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Starfsfólk Garðaskóla, 59 manns, tók þátt í könnun Skólapúlsins sem gerð var meðal 

starfsmanna í grunnskólum landsins í mars síðastliðnum. Spurt var spurninga sem tengdust 

allmarga þætti auk opinna spurninga um það sem starfsfólki þykir gott eða slæmt við 

Garðaskóla sem vinnustað. Nýjung í ár er að borið er saman við upplýsingar frá 

Norðurlöndunum og kemur það þannig út að í öllum tilfellum eru þau gildi mun lægri en gildin 

fyrir Ísland og Garðaskóla. Svo sá samanburður verður ekki áherslupunktur hér en það sést þó 

að Ísland stendur sig vel í alþjóðlegum samanburði. Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum og borið saman við aðra skóla og niðurstöður fyrri kannana þar sem það á við. Í 

ár má segja að helstu atriði sem fram koma séu eftirfarandi:  

Kennurum finnst hlutverk sitt og væntingar í starfi skýrt og þeim finnst þeir vita vel til hvers er 

ætlast af þeim. Þeir eru ánægðir með gæði vinnunnar, afköst sín og færni til að leysa vandamál 

sem upp koma. 

Yfir 80% starfsmanna Garðaskóla finnst starfsandinn hvetjandi og styðjandi, sem er hærra 

hlutfall en víðast hvar annars staðar. Næstum allir kennarar í Garðaskóla (94%) eru ánægðir 

með starfið sitt, sem er fleiri en áður, og fleiri kennarar skólans undirbúa kennslu að mestu 

eða alveg í skólanum (61%).  

Starfsmenn Garðaskóla eru ánægðir með stjórnun skólans, jafnvel meira en í flestum öðrum 

skólum, og öllum starfsmönnum skólans finnst starfsmannaviðtalið gagnlegt. Stjórnendur 

skólans fá mjög jákvæða umsögn hjá starfsfólkinu. Hinsvegar kemur líka fram að næsti 

yfirmaður þykir ekki alltaf hlutlaus, sanngjarn eða réttlátur, og samband við hann veldur 

sumum streitu.  

Kennarar leggja aukna áherslu á hópavinnu og minni á einstaklingsvinnu og þeir kenna frekar 

eftir eigin áætlun og markmiðum heldur en þeim sem nemendur setja sér sjálfir. 

Einstaklingsmiðuð kennsla hefur aukist en hópum er oftar kennt í heilu lagi í skólanum en 

gerist á landinu, og spilar ferðakerfið sjálfsagt þar inn í.  

Námsmat hefur breyst og þróast í Garðaskóla með árunum, þar er nú orðin meiri áhersla á 

námsmat með öðrum hætti en prófum en annarsstaðar og koma símat og jafningjamat sterkt 

þar inn. Kennarar Garðaskóla fara oftar í heimsókn í tíma til samkennara og fylgjast með heldur 

en gerist almennt í öðrum skólum. Þverfagleg samvinna er mun minni en í öðrum skólum og 

fer minnkandi.  

Í opnum spurningahluta í lokin ber mest á svörum um góðan starfsanda og jákvæðni í 

starfsmannahópnum. En það sem betur mætti fara er matar- og snyrtiaðstaða kennara, og svo 

fatahengið, en óhætt er að segja að megn óánægja ríki með þessa þrjá þætti. Einnig er mikið 

rætt um húsið í heild og að þar þurfi að taka myndarlega til hendinni svo boðlegt geti talist.    

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

 

1. Starfið  

Kennarar í Garðaskóla upplifa meira álag í starfi en annað starfsfólk skólans og 

starfsmannahópurinn í heild upplifir svipað álag og almennt gerist í öðrum skólum, en tölurnar 
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eru þó mjög háar. 87% segjast stundum eða jafnvel oft þurfa að vinna á miklum hraða (81% á 

landinu), 85% telja sig hafa of mikið að gera (81% á landinu), og 71% tekur fram að verkefni 

hlaðist stundum eða oft upp vegna óreglulegs vinnuálags (62% á landinu). Um helmingur 

starfsmanna sagði að stundum væri þetta staðan.  

