 2015, en svipuð þróun en ekki eins sterk (-17) var sýnileg á landinu, eins og 

sést á mynd 4.1. Fjöldi mínútna til heimanáms er svipaður í ár og í fyrra. 

 

Mynd 4.1: Tími í heimavinnu á viku 

Hlutfall kennara Garðaskóla sem undirbúa sig eingöngu eða aðallega í skólanum er áfram mun 

lægra (47%) en kennara á landinu (70%) og munurinn því töluverður (23%). Munurinn er að 

aukast því landsmeðaltalið hefur hækkað um 5% frá í fyrra. Þessi þróun sést á mynd 4.2 hér fyrir 

neðan.  

 

Mynd 4.2: Hlutfall þeirra sem undirbúa kennslu eingöngu eða aðallega í skólanum. 

Þegar spurt var hvort nemendahóp væri kennt öllum í einu kom fram svipuð niðurstaða og fyrri 

ár, kennarar Garðaskóla (59%) kenna flestir öllum í einu og fleiri en á landinu svo munar um 12%. 

Mynd 4.3 sýnir þessa þróun.  
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Mynd 4.3: Öllum bekknum kennt í einu  

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

niðurstaða (24%) og á landinu (29%). Athyglisvert er að í fyrra mældist Garðaskóli hærra (31%)  

og árið þar áður enn hærra (38%). Einstaklingsvinna í bekk, þar sem nemendur vinna sjálfstætt, 

er núna sú sama og á landinu (31%). Einstaklingsmiðuð kennsla er áfram miklu minni í Garðaskóla 

(17%) en á landinu (46%). Þessi munur skýrist að mestu af ferðakerfinu  sem auðveldar kennslu 

hópa þar sem nemendur eru með svipaða getu í viðkomandi grein og því komið til móts við þarfir 

einstaklinganna.  

 

Mynd 4.4: Einstaklingsmiðuð kennsla 

Þegar spurt er um hve mikil eða lítil áhersla er lögð á hefðbundin próf til að fylgjast með 

framförum nemenda, þá kemur fram að 74% kennara Garðaskóla leggja mikla eða nokkra áherslu 

á þau, en hinsvegar þegar kemur að samræmdum prófum þá svara 85% að þeir leggja litla eða 

enga áherslu á þau. Tölurnar fyrir landið eru í sömu röð 66% og 72%. Á sama tíma sýna gögnin 

líka að kennarar í Garðaskóla eru að vinna í því að taka inn aðra hluti í námsmat en próf sem slík. 

Þetta skiptist þannig að áhersla er lögð af kennurum Garðaskóla á faglegt mat kennarans (94%), 
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jafningjamat (47%), sjálfsmat nemenda (61%), leiðsagnarmat (83%), símat (94%), og enginn 

leggur mikla eða nokkra áherslu á mat frá foreldrum.  

 

Mynd 4.5: Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum 

 

5.Kennarar – starfsumhverfi kennara 

Kennarar voru spurðir hversu mikinn aðgang að starfsfólki til aðstoðar í og utan kennslustofunnar 

þeir fengju. Í fyrra var Garðaskóli með gildið 4,7 en landsmeðaltalið með 5,0 en í ár ber svo við að 

gildin eru 4,0 á móti 4,7 svo munurinn nálgast það að teljast töluverður. Hærra gildi er túlkað sem 

aukinn stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika. Garðaskóli kemur út ennþá 

neðar nú en í fyrra sem er umhugsunarefni.  

 

Mynd 5.1: Stuðningur við kennara vegna nem. með námserfiðleika 

Kennarar Garðaskóla fá nánast sama stuðning og landið vegna nemenda með 

hegðunarörðugleika. Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara var metinn með því að spyrja 

um ráðgjöf, virkni, hvatningu og frumkvæði skólastjóra í samskiptum við kennara um starfið. 
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Hann mælist 5,2 í ár, en þróunin virðist vera neikvæð því árið 2013 var meðaltalið 6,1. Það ber þó 

að taka fram að skólinn hefur mælst umtalsvert hærri en á landinu (5) síðustu ár.   

