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Í mars fór fram könnun Skólapúlsins meðal starfsfólks í grunnskólum landsins. Reyndar er 

könnunin nefnd Starfsmannapúlsinn þar sem hann mælir stöðu mála á vinnustöðum sem ekki 

eingöngu eru skólar og ná því viðmiðunarhópar út fyrir íslenska skólasamfélagið. Þeir eru 

annarsvegar úrtak úr hópi starfsmanna frá Norðurlöndunum – opinberra, heilbrigðis-, úr 

framleiðslugreinum og einkageira – og hins vegar svokallað Stöðlunarúrtak 

Starfsmannapúlsins, sem framvegis verður nefnt landið eða landsmeðaltalið, sem er myndað 

úr svörum þeirra sem tóku þátt á Íslandi í könnuninni árið 2019.  

Fyrir áhugafólk um tölfræði þá má geta þess að öryggismörk í marktektarprófum eru 90% og 

lágmarksvarhlutfall var 60% til þess að svör þess vinnustaðar teldust með. Miðað er við að 

munur uppá 0,5 stig telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og 

munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur. 

En nóg um samanburðarhópa, viðmið og reiknikúnstir sem liggja að baki þessari könnun. Í 

Garðaskóla svöruðu henni 61 af 72 starfsmönnum og svarhlutfall var því tæp 85%. Spurt var 

spurninga um 21 matsþátt sem dreifast á 5 meginflokka - starfið, starfsfólkið, vinnustaðinn, og 

stjórnun, auk opinna spurninga um það sem starfsfólki þykir gott eða slæmt við Garðaskóla 

sem vinnustað.  

Helstu niðurstöður könnunarinnar eru í stuttu mál að Garðaskóli kemur betur út sem 

vinnustaður en landsmeðaltal innlendra stofnana, og Norðurlöndin. Það gildir því nú eins og í 

síðustu könnun að samanburður við Norðurlönd verður enginn sérstakur áherslupunktur hér 

enda er það sá hópur sem kemur alltaf verr út í öllum samanburði – eins og mun sjást á 

nokkrum skýringarmyndum - en það má ljóst vera af því að Garðaskóli sem stofnun stendur 

vel í innlendum samanburði. Hér má nefna áberandi góð atriði, eins og mun betri starfsanda, 

mun minna einelti, og minni upplifun af mismunun milli kynja eða eftir aldri sem hefur snúist 

við frá síðustu könnun.  

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum fyrir Garðaskóla og borið saman við 

niðurstöður fyrri kannana og íslenska landsmeðaltalið þar sem það á við.  

 

1. Starfið 

Fram kemur að starfsfólk Garðaskóla (4,7) upplifir nú minna vinnuálag en í síðustu könnun (var 

5,1). Síðast kom skólinn lítillega verr út en landið en ekki lengur, sem segir að þróunin er í rétta 

átt. Þetta sést betur í eftirfarandi töflu (tafla1.1). 

Tafla 1.1 Vinnuálag 

Fremur oft eða alltaf… Garðaskóli Landsmeðaltal 

hef ég of mikið að gera 24% (29%) 36% (36%) 

þarf ég að vinna á miklum hraða 31% (39%) 35% (32%) 

er vinnuálag óreglulegt og verkefni hlaðast upp 14% (19%) 22% (20%) 
 *Innan sviga eru tölur úr síðustu könnun, 2020. 

Í töflunni sést að í Garðaskóla koma öll þrjú atriðin sem spurt er um betur út nú en í síðustu 

könnun á meðan lítil eða neikvæð breyting er á landinu almennt. En þessu til viðbótar er það 

um helmingur starfsmanna skólans sem segir að þessi atriði eigi stundum við, svipað hlutfall 
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og síðast. Þetta þýðir að ef helmingi er bætt við tölurnar í töflunni þá eru það þrír af hverjum 

fjórum sem telja sig a.m.k. stundum hafa of mikið að gera, fjórum af hverjum fimm finnst þeir 

a.m.k. stundum þurfa að vinna hratt, og verkefnin hlaðast a.m.k. stundum upp hjá tveimur af 

hverjum þremur starfsmönnum Garðaskóla.  