Einnig kemur fram að kennurum Garðaskóla finnst hlutverk sitt skýrara en annarra kennara 

landsins en öðrum starfsmönnum skólans finnst hlutverk þeirra ekki alveg eins vel skilgreint 

(mynd 1.1). Hinsvegar er það þó yfirgnæfandi meirihluti sem veit til hvers er ætlast af þeim. 

Alls segja 95% starfsmanna að kunnátta og færni þeirra nýtist í starfi, 88% segja að starfið sé 

krefjandi í jákvæðri merkingu, og 93% finnst starfið mikilvægt. 

 

Mynd 1.1. Skýrleiki hlutverks 

 

2. Starfsmenn 

Í þessum flokki eru starfsmenn fyrst spurðir um leikni í starfi, sem snýst um ánægju með gæði 

vinnunnar sem unnin er, afköst og færni til að leysa vandamál. Það sést að kennarar 

Garðaskóla eru umtalsvert jákvæðari (5,7) hvað þetta varðar en aðrir kennarar landsins (4,8) 

og einnig heldur en annað starfsfólk í skólanum (5,1)(mynd 2,1).  

 

 

Mynd 2,1. Leikni í starfi 

Fram kemur að um 90% starfsmanna Garðaskóla eru ánægð með þá vinnu sem unnin er, þeim 

gengur vel að leysa vandamál sem upp koma í starfi og eru ánægð með afköstin sem þeir skila. 

83% allra starfsmanna Garðaskóla myndu mæla með skólanum sem vinnustað, 88% segja að 

skólinn vinni eftir gildum sem samræmast þeirra eigin og 79% finna fyrir hvatningu frá 

skólanum til að standa sig sem allra best í starfi.  



3 
 

Þegar kemur að samspili vinnu og einkalífs þá segja 69% að kröfur í vinnu trufli sjaldan eða 

aldrei heimilis- og fjölskyldulíf, fjórðungur segir að það gerist stundum og ekki nema 5% finnur 

oft fyrir slíkri truflun. Kennarar finna þó mun meira fyrir þessu en aðrir starfsmenn, en  tölurnar 

eru í samræmi við tölur frá öðrum skólum.  

 

3. Vinnustaðurinn 

Þegar kemur að spurningum um starfsanda sést að starfsandi í Garðaskóla þykir betri en 

flestum öðrum skólum hérlendis (mynd 3.1), bæði meðal kennara og annarra starfsmanna. 

 

Mynd 3,1. Starfsandi í skólum 

Ef ítarlegar er skoðað kemur fram að í Garðaskóla finnst 83% starfsfólks starfsandinn vera 

hvetjandi og styðjandi, 72% finnst vinnustaðurinn vera afslappaður og þægilegur, og engum 

finnst stafsandinn einkennast af tortryggni eða vantrausti. Í takt við góðan starfsanda þykir 

stuðningur frá samstarfsfólki við verkefni vera meiri í Garðaskóla en annarsstaðar. Yfir 80% 

starfsfólks Garðaskóla segist fá stuðning ef hans er þörf og skilning annarra þegar um 

vandamál þarf að tala.  

Næst var skoðaður stuðningur við nýsköpun og sögðu nærri allir starfsmenn að þeir sýndu 

frumkvæði í starfi sínu og að samskipti innan sinnar deildar eða vinnusvæðis væru góð og 

langflestir voru á því að þeir væru oft hvattir til að koma með tillögur til úrbóta.  