Þegar var skoðuð samvinna kom í ljós að Garðaskóli er áfram töluvert fyrir neðan meðaltal 

landsins. Niðurstöðurnar merkja að það vantar upp á þverfaglega vinnu með nemendum, því ekki 

nema 3% kennara skólans skipuleggja slíkt mánaðarlega eða vikulega. Nemendur gætu tengst 

betur öðrum nemendum á öðrum aldri í námi sínu því 6% kennara skólans skipuleggja slíkt 

mánaðarlega, og svo að það vanti upp á að kennarar skoði kennslu hjá samstarfsmönnum sínum 

en það segjast 7% kennara gera vikulega eða mánaðarlega. 

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 taka meiri þátt í ákvörðunum (5,3) en landið (4,6). Sjá mynd 5.2. 

 

Mynd 5.2: Valddreifing við ákvarðanatöku  

Garðaskóli kemur betur út í öllum þáttum sem liggja til grundvallar virkri samvinnu um skólaþróun 

og úrbætur. 80% eru sammála um að þau vinni vel saman þegar kemur að því að búa til nýja 

þekkingu, 93% finnst þau leggja sitt af mörkum til skólaþróunar, 85% vinnur vel að lausnum fyrir 

þarfir nemenda, 94% eru ánægð með tækifæri sem gefin eru til að miðla reynslu og þekkingu 

innan skólans.  

Samvinna starfsmanna var líka mæld í gegnum vinnuaðstæður og kom í ljós að 55% er sammála 

um að vinnuaðstæður hjálpi til með samvinnu. Hinsvegar sker Garðaskóli sig úr að því leiti að það 

eru töluvert fleiri sem eru frekar ósammála þessu en á landinu, 39% á móti 29%. Aðstaðan í 

skólanum er sögð hrein og aðlaðandi af 55% starfsfólks, og 94% segja að viðeigandi búnaður og 

kennsluefni sé aðgengilegt. 
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6.Kennarar – mat og endurgjöf 

Í fyrra virtust kennarar í Garðaskóla fá minna mat og endurgjöf, frá annaðhvort stjórnendum, 

samstarfsfólki eða utanaðakomandi aðilum, en gerist og gengur á landinu og er bilið að aukast 

milli ára. Tæp 52% kennara í Garðaskóla segjast fá mat og endurgjöf á störfum sínum á móti 

rúmum 62% landsins. 

 

Mynd 6.1: Umfang mats og endurgjafar  

Þegar kastljósinu er beint á hlutfall þeirra starfsmanna sem telja mat og endurgjöf stjórnenda á 

vinnu þeirra hæfilegt í daglegu starfi þá kemur í ljós að það hefur lækkað úr 82% niður í 58% á 

tveimur árum á meðan landið hefur mælst með tæp 50%. (Sjá mynd 6.2.) Langflestum finnst þetta 

mat sem gefið er vera sanngjarnt (95%).  

   

Mynd 6.2: Hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara 

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

mælingum. Hlutfall þeirra sem eru sammála eða mjög sammála því að það hafi gagnast til að 
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bæta starfið hefur hækkað úr 83% árið 2013 í tæp 85% árið 2014, upp í 94% árið 2015 og upp í 

94,4% í ár. Nátengt þessu er að Garðaskóli (5,1) kemur áfram nokkuð betur út en landið hér (4,5) 

í sambandi við nýtingu á niðurstöðum kennaramats. Hlutfallið í fyrra var þó 5,7 á móti 4,8 svo 

heldur hefur dregið saman. Þetta þýðir þó að það er virkara eftirlit með frammistöðu kennara í 

Garðaskóla en að meðaltali annars staðar á landinu, eins og sést á mynd 6.3.   