Annar þáttur kemur einnig betur út nú en síðast og það er hversu skýrt hlutverk starfsmenn 

telja sig hafa. Yfir 90% starfsmanna telja hlutina skýra hvað sig varðar. Þetta á við um 

væntingar og markmið í starfi, vitneskju um hvað falli undir ábyrgð manns, og vitneskju um til 

hvers er ætlast af manni í starfi. Þessi hlutir hafa skýrst í huga starfsmanna milli kannana (+0,4 

stig) og er svo komið að munur mælist marktækur (+0,5*) í samanburði við landsmeðaltal. 

Þetta helst í hendur við að ágreiningur um hlutverk hefur minnkað jafnmikið (-0,4) og er betri 

en hjá landsmeðaltalinu (-0,7*). Svör við þeim liðum sem liggja að baki sýna að 42% 

starfsmanna finnst að stundum þurfi þeir að gera eitthvað sem þeim finnst að ætti að gera 

öðruvísi, 22% telja sig stundum fá verkefni án viðeigandi úrræða til úrlausnar, og 14% segjast 

stundum fá misvísandi verkbeiðnir frá tveimur eða fleiri aðilum.  

Þegar kemur að jákvæðum áskorunum í starfi þá fjölgar þeim í Garðaskóla að mati starfsmanna 

milli kannana. Nú telja allir starfsmenn skólans að kunnátta þeirra og færni nýtist oft eða alltaf 

í starfinu, 83% telja starf sitt krefjandi í jákvæðri merkingu - hin 17% segja að það sé stundum 

- og svo finnst 95% starfið sitt mikilvægt. Samsvarandi tölur fyrir landsmeðaltal eru 89%, 80% 

og 95%, svo Garðaskóli hefur hér vinninginn.  

 

2. Starfsfólk  

Um og yfir 90% starfsmanna Garðaskóla eru oft eða alltaf ánægðir með gæði vinnu sinnar, 

afköst sín, og færni til að leysa úr vandamálum sem upp koma í starfinu. Þetta er nokkurn 

veginn sama útkoma og síðast.  

Skólinn kemur betur út (+0,4) en landið í liðnum skuldbinding til vinnustaðarins, eftir að hafa 

mælst samhljóma landsmeðaltali síðast. Nú sést að 85% starfsmanna segir öðrum að 

vinnustaðurinn sé góður og að gildi sín samræmist gildum vinnustaðarins, og 88% segja að 

vinnustaðurinn veiti sér hvatningu til að standa sig sem allra best í starfinu.  

Einnig er spurt hér um hvort kröfur í vinnunni trufli heimilislífið og sést þá að það virðist haldast 

nánast óbreytt milli kannana í Garðaskóla. Kröfurnar eru ekkert vandamál hjá nærri 70% 

starfsmanna en 26% segja þær stundum þvælast fyrir.  

 

3. Vinnustaðurinn 

Þá er komið að viðhorfi til vinnustaðarins og eru nokkrir liðir þar undir, vinnuaðstaða, 

starfsandi, stuðningur, mismunun og einelti. Þessir liðir koma allir betur út en hjá 

landsmeðaltali, ef undan er skilin starfsaðstaðan þar sem spurt er um ánægju með húsnæði 

og aðstöðu á vinnustaðnum. Á meðfylgjandi mynd sést hvernig svörunin var (mynd 3.1).  
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Mynd 3.1. Ánægja með húsnæði og aðstöðu á vinnustaðnum 

Á myndinni sést að 58% starfsfólks Garðaskóla er ánægt með aðstöðuna, eða rúmur helmingur 

en hinir eru óánægðir. Í samanburði við landsmeðaltalið þá situr Garðaskóli eftir því annars 

staðar eru fleiri ánægðir með sína aðstöðu (71%). Þessi niðurstaða tengist svo hinum fjölmörgu 

athugasemdum í opnum svörum í lokin þar sem bent er á þá þætti sem betur mega fara í 

aðstöðumálum.  

En aðrir liðir í flokknum Vinnustaðurinn eru jákvæðari í Garðaskóla. Starfsfólkið upplifir betri 

starfsanda nú (+0,4) en fyrir tveimur árum og mun betri (6,1) en hjá landsmeðaltalinu (5,2) 

(mynd 3.1).  

 

Mynd 3.2. Starfsandi  

Þegar þátttakendur eru spurðir um starfsandann segja 79% starfsfólks að hann sé hvetjandi 

og styðjandi, 76% finnst hann afslappaður og þægilegur og enginn kannast við tortryggni eða 

vantraust. Þessar jákvæðu tölur í Garðaskóla sjást líka hvað varðar stuðning frá samstarfsfólki, 

en 78% starfsfólks segjast oft eða alltaf geta fengið stuðning og aðstoð við verkefni og 93% 

segjast oft eða alltaf fá opin eyru og skilning frá samstarfsfólkinu þegar upp koma vandamál í 

starfinu.  