En þeir upplifa líka mismunun í skólanum (mynd 3.2). Spurt var hvort starfsfólk verði vart við 

mismunun í framkomu gagnvart konum og körlum á vinnustaðnum og sagði um fjórðungur 

starfsfólks Garðaskóla stundum eða oft verða það. Einnig var spurt um mismunun vegna aldurs 

og þá höfðu 25% orðið vör við það af og til og önnur 25% sögðu að slíkt væri óalgengt.  
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Mynd 3.2. Mismunun  

Í beinu framhaldi kom spurning um einelti innan starfsmannahópsins og er gleðilegt að sjá að 

starfsmenn bera skólanum sínum vel söguna hvað það varðar. Spurt var hvort starfsfólk hafi 

orði fyrir eða orðið vart við einelti eða áreitni á vinnustaðnum síðasta hálfa árið og aðeins er 

einn sem svarar því játandi.  

 

4. Stjórnun  

Nokkrar spurningar snerust um stjórnun skólans, m.a. um stuðning frá yfirmanni, hversu 

sanngjörn og valdeflandi stjórnunin væri, ræktun mannauðsins og starfsmannaviðtöl. Í heild 

má segja að svörin séu mjög jákvæð. En nú skulum við skoða nánari sundurliðun.  

Um stuðning frá næsta yfirmanni svara aðrir starfsmenn mun jákvæðar en kennarar, sem er í 

takt við aðra skóla, nema það að þeir eru líka mun jákvæðari en aðrir starfsmenn í öðrum 

skólum. Um og yfir 90% starfsfólks Garðaskóla segist oft eða alltaf fá stuðning og aðstoð ef á 

þarf að halda, að næsti yfirmaður hlusti á vandamál sem upp koma, og að næsti yfirmaður 

meti starf þess að verðleikum.  

Náskylt því efni er gagnsemi starfsmannaviðtals, þar sem skemmst er frá því að segja að allir 

telja það gagnlegt, á móti 87% í öðrum skólum. Eftir niðursveiflu 2013-2015 hefur staðan síðan 

þá verið þannig að yfir 90% starfsfólks Garðaskóla svara því jákvætt.  

Hinsvegar, þegar þessi könnun var gerð, hafði töluvert lægra hlutfall starfsmanna skólans, rétt 

rúmlega helmingur, farið í starfsmannaviðtal á síðustu 12 mánuðum á móti tæpum 80% í 

öðrum skólum. Í þeim hópi eru það tveir þriðju hlutar kennarahóps Garðaskóla og rúmur 

fjórðungur annarra starfsmanna sem það höfðu gert, á móti rúmum 80% kennara á landinu og 

70% annarra starfsmanna.  

Í framhaldi var spurt um viðhorf starfsmanna til svokallaðrar ræktunar mannauðs á 

vinnustaðnum. Yfir 90% segja að vel sé um þau hugsað á vinnustaðnum og að stjórnendum sé 

umhugað um heilsufar og velferð starfsfólks síns. 80% starfsfólksins segir að það fái umbun 

(hrós eða peninga) fyrir vel unnin störf. Upplifun kennara á því hve vel er um þá hugsað af 

stjórnendum er sú sama og í öðrum skólum en aðrir starfsmenn skólans virðast ekki alveg eins 

jákvæðir og samanburðarhópurinn í öðrum skólum.  



5 
 

Þegar kemur að því hvort starfsfólkinu finnst forysta skólans sanngjörn þá kemur Garðaskóli 

svipað út og landið.  Um og yfir 90% starfsmanna skólans virðast ánægðir með forystu skólans. 

Einnig eru það um 90% starfsmanna Garðaskóla sem segja að næsti yfirmaður hvetji til þess 

að taka þátt í mikilvægum ákvörðunum, rúm 80% segja að hvatt sé til þess að láta vita ef maður 

hefur aðra skoðun og rúm 90% segja að næsti yfirmaður hjálpi þeim við að auka færni sína í 

starfi.  

Hinsvegar þegar kemur að sanngirni þá eru það 13% sem finnst næsti yfirmaður ekki alltaf 

úthluta verkefnum á hlutlausan og réttlátan hátt eða koma fram við starfsmenn með réttlæti 

og jafnræði, og 11% segja að samband þeirra við næsta yfirmann valdi þeim streitu.  

