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Inngangur 

Foreldrafélag Garðaskóla og gæðanefnd Garðaskóla framkvæmdu 

skoðanakönnun meðal foreldra í mars 2012. 

 

Nokkrar markverðar niðurstöður: 

• Foreldrar vilja taka þátt í viðburðum á vegum skólans en síður starfi 

foreldrafélags. 

• Meirihluti foreldra er tilbúinn til að greiða fyrir viðburði á vegum skólans, og 

meirihluti er einnig tilbúinn að leggja árlega frjálst framlag í sjóð sem 

foreldrafélag heldur utan um. 

• Stór hluti foreldra er hlynntur því að hafa samræmdan "útivistartíma" 

vegna notkunar á samskiptasíðum/forritum. Kl. 22:00 var oftast valinn sem 

heppilegur lokatími þegar það er skóladagur daginn eftir. 



Inngangur, frh. 

Til að einfalda úrvinnslu var könnunin send á aðeins annan forráðamanninn, alla 

jafna konuna, en hvatt til að makar svöruðu saman. Auk þess áttu foreldrar að 

miða svör við yngsta barn ef þau voru með fleiri en einn ungling í skólanum. 

Upphaflegu spurningarnar má sjá í skjali með því að smella hér. 

 

Tólið sem var notað til að framkvæma könnunina útbjó síðan einfalda tölfræði 

með niðurstöðum úr hverri spurningu. Þetta má sjá í skjali með því að smella hér. 

Auk þess fékk skólinn svörin á tölulegu formi (excel), sem má líklega nota til að 

greina sum svörin betur niður á t.d. árganga. 

 

Fyrir utan hin mælanlegu svör gátu foreldrar komið með frjálsa athugasemd. 

Sumt af því sem var nefnt var ósk um hollari mat (sem styður þar með hugmyndir 

um heilsueflandi skóla), og að félagslífið í Garðalundi nær ekki að höfða til allra. 

http://gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=175777
http://gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=175777
http://gardaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=175776


Survey Overview 



Forráðamaður sem svarar er 



Unglingurinn minn er í  



Unglingurinn minn er  



Vilt þú fá fleiri tækifæri til að kynnast 

starfi skólans? (Slíkir v... 



Viltu þú hafa fleiri uppákomur s.s. 

bekkjarkvöld sem bekkjarfulltrú... 



Hefur þú áhuga á taka meiri þátt í 

starfi foreldrafélagsins? 



Vilt þú hafa fleiri skólaferðalög sem 

bekkjarfulltrúar/foreldraféla... 



Ert þú tilbúin/nn að greiða árlega 

hóflegt gjald til foreldrafélags... 



Ert þú tilbúin/nn að greiða 

sérstaklega fyrir einstakar ferðir á 

ve... 



Hvenær telur þú hentugast að hafa 

haustannarprófin? 



Er unglingurinn þinn virkur notandi á 

samskiptasíðum/forritum? 



Telur þú þörf á að setja samræmd 

viðmið um notkun á 

samskiptasíðum/... 



Telur þú þörf á að setja tímaviðmið, á 

sama hátt og gert er með úti... 



Ef já við síðustu spurningu, hvaða 

tími finnst þér þá viðeigandi mi... 



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

er unglingurinn þinn með þjónustu 

s... 



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

er unglingurinn þinn með vöruúrval ... 



Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 

er unglingurinn þinn með 

verðlagnin... 