Þessu er við að bæta að hærri tölur en síðast (+0,4) sjást þegar spurt er um frumkvæði 

starfsfólks, en 83% segja það vera oft eða alltaf, um 60% segja starfsfólkið hvatt til að koma 

með tillögur að úrbótum og loks segja næstum allir (97%) að samskipti séu oft eða alltaf í góðu 

lagi í sinni fagdeild. Þessi síðasta tala er töluvert hærri en hjá landinu (85%).  
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En víkur nú sögunni að mismunun milli starfsmanna, lið sem Garðaskóli kom verr út í síðast en 

landsmeðaltalið en hefur nú breyst í jákvæða átt. Starfsmenn skólans segja hana töluvert 

minni nú en áður (mynd 3.3) þar sem lækkun sést upp á 1,1 stig. Mismunun hefur því minnkað 

úr því að vera mun meiri í Garðaskóla landsmeðaltali (+0,6) yfir í að vera mun minni (-0,5) en 

á landinu. 

 

Mynd 3.3 Mismunun milli ára 

Á bak við þessa mynd eru svör við tveimur spurningum, annars vegar um mismunun milli kynja 

og hins vegar eftir aldri. Nú segjast 91% sjaldan eða aldrei hafa orðið vör við mismunun eftir 

kyni, en 9% segjast stundum hafa orðið vör við þess háttar mismunun. Til samanburðar í 

síðustu könnun þá svaraði um fjórðungur starfsmanna að hann yrði stundum eða oft var við 

kynjamismunun. Á svipuðum jákvæðari nótum nú er umsögn starfsmanna um mismunun eftir 

aldri þar sem 88% svara sjaldan eða aldrei, stundum segja 10% og tæp 2% (einn) segir fremur 

oft. Síðast var það líka fjórðungur sem hafði af og til orðið var við aldursmismunun. Mismunun 

eftir aldri og kyni er því greinilega minni en áður í skólanum samkvæmt þessum niðurstöðum.  

Í framhaldi var spurt um hvort fólk hafi upplifað einelti gegn sér á síðustu 6 mánuðum. Þar 

kemur fram að einn starfsmaður segir svo vera, en það voru tveir í síðustu könnun. Þá var líka 

spurt hvort fólk hefði orðið vart við einelti gegn öðrum starfsmönnum síðasta hálfa árið og 

kemur þá fram að því svara tveir játandi (N=2) (mynd 3.4).  

 

Mynd 3.4 Einelti gegn öðrum milli ára 
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Eins og sést á myndinni þá kemur Garðaskóli (3,4%) mun betur út en landsmeðaltal (11,4%) og 

er 8% munurinn marktækur. Báðir þeir starfsmenn sem svara játandi segjast hafa orðið varir 

við einelti gegn einum starfsmanni. Í könnuninni 2020 sagðist einn starfsmaður skólans hafa 

séð tvo eða fleiri lagða í einelti en enginn svaraði þannig nú.  

 

4. Stjórnun 

Nokkrar spurningar snerust um stjórnun skólans - um stuðning frá næsta yfirmanni, hversu 

sanngjörn og valdeflandi stjórnunin væri, og ræktun mannauðsins. Hér er kominn sá flokkur 

atriða þar sem sjá má rauðar tölur og því að því er virðist verri stöðu miðað við síðustu könnun 

og meðaltal landsins. Í heild má þó segja að svörin séu bæði jákvæð og neikvæð en við skulum 

nú skoða nánari sundurliðun. 

Varðandi stuðning frá næsta yfirmanni þá er hann meiri en á landinu. Svipuð svarhlutföll sjást 

nú og fyrir tveimur árum, en 91% starfsmanna Garðaskóla segjast oft eða alltaf fá stuðning og 

aðstoð ef á þarf að halda, 95% segja að næsti yfirmaður hlusti oft eða alltaf á vandamál sem 

upp koma, en aðeins lægra hlutfall segir að næsti yfirmaður meti starf þess oft eða alltaf að 

verðleikum (84%). Ef tekinn er með svarmöguleikinn stundum þá eru svarhlutföll í Garðaskóla 

á bilinu 93%-100%, minnst í síðasta liðnum um að meta starfið að verðleikum.  