 

5. Kennarar – kennarastarfið 

Í þeim hluta þar sem spurt er um viðhorf kennara til starfsins kemur fram töluvert meiri ánægja 

nú en í síðustu könnun sem gerð var 2018. Einnig sést að ánægja kennara í Garðaskóla er alltaf 

meiri en að meðaltali á landinu þrátt fyrir sveiflur milli kannana (mynd 5.1). Vel yfir 90% 

kennara skólans eru sáttir við starf sitt sem kennarar og álíta að kennarahópurinn í skólanum 

sé ánægður í starfi. Hins vegar kemur einnig fram að 41% þeirra segjast hafa haft meiri eldmóð 

við upphaf kennsluferils en núna, sem sagt tveir af hverjum fimm, en 59% eru ekki sammála 

því.   

 

Mynd 5,1. Ánægja kennara með starfið sitt 

Við þessa auknu ánægju með starfið helst í hendur aukin trú kennara á eigin getu frá fyrri 

könnun. Fyrir tveimur árum var hún minni í Garðaskóla en í öðrum skólum en nú eru svör 

kennara jákvæðari hvað þetta varðar en komið hefur fram í eldri könnunum sem ná aftur til 

ársins 2013. 

Í Garðskóla segjast allir kennarar bæði eiga auðvelt með að ná til nemenda sinna og að þeir 

nái góðum árangri með nemendur í sínum námshópum. Yfir 90% kennara skólans segja að þeir 

geti náð árangri með erfiðustu og áhugalausustu nemendurna og að flestir kennarar í 

skólanum hafi áhuga á því sem nemendur hafa að segja.  
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En kennsla krefst undirbúnings og það sést að töluvert hefur færst í vöxt meðal kennara 

Garðaskóla að hann fari fram í skólanum. Nú segjast 61% kennara skólans undirbúa sig að 

mestu í skólanum í stað 43% áður, sem er 18% aukning (mynd 5,2). Þriðjungur undirbýr sig 

jafnt heima og í skólanum og tæp 6% að mestu heima.  

 

Mynd 5,2. Undirbúningur kennslu í skólanum.  

Þessa aukningu má hugsanlega tengja við átak skólastjóra á þessu skólaári að kaupa húsgögn 

eins og skrifborð og skápa inn á vinnuherbergi fagdeilda til þess að bæta vinnuaðstöðu 

kennara.  

Þegar kemur að undirbúningi nemenda fyrir kennslustundir kemur í ljós að hann fer minnkandi 

frá síðustu könnun, samkvæmt kennurum. Athyglisvert er að bera saman árin 2014 og 2020 

þar sem sést að meðalheimavinnan á viku í námsgrein tekur nemendur 30 mínútum minna í 

ár en þá, og nærri 10 mínútum minna en 2018 (mynd 5,3). 

 

Mynd 5,3. Áætlaður meðaltími í heimavinnu nemenda á viku milli ára 

Þegar spurt var um tengsl við heimilið sést eins og í síðustu könnun að langflestir kennarar 

Garðaskóla (90%) eiga milli einu og þrisvar sinnum á ári samskipti við foreldra um 

námsárangur, hegðun eða líðan nemenda. 
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Ef kastljósinu er nú beint að því hvernig kennarar haga kennslu sinni þá sést að í Garðaskóla er 

mun meira höfðað til alls nemendahópsins í einu frekar en einstaklinga en almennt gerist og 

gengur í skólum landsins, sem væntanlega rekja til ferðakerfisins í skólanum. Skólinn er ekki 

efstur á listanum hvað þetta varðar en nú segjast um 19% fleiri kennarar í Garðaskóla (69%) 

en á landinu (50%) kenna öllum hópnum í einu annaðhvort alltaf eða næstum alltaf (mynd 

5,4). Þessar tölur eru svipaðar og síðustu ár.  