 

Mynd 6.3: Nýting á niðurstöðum kennaramats  

 

7.Kennarar – símenntun kennara 

Þó að upplýsingar um fjölda skyldudaga í símenntun kæmu ekki fram í kafla 1, þá var líka spurt 

um hversu marga daga kennarar Garðaskóla sinntu símenntun undanfarið ár. Þeir svöruðu  

þannig að þeim dögum hefur fækkað um tæpa tvo að meðaltali, úr 11,7 í 10,1. Athyglisvert er að 

símenntunardögum á landinu að meðaltali hefur fjölgað um tæpa tvo daga, úr 11,8 í 13,6. Í fyrra 

var staðan nokkuð jöfn, tæpir 12 dagar. Meðfylgjandi mynd sýnir þessa þróun.  

 

Mynd 7.1: Meðalfjöldi daga í símenntun undanfarið ár 
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Það virðist helst vera þörf fyrir símenntun á sviði upplýsinga- og samskiptatækni (80%), nýjunga 

og þróunar í kennslufræðum (71%), námsmats (69%), nemenda með sérþarfir eða stuðning 

(61%), hegðunar- og agamála (48%). Það vekur athygli að hlutfall kennara í Garðaskóla sem hefðu 

viljað meiri símenntun undanfarna 18 mánuði lækkar um rúm 33% frá því í fyrra. Hugsanlega var 

einhverri mettun eða hámarki náð árið 2015.   

 

Mynd 7.2: Hlutfall kennara sem hefði viljað meiri símenntun undanfarna 18 mán. 

Í framhaldi af því var litið á nokkrar hugsanlegar hindranir í símenntun kennara. 43% kennara í 

Garðaskóla sögðu það mikla eða nokkra hindrun að kostnaður var of hár, en var 70% í fyrra; tæp 

56% nefndu of lítið svigrúm vegna vinnutíma, en var 70% í fyrra; enginn nefndi lítinn stuðning frá 

stjórnendum sem hindrun, en var 8% í fyrra; tímaskortur vegna fjölskylduaðstæðna kom fram hjá 

22% kennara, en var 47% í fyrra, og 78% sögðu þann þátt litla eða enga hindrun; tæpum 63% 

fannst þeir kostir sem voru í boði ekki áhugaverðir. Um 86% kennara Garðaskóla töldu sig uppfylla 

þátttökuskilyrði hvað varðar hæfni, reynslu og starfsaldur og enginn nefndi að einhverjar aðrar 

ástæður væru hindrun á meðan 40% á landinu öllu höfðu einhverja aðra ástæðu.   

Þegar spurt var um á hvaða formi símenntun ætti helst að fara fram merktu 75% við námskeið, 

72% við fyrirlestra, og 62% ráðstefnur eða málstofur. 59% merktu við samstarfsverkefni í eigin 

skóla, og 56% við efni á Internetinu (t.d. Ted.com og fyrirlesta). 53% nefndu samstarfsverkefni við 

aðra skóla, 16% nefndu félagasamtök (t.d. Blátt áfram, Heimili og skóli ofl), og 12%  

rannsóknarverkefni. Þar voru gefin dæmi um greinalestur, skólaumræður í minni hópi, áhorf á 

þætti í sjónvarpi og  á netinu, að búa til kennsluefni á netinu, og svo skrif og skil á meistararitgerð. 
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8.Opin svör 

Í liðnum opin svör máttu kennarar skrifa að vild um það sem þeim finnst vera jákvætt við 

vinnustaðinn sinn í víðri merkingu og svo einnig hvað mætti betur fara. Ef jákvæðar umsagnir 

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

 

Mynd 8.1 Orðaský með atriðum sem starfsfólk er ánægt með 

Áberandi í jákvæðu umsögnunum er að fagmennska er sögð í fyrirrúmi í skólanum og að þar ríki 

mjög góður starfsandi og félagsandi. Starfsmenn skólans eru sagðir mjög góðir og hæfileikaríkir, 

jákvæðni og samhugur eru sögð ríkjandi í samskiptum þeirra á milli og eins við nemendur. Vel er 

tekið á móti nýju starfsfólki. Kennarar upplifa virðingu og sveigjanleika í starfi þar sem enginn 

dagur er eins. Kennarar eru metnaðarfullir í starfi sínu og gagnvart árangri nemenda og það skilar 