Ef skoðað er nánar þá er það helst að starfsfólki finnist vanta upp á að það finni að starf þess 

sé metið að verðleikum því svarmöguleikarnir sjaldan og stundum verða líka fyrir valinu. Þetta 

kemur reyndar fram líka í opnu spurningunum um hvað betur megi fara í skólanum, að það 

vanti viðurkenningu eða hrós, en nánar um það síðar. 

Þegar kemur að mati starfsmanna á því hvort forysta skólans sé sanngjörn þá kemur Garðaskóli 

(5,5) einnig betur út þar en landsmeðaltal (5,3) og hefur hækkað um 0,4 stig frá því fyrir 

tveimur árum. Nú segja 89% starfsmanna skólans að næsti yfirmaður úthluti verkefnum oft 

eða alltaf á hlutlausan og réttlátan hátt, 91% segja næsta yfirmann oft eða alltaf koma fram 

við starfsfólk af réttlæti og jafnræði, og 88% segja að samband við næsta yfirmann valdi þeim 

sjaldan eða aldrei streitu. Valmöguleikinn stundum er langmest valinn hjá þeim sem vantar 

upp á 100 prósentin, en um 10% starfsmanna segja það.  

Liðurinn valdeflandi forysta er í beinu framhaldi en þar hins vegar kemur út verri staða (-0,3 

stig) en fyrir tveimur árum og er nú svo komið að Garðaskóli (4,9) er marktækt fyrir neðan 

landsmeðaltal (5,4). Fyrst er spurt um hvort næsti yfirmaður hvetji starfsfólk til að taka þátt í 

mikilvægum ákvörðunum og segja 74% það svo vera (alltaf, oft, eða stundum), en 26% segja 

það gerast sjaldan eða aldrei. Til samanburðar við síðustu könnun þá svaraði um 90% hlutfall 

að þetta væri gert alltaf, oft eða stundum.   

Þá var spurt hvort næsti yfirmaður hvetji til þess að láta vita ef maður er á annarri skoðun. Nú 

segja 81% það vera gert, en 19% segja það ekki vera gert. Þessi hlutföll eru svo að segja 

samhljóma við þau sem komu fram í síðustu könnun.  

Þriðja spurningin í þessum lið var um hvort næsti yfirmaður hjálpi starfsmönnum við að auka 

færni í starfi og segja 74% starfsmanna svo vera (alltaf, oft, eða stundum) en 26% segja það 
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sjaldan eða aldrei vera gert. Til samanburðar þá sögðu 90% starfsmanna í síðustu könnun 

yfirmann hjálpa sér við að auka færni sína, eða 16% fleiri en nú, sem er meira rætt um í opnu 

svörunum.  

Þá var spurt um ræktun mannauðs og hvernig stjórnendur rækja þá skyldu sína af hendi. 76% 

starfsmanna segja að vel sé um þá hugsað á vinnustaðnum, og 22% til viðbótar segja svo 

stundum vera. 79% segja stjórnendum vera umhugað um heilsufar og velferð starfmanna 

sinna og til viðbótar segja 16% svo stundum vera. En þegar kemur að umbun (peninga eða 

hrós) þá segjast nærri 25% starfsmanna fá umbun, 39% segja það gerast stundum, og 37% 

segja það gerast sjaldan eða ekki.   

Samanburðartölur fyrir landsmeðaltal eru mjög svipaðar fyrir fyrri tvo liðina, en það sést 

munur í þeim síðasta, um umbunina. Landsmeðaltalið hefur vinninginn hvað varðar umbun á 

einhvern hátt fyrir vel unnin störf, því 16% fleiri segja það oft gerast, 8% fleiri segja stundum, 

og 11% segja sjaldan eða mjög sjaldan/aldrei. Umbunarliðurinn kemur einnig fram í opnum 

svörum, sem verður greint frá fyrir neðan, þar sem fram kemur að starfsmönnum finnst heldur 

vanta upp á jákvæða endurgjöf frá stjórnendum. 