 

Mynd 5,4. Öllum námshópnum kennt í einu 

Nátengt þessu efni er hve einstaklingsmiðuð kennsla er í námshópum. Þar er Garðaskóli með 

sögu þess að hafa ávalt lægra hlutfall en hinir skólarnir en í ár ber svo við að það hlutfall fer 

mjög hækkandi, og hefur meira en tvöfaldast á síðustu fjórum árum (mynd 5,5).  

 

Mynd 5,5. Einstaklingsmiðuð kennsla milli ára 

Ef betur er að gáð sést að 70% kennara í Garðaskóla segjast oft eða alltaf nota 

einstaklingsmiðaða kennslu, 21% gera það stundum og 9% sjaldan. Eins og var nefnt áður þá 

þarf að hafa í huga að í Garðaskóla er ferðakerfi svo námshópar eru einsleitari en í mörgum 

öðrum skólum, og nemendur á svipuðu reki námslega, og með þeim hætti er því í raun komið 

til móts við þarfir einstaklinganna, en bara fleiri í einu. 

En þrátt fyrir að kennslan hafi orðið einstaklingsmiðaðri á síðustu fjórum árum þá hefur 

einstaklingsvinna í bekk minnkað nokkuð frá síðustu könnun. 47% kennara segja að þeir láta 

nemendur oftast vinna eftir áætlun eða markmiðum sem þeir setja þeim fyrir, 34% segja það 
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gerast stundum. 24% kennara láta nemendur oftast vinna eftir eigin markmiðum eða áætlun, 

og 47% segja að það sé stundum gert.  

Svipuð þróun sést hjá landsmeðaltalinu að þróunin er frá einstaklingsvinnu í átt að meiri 

hópavinnu en þar segja 40% kennara að nemendur ráði sjaldan eða aldrei ferðinni með 

markmiðum eða áætlun sem þeir settu sér sjálfir, 11% hærra hlutfall en í Garðaskóla.  

Á meðan einstaklingsvinna minnkar þá eykst hópavinna innan námshópa í Garðaskóla. Nú er 

svo komið að helmingur kennara segist raða í hópa í kennslustundum (mynd 5,6). Áherslan í 

Garðaskóla er á að skipta frekar í námshópa með blandaða námsgetu (85%) heldur en eftir 

námsgetu (32%).  

 

Mynd 5,6. Hópavinna í námshóp milli ára. 

En þá er komið að námsmati með prófum.  Síðustu árin hefur áherslan á próf í Garðaskóla farið 

minnkandi. Skemmst er frá því að segja að á milli áranna 2013 og 2018 lækkaði hlutfall kennara 

sem leggja mikla áherslu á að fylgjast með framförum nemenda með hefðbundnum prófum 

úr 59% í 19%. Sama hlutfall, 19%, kemur aftur fram í þessari könnun (græna línan), en almennt 

á landinu er þetta hlutfall 13% og hefur hlutfall prófamiðaðra kennara þar lækkað úr 26% árið 

2013 (rauða línan). Garðaskóli gat talist með þeim allra prófamiðustu á árum áður en er núna 

mun nær því sem almennt gerist í skólum landsins (mynd 5,7).  
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Mynd 5,7. Áhersla kennara á námsmat með prófum 

Kennarar eru að nota ýmsar aðferðir við námsmat og nú segjast 80% notast við slíkt, sem er 

aukning um 10% frá síðustu könnun. Þær tegundir eru fjölbreytilegar, eins og sést í töflu 5,1.  

 

Tafla 5,1. Vinsældir námsmatstegunda í Garðaskóla 

Námsmatstegundir:  Prósentur 

Símat 97% (var 94%) 

Leiðsagnarmat 88% (var 95%) 

Hefðbundin próf 77% (var 69%) 

Sjálfsmat nemenda 56% (var 64%) 

Jafningjamat 53% (var 37%) 

Mat frá foreldrum 14% (var 9%) 

Staðlað mat (greiningapróf eða skimun) 9%   (var 25%) 

Samræmd próf  8%   (var 14%) 

Annað  50% (var 22%) 

 

6. Starfsumhverfi kennara 

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

kennarar spurðir um aðgang sinn að ráðgjöf sérfræðinga og öðru starfsfólki innan og utan 

kennslustofunnar. Jákvæð þróun hefur átt sér stað því kennarar upplifa betri aðgang aðra 

könnunina í röð.  

