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Dagskrá: 

Skólastjóri kynnir Starfsáætlun skólans. Skólaráð samþykkir starfsáætlun 2015-2016. 

Skólastjóri segir frá áhyggjum vegna innleiðingar á nýjum aðferðum við námsmat sem Aðalnámskrá 

gerir kröfu um. Segir einnig frá þeim áherslubreytingum sem er að finna í aðalnámskrá. Aðalvandi 

sem skólar standa fyrir er birtingarmynd námsmatsins. Upplýsingakerfin Námfús og Mentor eru ekki 

með tilbúnar leiðir til að setja upp og birta námsmat skv. nýjum áherslum en bæði kerfin eru að þróa 

þessar leiðir í nánu samstarfi við starfsfólk grunnskóla. 

Staðan er sú að hver skóli stendur frammi fyrir því að taka ákvarðanir fyrir sig. Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri hafa verið í samtali við skólastjóra í öðrum skólum og í þeim samtölum hafa 

þessar áhyggjur komið fram. Breyting á kennsluáætlunum í Garðaskóla hefur gengið vel fyrir sig og sjá 

má jákvæða þróun á kennsluháttum samfara breytingunum sem námskráin gerir kröfur um. Nú er 

talað um hæfniviðmið nemenda í staðinn fyrir markmið fyrir kennslu kennarans. Þessi vinna er í gangi 

en kerfið sem á að vera komið er ekki tilbúið. Það er enginn staður í Námfús eða Mentor sem tekur á 

móti eða vinnur úr þessu. Eitt vandamál er að við eigum að gefa einkunnir í bókstöfum en ekki fylgdi 

með hvernig ætti að gera það. Undirbúningur Garðaskóla undanfarin ár hefur farið í að innleiða 

grunnþætti og endurskipuleggja kennsluna með hæfniviðmið að leiðarljósi. Stærðfræðin hefur sett 

upp gríðarlega umfangsmikið skjal þar sem hægt er að setja inn einkunnir nemenda  en eftir stendur 

hvernig á að færa það inn í Námfús og hvernig á að draga þetta í eina einkunn sem á að standa í 

rafrænu skírteini. Í starfsáætlun Garðaskóla 2015-2016 er sett fram millibilsleið og hún ekki í 

samræmi við það sem aðalnámskrá kveður á um, heldur blanda af gömlum talnaeinkunnum með 

prósentuhlutum á verkefni annars vegar og hins vegar nýja hæfnimiðaða námsmatinu. Þessi leið er 

sett upp til að brúa bilið og setja upp kerfi sem talar á „milli kerfa.“ Í vetur vinnum við því með 

þýðingar milli bókstafa og tölustafa. Þessi fundur skólaráðs verður að taka af skarið um leikreglur í 

þessari millibilsleið skólaársins því ekki er hægt að draga það lengur hvernig haldið er utan um 

markmiðssetningu/hæfniviðmið og námsmat.  

Upplýst var að nemendur sem útskrifast með einkunnina C eða lægri fara í 1. stigs áfanga í 

framhaldsskóla, þ.e. aðfara að framhaldsskólaáföngum í þriggja ára námi til stúdentsprófs. Til að 

nemandi komist á þrep 2 í fagi verður hann að hafa grunnskólaeinkunn B eða hærri. Þriðja þrep í 

framhaldsskóla er undanfari að háskólanámi.  

 



Skólinn setti starfið upp með þeim hætti að hver fagdeild setti upp kerfi sem hentaði deildinni. 

Stærðfræðin fór sína leið, flokkaði dæmi eftir hæfniþáttum og erfiðleikastigi. Enskudeildin gerir þetta 

öðuvísi með tilvísan í matskvarða. Sumar deildir eru ekki komnar jafn langt.  

Fram kom vilji til að álykta um óvissu vegna inntöku framhaldsskólans. Óskað eftir að BS geri drög að 

bréfi. Óskað eftir að áðurnefnd óvissa komi fram sem og áhyggjur af mismunandi kvörðum í 

námsmati. 

Brynhildur segir frá því að verið sé að leggja drög að fundi með foreldrum til að kynna stöðuna. Óskað 

hefur verið eftir að fá aðila frá ráðuneytinu til að vera með á fundinum. 