sér í að flestir nemendur eru stilltir inn á að ná árangri. Tölvukosturinn er sagður góður og ánægja 

er með að möguleiki er á yfirvinnu. Skólastarfið er mjög metnaðarfullt, mikil fjölbreytni er í 

námsframboði og ferðakerfið er mikill kostur því þar er komið til móts við nemendur þar sem þeir 

standa. Einnig er nefnt að vel er hugsað um þá nemendur sem eru í vandræðum. Nemendur 

skólans eru almennt sagðir flottir og að þeir sýni skólanum virðingu, það þykir jákvætt fyrir 

skólann að veita nemendum það frelsi að þeir geti verið eins og þeir eru enda er lagt upp úr því 

að nemendum líði vel í skólanum með því að sýna þeim virðingu og alúð. Í skólanum eru sagðir 

vera réttlátir stjórnunarhættir, starfsmönnum er sýndur góður stuðningur og traust, stjórnendur 

eru opnir fyrir hugmyndum og ýta á þróun og starfsmenn njóta ákveðins frelsis og sveigjanleika. 

Matnum í mötuneyti starfsmanna er hrósað. Í Garðaskóla er góður andi og gott að vera.  
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Ef athugasemdir um það sem betur mætti fara eru settar upp í orðaský kemur fram eftirfarandi 

mynd:  

 

 

Mynd 8.2: Orðaský með atriðum sem mættu fara betur. 

Áberandi er að það er ekki eitt orð sem stendur upp úr orðaskýinu, en nokkur atriði koma má þó 

nefna í sambandi við það sem má bæta. Í fyrsta lagi er upplýsingastreymi nefnt nokkrum sinnum. 

Bent er á að almennir kennarar sitja t.d. ekki fundi með umsjónarkennurum og þurfi líka 

upplýsingar um daglegt starf og uppákomur sem kynntar eru þar. 

Annað orð sem ber á er vinnutíminn og þá binding hans. Einn lýsir því þannig að bindingin sé 

„afturför sem nýtist engum“. Vinnustund mælist ekki vel fyrir vegna þeirrar skráningar og 

sundurliðunar sem þar þarf að inna af hendi. Þar mætti vel fækka skráningum, segir einn, og 

öðrum finnst að megi sleppa alveg. Stimpilklukkan er sögð hafa gert stafsandann daprari.  

Bent er á að of mikið sé í gangi fyrir starfsmenn í einu, kröfur úr mörgum áttum, og álag sé of 

mikið á álagstímum. Það hafi þau áhrif að tími starfsfólks þurfi að fara að stórum hluta í aðra hluti 

en kennsluna sjálfa. Sumir tala um að það væri gott að hafa sveigjanlegri vinnutíma tengdan 

mismiklu álagi eftir tímabilum. Bent er á að Námfús, Vinnustund, og hæfniviðmið eru tímafrek 

verkefni sem gott væri að fá tíma til að venjast, áður en meiru verður breytt og bætt. Sagt er að 

fundir séu of margir í skólanum og það væri ekki gott að leyfa skólanum að þróast úr því að vera 

líflegur vinnustaður í að verða þunglamaleg stofnun og nær væri að setja tíma í praktísk atriði eða 

nýjungar í kennslu- og tæknimálum.  
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Húsnæðinu er lýst sem „fráhrindandi“ og jafnvel „drungalegu“. Sækja þurfi um meira fé til 

viðhalds og lagfæringa, víða mætti mála og endurbæta og skipta út húsgögnum. Nefnd eru 

vinnuaðstaðan – jafnvel þó að komi fram í lokuðu spurningunum áðan að mikill meirihluti sé 

ánægður með hana – starfsmannaaðstaðan, þar sem salernisaðstöðunni er lýst sem „afleitri“ - og 

svo og ýmislegt sem snýr að nemendum, t.d. leiklistar og tónlistaraðstaða og mataraaðstaðan. 

„Fjölga mætti borðum og setuplássum, sófagrúppum og þess háttar“. Fram kemur að fríska megi 

upp á skólastofur og aðstöðuna.  