Hinsvegar þegar kemur að faglegum stuðningi skólastjóra þá er hann sveiflukenndur (mynd 

6,1) og upplifa kennarar skólans hann mun minni núna en 2018 en þá jókst hann umtalsvert 

frá könnuninni 2016. Nú mælist hann aftur svipaður og 2016 og jafnmikill og á landinu.  

Þegar kennarar og stjórnendur hittast á fundum þá eru flestir að ræða markmið námsins 

(80%). En þegar vandamál koma upp í kennslustofunni þá hafa skólastjórnendur í 60% tilfella 
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frumkvæðið að því að ræða málin. Það eru þó fleiri en áður, eða nærri þrír af hverjum fjórum, 

sem segja að skólastjórnendur fylgist ekki reglulega með kennslustundum. 

 

Mynd 6,1. Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara milli ára. 

Hvað varðar samráð milli kennara um kennslu í Garðaskóla þá sækja 66% kennara vikulega 

teymisfundi fyrir þá aldurshópa sem þeir kenna. Svo er líka hluti sem gerir slíkt mánaðarlega 

(17%). Annað samráð felst í að skiptast á kennsluefni við samstarfsmenn sína og segjast 41% 

gera það vikulega og 25% mánaðarlega. Matsaðferðir eru líka rædd milli kennara, 39% gera 

það vikulega og 36% mánaðarlega.  

Samvinna kennara um kennslu í Garðaskóla felur í sér að 11% kennara fylgjast með kennslu 

annarra og veita endurgjöf annaðhvort vikulega eða mánaðarlega, sem er svipað og á landinu, 

en rúmur helmingur segist gera það einu sinni til tvisvar á ári. Það vekur athygli hér að kennarar 

gera þetta miklu meira í Garðaskóla en almennt á landinu því þar segist meira en helmingur 

aldrei fylgjast með kennslu annarra á móti 6% í Garðaskóla.  

Þegar kemur að því að vinna í sameiginlegum viðfangsefnum milli ólíkra bekkja og aldurshópa 

(t.d. þemaverkefnum) þá er staðan sú að ekki margir gera það vikulega eða mánaðarlega, en 

flestir, um 70%, gera það nokkrum sinnum á ári, eða 1-4 sinnum. Munur kemur þó fram í 

þverfaglegri samvinnu því í Garðaskóla er sá hluti ekki eins þróaður og  annars staðar þar sem 

48% segjast aldrei eða sjaldnar en einu sinni á ári taka þátt í slíku á móti 15% á landinu. Þetta 

svarhlutfall var 40% árið 2018 svo það virðist draga úr samvinnu milli námsgreina sem er 

umhugsunarefni.  

 

7. Símenntun kennara 

Kennarar Garðaskóla sóttu aðeins færri símenntunardaga en kennarar gerðu almennt á 

landinu síðastliðið ár. Það er athyglisvert að kennarar skólans virðast sækja þá mjög mismikið 

og sumir jafnvel mörgum sinnum meira en aðrir (tafla 7,1). En flestir kennarar Garðaskóla sóttu 

6-10 daga í símenntun. 
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Tafla 7,1. Fjöldi símenntunardaga í Garðaskóla og á landinu síðustu 12 mánuði. 