Í umræðu skólaráðs kom m.a. fram: 

 Áhyggjur af því hvernig framhaldsskólinn mun meta einkunnir hjá B-nemendum. Ljóst þykir 

að margir nemendur útskrifist með B, hvernig er hægt að tryggja sterkum nemendum sæti 

inn í þá skóla sem hafa krafist hárra einkunna. 

 Áhyggjur af því að B einkunn geti virkað letjandi. 

Fundarmenn voru beðnir um að taka afstöðu til kvarða sem nýttur verður til að þýða milli 

talnaeinkunna og bókstafseinkunna. BS segir frá tilurð kvarðans og frá kvarða sem ráðuneytið hefur 

borið upp sem dreifist meira. Mögulegar útgáfur á kvarða voru ræddar málefnalega og að lokum 

kosið milli tveggja leiða. Mikill meirihluti fundarmanna kaus skala sem skólastjóri var búinn að senda 

fundarmönnum áður en fram komu kostir við seinni kvarðan sem var kynntur. Sá kvarði sem 

samþykktur var er eftirfarandi: 

A 10 

b+ 9 

b 8 

c + 6 

c 5 

d  minna 

Skólastjóri leggur áherslu á að þessi kvarði sé til bráðabirgða og að mestu máli skipti að kennarar 

haldi áfram að þróa hæfnimiðað nám og námsmat. Á næsta skólaári sé nauðsynlegt að ný vinnubrögð 

séu tekin upp í fleiri árgöngum en 10. bekk. 

Fundi slitið kl. 18.00 

 

  



Viðauki skólastjóra við fundargerð skólaráðs frá 15. október 2016: 

1. Í kjölfar kynningar til kennara á einkunnakvarðanum sem skólaráð samþykkti voru gerðar 

lítilsháttar breytingar á honum og þær birtar í starfsáætlun og nýttar sem grundvöllur 

námsmats við annarskilin. Endanleg útfærsla skólans í vetur er því eftirfarandi 

Lokaeinkunn í 
bókstöfum skv. 

aðalnámskrá 
2011/2013/2015 

Hæfni sem einkunnin vísar til 

Kvarði sem nýttur er í 
Námfúsi þegar þýða þarf 
bókstafi í tölur, t.d. til að 

draga niðurstöður 
verkefna saman í 

lokaeinkunnir 

A 

Nemandi sýnir framúrskarandi hæfni á því 
sviði sem viðmið námssviðsins lýsa. Við 
inngöngu í framhaldsskóla hefur nemandinn 
hæfni til að vinna á 2. þrepi á námssviðinu. 

93-100 = 9,5 

B+/B+* 

Nemandinn hefur náð hæfniviðmiðum B og A 
að hluta til. Við inngöngu í  
framhaldsskóla hefur nemandinn hæfni til að 
vinna á 2. þrepi á námssviðinu. 

83-92 = 8,5 

B/B* 

Nemandi sýnir góða hæfni á því sviði sem 
viðmið námssviðsins lýsa. Við inngöngu í 
framhaldsskóla hefur nemandinn hæfni til að 
vinna á 2. þrepi á námssviðinu. 

73-82 = 7,5 

C+/C+* 

Nemandinn hefur náð  
hæfniviðmiðum C og B að hluta til. Við 
inngöngu í framhaldsskóla hefur nemandinn 
hæfni til að vinna á 1. þrepi á námssviðinu. 

58-72 = 6,5 

C/C* 

Nemandi sýnir að hann hefur að einhverju 
leyti, en ekki öllu, náð þeirri hæfni sem viðmið 
námssviðsins lýsa. Við inngöngu í 
framhaldsskóla hefur nemandinn hæfni til að 
vinna á 1. þrepi á námssviðinu. 

48-57 = 5 

D 

Nemandi hefur ekki náð þeirri hæfni sem 
matsviðmið námssviðsins lýsa. Við inngöngu í 
framhaldsskóla hefur nemandinn hæfni til að 
vinna á 1. þrepi á námssviðinu og þarf 
hugsanlega áframhaldandi 
einstaklingsnámskrá. 

1-47 = 3 

O Verkefni ekki skilað 0 

 

2. Vegna þátttöku stjórnenda Garðaskóla í greinaskrifum og fleiri ályktunarsendingum til 

Menntamálastofnunar og Mennta- og menningarmálaráðuneytis um námsmatsmál fórst það 

fyrir að setja niður sérstaka ályktun frá Garðaskóla. 

 