Þó að vel sé talað um stjórnun og stjórnendur þá megi þeir vera sýnilegri og það væri gaman að 

fá þá oftar í heimsókn í kennslustofuna. Bent er á að eðlilegt væri að hafa (hæfan) karlmann í 

stjórnunarteyminu. Fram kemur ósk um að skerpa mætti á skipulagi á uppbrotsdögum og einnig 

að uppbyggingarstefnan ætti að ráða betur för í starfsháttum skólans. Þó að það hafi verið nefnt 

áðan að vel sé tekið á móti nýju starfsfólki þá eru sumir með þá skoðun að það þurfi að koma því 

betur inn í störfin sem það á að inna af hendi með betri starfslýsingu. 

Sumar athugasemdir virðast fela í sér vísbendingu um að starfsmanni finnist að kennarar og 

námsgreinar fái mismunandi meðferð.  Þessi tilfinning valdi vanlíðan og sé „slæm fyrir móralinn“ 

eins og það er orðað. 

 

9.Aukaspurningar um Námfús og kennsluhætti 

Tölvuforritið Námfús sem notast er við til að halda utan um starfsemina fær nokkuð af neikvæðni, 

það er sagt taka mikinn tíma og sé ófullkomið, en keppinauturinn Mentor sé það líka. Einn gengur 

meir að segja svo langt að segja að Námfús sé að „ræna sig starfsánægjunni“. Hins vegar, þegar 

spurt er „Hvort á Garðaskóli að nota Mentor eða Námfús næsta vetur?“ svaraði 71,8% starfsfólks 

að nota eigi Námfús en 28,2% vilja Mentor.  

Áðan kom fram að kennarar eru að reyna að bæta fjölbreytileika í námsmati og þegar spurt er 

„Ertu hlynnt(ur) því að láta nemendur meta kennsluhætti?“ þá svara 81,4%  játandi.  

Þeir sem svöruðu neitandi koma með mismunandi rök fyrir þeirri skoðun. Bent er á að þeir hafi 

ekki réttar forsendur til að meta kennsluhætti faglega því nemendur skorti reynslu og innsýn og 

eru því líklegri til að meta út frá skemmtanagildi frekar en menntunargildi.  

Það má segja að þau sjónarmið sem snúa gegn því að nemendur meti kennsluhætti eru vel fönguð 

í eftirfarandi skoðun:  

„…því að hér starfar fagfólk og virða ber sérþekkingu þess til þess að velja kennsluhætti. Kennarar 

fá yfir sig holskeflu af gagnrýni úr samfélaginu nú þegar að ósekju og eru störf þeirra viðfangsefni 

stöðugrar rýni í hverju horni foreldrasamfélagsins. Ef nemendur eiga að fá að "meta" 

kennsluhætti þá er  verið að planta því fræi í kolli ófaglærðra ungmenna að þeir hafi jafnvel meira 

vit á þessu en fagfólk skólans - eða að þeirra skoðun skipti meira en fagfólksins. Af hverju myndum 

við vilja gera það? Nemendur hafa nú þegar möguleika á því að tjá sig ef eitthvað er þeim ekki að 
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skapi (sem og þau gera) og það er gott mál - einnig geta kennarar valið það sjálfir að nemendur 

myndu meta kennsluhætti sína, sem er þeim í sjálfsvald sett eins og staðan er í dag.“ 

 

Í lokin var spurt hvort fólk hefði tillögur um hvernig væri best að hafa slíkt mat og margar 

hugmyndir koma fram. Til dæmis er nefnt að hægt væri að hafa könnun á netinu líkt og 

Skólapúlsinn eða eitthvað svipað og Ugla gerir í HÍ, þar sem nemendur geta sett fram skoðanir 

sínar. Það er sagt vera hluti af ábyrgðinni og frelsinu að nemendur fái rödd. Nota mætti  tékklista 

- þar sem nemendur sjálfir haka við þá kennsluhætti sem þeir vilja sjá og hægt væri að búa til hóp 

fulltrúa nemenda sem ræðir kennsluhætti. Halda mætti málfundi eða setja upp hugmyndabox. 