Fjöldi símenntunardaga Garðaskóli Landið 

Enginn 6% 4% 

1-5 14% 22% 

6-10 43% 28% 

11-15 17% 18% 

16-20 6% 11% 

21-25 3% 4% 

>25 11% 13% 

 

Í Garðaskóla finnst kennurum áfram vera minni þörf á símenntun en almennt á landinu. En af 

þeim sem vilja meiri símenntun nefna 83% upplýsinga- og samskiptatækni sem nýtist við 

kennslu, 73% kennslu nemenda með sérþarfir eða sérstakan stuðning, 70% nýjungar og þróun 

í kennslufræðum, 67% fræðslu um hegðunar- og agamál, 53% kennslu í 

fjölmenningarumhverfi, og 49% nefna námsmat. Einnig eru nefnd ráðgjöf til nemenda (46%), 

inntak og markmið aðalnámskrár (40%), fræðsla um sína kennslugrein (38%),  fræðsla um 

samstarf við foreldra (31%) , og svo eru það 20% sem nefna skipulagningu kennslustunda.  

En hverjar voru hindranir við að taka þátt í símenntun kennara? 59% kennara nefna of lítið 

svigrúm vegna vinnutíma, 56% nefna að kostir í boði hefðu ekki verið nógu spennandi (var 

77%), 37% nefna tímaleysi vegna fjölskylduaðstæðna, 35% nefna of háan kostnað (var 57%). 

Síðast var nefnt að hefði vantað stuðning frá stjórnendum (13%) en ekki var minnst á það 

núna. Allir kennarar Garðaskóla sem svöruðu spurningunni töldu sig uppfylla þátttökuskilyrði 

hvað varðar hæfni, reynslu og starfsaldur. 

Vinsælasta form símenntunar kennara undanfarna 12 mánuði var námskeið og fyrirlestrar 

(69%) og ráðstefnur eða málstofur (67%). Ennfremur nefndu 44% samstarfsverkefni með 

kennurum í eigin skóla, 33% nefndu samstarfsverkefni með kennurum í öðrum skólum og 28% 

nefndu félagasamtök (Blátt áfram, Heimili og Skóli ofl.). Loks nefndu 14% kennara 

rannsóknarverkefni og 8% nefndu aðra hluti eins og t.d. lestur bóka og greina og sjálfstæða 

upplýsingaleit auk þróunarverkefna.  

 

8. Opin svör  

Starfsmenn Garðaskóla voru einnig beðnir um að segja með eigin orðum hvað þeim þætti gott 

við vinnustaðinn sinn eða væri slæmt og þyrfti að bæta. Það sem stendur upp úr í jákvæða 

hlutanum er góður starfsandi, og gæði starfsmannahópsins í heild. Í skólanum er mikið af 

góðum starfsmönnum sem sýna metnað og fagmennsku í störfum sínum og eru hjálpsamir við 

aðra starfsmenn, bæði nýja og eldri. Í starfsmannahópnum í heild er sögð ríkja samstaða og 

traust, og eru stjórnendur þar meðtaldir, og það sé „gott að koma í vinnuna“. Nefndur er góður 

aðgangur að stuðningsaðilum og sérfræðingum, eins og námsráðgjöfum og þroskaþjálfum ef 

þess gerist þörf, og einnig að góðum tækjakosti. Skipulag á starfi skólans í heild er sagt gott og 

„faglega haldið utan um.“ Möguleiki á yfirvinnu og ákveðinn sveigjanleiki þegar hans er þörf 

mælast vel fyrir meðal starfsmanna.  
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En nú víkur sögunni að neikvæðum hlutum. Jafnvel þó að sumir gerist nokkuð harðorðir um 

húsnæði og mataraðstöðu þá eru aðrir sem setja það sem betur má fara í jákvæðara samhengi:  

Það er nú sem betur fer mjög fátt sem er beinlínis slæmt. Það er kannski helst húsnæðið 

sjálft sem er ekki alveg ásættanlegt.  