Til að setja þessar niðurstöður aðeins í samhengi í þessum tveimur liðum sem koma verr út 

núna en í síðustu könnun, valdeflandi forystu og ræktun mannauðs, þá má líklega finna 

skýringuna í Covid-19 áhrifunum. Á síðustu tveimur árum hefur samgangur fólks verið minni á 

löngum tímabilum í öllu þjóðfélaginu samkvæmt lagatilskipunum stjórnvalda til að minnka 

smithættu á víðsjárverðum tímum heimsfaraldurs og samneyti starfsfólks í Garðaskóla hefur 

því verið með verulega breyttum og skertum hætti yfir stóran hluta þess tímabils sem 

könnunin nær til. Hugsanlega hefur stærð skólans einhver áhrif haft á framkvæmdahliðina á 

þeim takmörkunum miðað við aðrar stofnanir eða skóla í samanburðarhópnum.  

Atriði sem spurt er um hér hafa því ekki verið eins mikið á yfirborðinu og áður, eins og ýmis 

ákvarðanataka og umræður innan alls hópsins, auk þess sem tækifæri starfsmanna til að sækja 

aukna færni í starfi út fyrir skólann hafa verið færri vegna minna framboðs á slíku. Á þessu 

tímabili, með öðrum orðum, hefur orka starfsfólks og stjórnenda líklega farið á löngum köflum 

í að halda skólanum opnum, á kostnað þess að halda öllum boltum á lofti. Skólastjóri hefur á 

fundi með starfsfólki lýst því hvernig ýmsir hlutir hafi viljandi verið með öðrum hætti á þessu 

tímabili af þessum sökum, sem endurspeglast í þessum neikvæðari svörum starfsmanna, en 

að nú verði breytt til betra horfs á ný.  

 

5. Opin svör 

Í lokin var starfsfólkið beðið að koma með atriði um hvað þeim þætti gott við vinnustaðinn og 

hvað þeim þætti ekki nógu gott. Ef við byrjum á því sem má bæta þá eru þar fyrirferðarmestir 

þættir sem falla undir stjórnun skólans, ástand hússins, og starfsaðstöðu kennara.  

Varðandi stjórnunarhlutann þá koma margir þættir fram þar sem bent er á að megi gera betur 

eða meira af. Þar má fyrst nefna upplýsingaflæði út í starfsmannahópinn en þar þykir vanta 

upp á. Þar er t.d. átt við svör við tölvupóstum kennara við erindum eða um nemendamál og 

að halda megi (umsjónar)kennurum eða kennurum viðkomandi betur upplýstum um 
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nemendur. Upplýsingar megi stundum samræma betur og að allir kennarar séu með á 

nótunum um það sem framundan er. Svo er færsla nemenda milli hópa nokkrum umtalsefni 

og er bent á að slíkt gerist stundum án samtals við kennara sem tekur við þeim, og að það megi 

passa betur upp á að vista einkunnir færðra nemenda því þær færast ekki með sjálfkrafa.  

Stjórnendur eru sagðir mega vera mun sýnilegri í skólastarfinu, sjást t.d. meira í heimsókn í 

tíma að fyrra bragði, og svo kemur líka fram ósk um að þeir stuðli enn meira að faglegri 

umræðu, markmiðasetningu og stefnumótun til framtíðar.  

Þrátt fyrir jákvæðar athugasemdir um starfsandann auk jákvæðs samanburðar við 

landsmeðaltalið, og greinilega umhyggju stjórnenda sem koma á eftir í jákvæða hlutanum þá 

þykir vanta meira hrós og hvatningu frá stjórnendum til starfsfólksins. Sú skoðun sést að 

starfsandinn í skólanum hafi dalað vegna erfiðra síðustu ára og að starfsmannahópurinn sé 

meira skiptur en áður. En það er greinileg skoðun í hópnum að það megi gjarnan halda betur 

utan um starfsmenn, fjölga uppákomum og skemmtilegheitum til þess að bæta móralinn. 

Starfsmannviðtölin eru líka umhugsunarefni nokkurra og sem lýst er sem mikilvægum þætti í 

starfinu en sem hafi ekki verið á dagskrá nýlega þar til á því tímabili sem þessi könnun fór fram 

en þá fóru starfsmannaviðtölin fram sem lýst er eftir. En ljóst er að það er þörf hjá 

starfsmönnum fyrir meiri jákvæðni og samhristing eftir drunga á Covid tímum á síðustu 

tveimur árum, og svo að viðtölin þurfi að vera reglulega á dagskrá.   

Varðandi starfsmannaráðningar og nýtingu stuðningsfulltrúa þá kemur fram að þær megi ef til 

vill vanda betur framvegis, og að nú vanti líka aðila með tölvuþekkingu til aðstoðar kennurum 

í starfinu. Stuðningsfulltrúakerfið fær gagnrýni og bent á að þar eigi fyrst og fremst að ráða för 

hver þörf nemenda sé á slíkri aðstoð, og því skylt, að fagkennurum sé greint frá hverjir eru í 

stuðningstímum.  