Einn bendir á að hægt væri að hafa einstaklingsmat annan hvern mánuð í hnitmiðuðu formi með 

fáum spurningum. Annar vill efla umræðu um hvað einkenni góða kennslu og hvað einkenni gott 

nám og hvað einkenni virðingu í garð kennara og nemenda og í framhaldi hafa einhvers konar 

létta könnun á ákveðnu tímabili eða einu sinni í mánuði.  

 

Samantekt 

Í þessari skýrslu voru kennarar spurðir um viðhorf þeirra til vinna sinnar á margvíslegan hátt. Fram 

kom að fjöldi nemenda á hvern kennara hefur minnkað á sama tíma og fjöldi nemenda á aðra 

starfsmenn hefur aukist mikið. Einnig hefur hlutfall karlkennara í skólanum lækkað um 10% sem 

er áberandi af því það hefur hingað til verið eitt af sérkennum skólans hve hlutföll kynjanna hafa 

verið jöfn miðað við marga aðra skóla.  

Jákvætt er að sjá að í Garðaskóla mætir starfsfólk almennt betur en á landinu og neikvæðir hlutir 

eins og áreitni og einelti mælast mun lægri en í síðustu könnunum og á landinu. Í takt við það 

kemur fram að kennarar í Garðaskóla eru ánægðari í starfi en kennarar á landinu almennt, og eins 

fer ánægja starfsmanna með stjórnun hans vaxandi.  

Þrátt fyrir að meira en helmingur starfsmanna (59%) segi að álag í starfi þeirra sé í heildina of 

mikið kemur fram að 97% þeirra segjast þó vera sáttir með starf sitt og 84% segjast hafa gott 

jafnvægi milli starfsins og einkalífsins. Þessa mótsögn mætti hugsanlega skoða betur. Áfram eru 

mun færri kennarar að undirbúa sig á staðnum í Garðaskóla en á landinu og það mætti tengja við 

neikvæðar umsagnir í opnu spurningunum um ástand húsnæðisins. Loks kemur fram að kennarar 

eru að vinna í því að auka vægi annarra þátta en prófa í námsmati í Garðaskóla. 

Gögnin benda til þess að ýmis samvinna í skólanum gæti verið meiri, ef miðað er við landið, eins 

og t.d. þverfagleg vinna nemenda. Það  virðist einnig vanta upp á samvinnu milli kennara að því 

leiti að kennarar mættu oftar skoða tíma hver hjá öðrum og veita endurgjöf en það stendur til 

bóta næsta vetur, eftir undirbúning SKÍN hópsins í vetur. Ákvarðanataka mælist þó lýðræðislegri 

í Garðskóla, sem er líka samvinna.  
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Mun minna er kallað eftir símenntun meðal kennara en í fyrra. Sá tími sem fer í hana ætti helst 

að vera nýttur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni, nýjunga og þróunar í kennslufræðum, og 

námsmats. Mikill meirihluti vildi hafa hana á formi námskeiða, fyrirlestra og ráðstefna og loks 

samstarfsverkefna í eigin skóla.  

Í opnu spurningunum kemur mjög sterkt fram hve fólki finnst Garðaskóli vera góður vinnustaður 

með góðu fólki, góðum anda og fagmennsku, góðri stjórnun og þar sem afar vel er hugsað um 

nemendur. Í umsögnum um hvað megi bæta kemur fram að húsnæðið þykir nokkuð þreytt og að 

starfsfólki finnst vera mikið álag á sér enda margar nýjungar sem ná þarf tökum á. Námfús fær 

neikvæða umfjöllun en þó vill mikill meirihluti starfsfólks halda sig við hann frekar en að skipta 

yfir í annað. Loks er mikill meirihluti starfsfólks jákvæður fyrir því að nemendur meti 

kennsluhætti, en öflug rök koma þó fram fyrir því að það verði ekki gert. Er því nokkuð úr vöndu 

að ráða en allmargar hugmyndir koma fram í lokin um hvernig mætti útfæra slíkt mat.   

 