Tónninn er sá að mataraðstæðum, þ.á.m. aðgengi að mat, sé ábótavant. Bent er á að það sé 

erfið staða fyrir starfsmenn, eftir að eldhúsi starfsmanna var lokað, að eyða hluta af matartíma 

í röð með nemendum að mötuneyti þeirra. Lagt er eindregið til að úr aðgengi að mat verði 

bætt, því það „vantar mikið þegar það vantar“ í slakandi samveru kennara. Í nokkrum 

umsögnum er talað um beint samhengi milli góðrar mataraðstöðu við vellíðan og 

starfsánægju, minnst er á að „mórallinn hafi farið hratt niður á við“ og er ljóst að almenn 

óánægja ríkir með stöðu mála hvað þennan þátt varðar.  

Salernis-/snyrtiaðstaðan fær mikið umtal nú, sem áður. Hún þykir vægast sagt ófullnægjandi 

og í raun óboðleg. En einn segir beinlínis að hún sé „til háborinnar skammar“ og fleiri tala á 

þeim nótum. Fatahengið fær líka sinn skerf af neikvæðu umtali og margir nefna það sem eitt 

af þeim atriðum sem er úr sér gengið og ekki í takt við tímann.  

Einn lýsir þessum þremur meginatriðum í einni setningu:  

Starfsmannaaðstaða skólans er búin að vera hörmuleg til margra ára og er til 

skammar. Erfitt að þrífa salerni, eldhús og fatahengi vegna þess að allt er orðið svo 

gamalt og lúið. Það stendur til að lagfæra, en þetta hefur verið alltof lengi bara 

ömurlegt. 

Eins er húsið í heild tekið fyrir. Nefndir eru opnanlegir milliveggir sem dæmi um ódýra gamla 

lausn sem virki ekki lengur, útidyr sem nemendur ganga um eru óhentugar því yfir 

vetrarmánuði eru „bæði nemendur og starfsmenn að frjósa úr kulda“. En hér er það einnig 

nefnt að sumar stofur og rými eru hreinlega ekki boðleg. Velt er upp þeirri hugmynd að taka 

sveppasýni hér og þar til að ganga úr skugga um að svæði og stofur séu örugglega í lagi. Í 

kennslustofum er svo stundum of kalt og stundum of heitt. Því atriði tengist loftræstingin, sem 

einnig er sögð vera í ólagi – bent er á að þurfi að skoða loftgæðin í húsinu. Húsið er í heild sagt 

„gamalt og óhentugt að mörgu leyti.“ Í framhaldi kemur fram að ýmsu viðhaldi og 

smáverkefnum sé oft ekki sinnt, eða þá seint, og þar megi vera meiri framkvæmdagleði í 

fyrrúmi.   

Einn starfsmaður lýsir sinni upplifun svona af vinnustaðnum:  

Löngu er tímabært að lyfta grettistaki varðandi viðhald skólahúsnæðisins. Fjárveitingar 

til þess hafa hins vegar einungis fengist í smáskömmtum og enn vantar mikið upp á að 

aðstæður séu sæmilega boðlegar nemendum og starfsmönnum. 

Nokkur atriði eru einnig nefnd sem snúa að stjórnun skólans. Fram koma gagnstæð rök fyrir 

skiptingu þeirrar yfirvinnu sem í boði er. Annarsvegar er gagnrýnt að það sé sama yfirvinnuþak 

á alla og hinsvegar að yfirvinnu sé ekki dreift jafnt á alla.  
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Upplýsingamiðlun frá stjórnendum til starfsmanna er sögð mega vera betri, sérstaklega 

varðandi nemendamál í vinnslu, og einnig er bent á að upplýsingagjöf mætti batna milli deilda. 

Loks er kallað eftir árangursríkari lausnum í meðferð endurtekinna nemendamála.  

En þrátt fyrir þennan lista af neikvæðum atriðum má ekki gleymast að í heildina séð kemur 

könnunin frekar jákvætt út að mörgu leyti og sérstaklega í samanburði við aðra og ekki síður 

ef haft er í huga að jákvæðu atriðin snúa flest að fólki en neikvæðu atriðin flest að húsnæðinu.  

 