Aðstaða kennara er einnig nokkuð til umræðu, sem fyrr. Nefnt er að húsgögn fyrir kennara í 

kennslustofum séu orðin mjög þreytt, og að það sé nauðsynlegt að þeir sem hafa ekki 

heimastofu hafi góða aðstöðu annars staðar og hirslur fyrir gögn en að slíkt vanti. 

Vinnuaðstöðu á vinnuherbergjum þykir líka mega bæta meira en gert hefur verið. 

Húsnæðið fær svo sinn skerf af athugasemdum því algengt umræðuefni er að margt sé orðið 

þreytt í húsinu og það sé hreinlega of lítið og úr sér gengið fyrir starfsemina. Þarna er vísað í 

margt bæði stórt og smátt, skólastofur gætu t.d. litið betur út, gömlu þreyttu (og dökku) 

gólfflísarnar á ganginum niðri eru þar enn, lýsing í mörgum kennslurýmum þykir ekki góð, 

gluggatjöld í stofum eru þreytt og að þau vanti t.d. í alla efri glugga, auk þess sem nefnt er að 

vanti góða hátalara í tungumálastofur. Það kemur einnig fram að húsnæðið þykir frekar dimmt 

(enda gluggar fremur fáir og/eða litlir), vatnsleki geri oft vart við sig í húsinu yfir veturinn og 

loftgæðin í því þykja ekki góð og heldur ekki upphitunin. Einnig er nefndur skortur á 

fundaraðstöðu t.d. vegna fjölmargra teymisfunda, en þessa dagana er verið að bæta úr því 

með gagngerri endursmíði stjórnendagangsins og afgreiðslu/skrifstofu skólans. Svo kemur líka 

fram að það hefði mátt sjá fyrir þá fjölgun nemenda sem er orðin og sem mun halda áfram og 

kallar á stækkun húsnæðisins en plássleysi er nú þegar er farið að valda erfiðleikum og 

húsnæðið „gjörnýtt“ eins og einn orðar það. Því er við að bæta að á næstu þremur árum á að 

bæta úr þeirri þörf með stækkun skólans i austurátt, að því er starfsmönnum hefur verið 



8 
 

tilkynnt, en það þýðir að þessi þrjú ár verða þrengslin og plássleysið enn meiri en nú því fjölgun 

nemenda er núna. Í húsnæðisumræðunni heyrast því mjög mörg kunnugleg stef áfram, sem 

margir eru orðnir langþreyttir á, og þótt nú sé stórframkvæmd í gangi þá sést á þessari 

upptalningu að ef fleiri lagfæringarátök væru ráðgerð þá yrði þeim fagnað mjög. Einn gekk 

meir að segja svo langt að leggja til að húsið yrði rifið og nýtt byggt.   

Á meðfylgjandi mynd sést hvaða orð eru mest áberandi í umsögnum um það sem betur má 

fara.  

 

En aftur á móti í jákvæðu svörunum þá er áberandi hve mörgum finnst gott að vera í 

starfsmannahópi Garðaskóla og er þá átt við bæði faglega og félagslega. Þar er margoft minnst 

á góðan starfsanda, létt, skemmtilegt og hvetjandi andrúmsloft, að maður geti spjallað við 

hvern sem er í hópnum í hléum og fengið stuðning í hverju því sem upp kemur. Traust, 

hjálpsemi, samstaða og samheldni starfsmanna eru þema í þessum svörum. Einnig er rætt er 

um að í skólanum séu margir mjög færir kennarar, að fagmennskan sé höfð að leiðarljósi og 

að starfsmenn finni fyrir trausti stjórnenda til að vinna starf sitt vel og að þróa sig frekar í starfi. 

Starfsmenn segjast einnig finna vel fyrir því að mikið sé lagt upp úr vellíðan þeirra, stjórnendur 

hlusti vel á þá og hugsi vel um hópinn. Loks er einnig rætt um að gott sé að hafa ákveðinn 

sveigjanleika í starfinu, möguleika á yfirvinnu, auk þess sem ávaxtahlaðborðið á 

kennarastofunni mælist vel fyrir.  

Á meðfylgjandi orðaskýi sést hvaða orð eru mest áberandi í jákvæðu umsögnunum.  

 


