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Inngangur   

Sjálfsmat er ferli sem snýst um að skólinn afli upplýsinga um starfsemi sína, leggi mat á hana og íhugi 

í framhaldi gengi sitt með tilliti til nemenda og starfsfólks.  Matið er innbyggt inn í daglegt starf og 

fyrst og fremst framkvæmt af starfsmönnum enda þekkja þeir skólastarfið best.  Mikilvægt er að matið 

sé sameiginlegt framtak allra í skólanum því þá eru meiri líkur á því að starfsfólkið upplifi og 

viðurkenni gildi þess.   

Mat gefur leiðbeiningar um hverju þarf að breyta og hvað þarf að bæta til þess að ná þeim markmiðum 

sem skólinn hefur sett sér.  Með sjálfsmati er unnt að greina styrkleika og veikleika skólans.  Sú 

vitneskja nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og skipuleggja aðgerðir til að koma á umbótum.   

Með sjálfsmati er leitað svara við spurningum eins og: 

 Hvað einkennir góðan skóla?  

 Hversu góð er mín eigin frammistaða og frammistaða skólans í heild?  

 Hvernig er hægt að afla vitneskju um þetta?  

 Hvernig er hægt að laga það sem þarfnast úrbóta? 

 

 

Gæðagreinar –sjálfsmat 

Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga ber öllum grunnskólum að framkvæma kerfisbundið 

sjálfsmat. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hefur verið náð, greina sterka og 

veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Margir ólíkir þættir hafa áhrif á 

skólastarf og skólar verða að koma til móts við ólíkar þarfir. Sjálfsmatið verður stöðugt að vera í gangi 

og er langtímamiðað. Með því fer fram víðtæk gagnasöfnun um skólastarfið. Sjálfsmat skóla er því 

leið til þess að miðla þekkingu á skólastarfi og er liður í þróun og vexti hvers skóla. Sjálfsmat, 

umbætur og mat á þeim eru því lykill að því að gera góðan skóla betri.  

Sjá grunnskólalögin eftirfarandi slóð. http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html  

Samkvæmt nýjum grunnskólalögum er það í verkahring sveitarstjórna að sinna mati og eftirliti með 

gæðum skólastarfs, sbr. 5., 6. og 37.gr., og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, 

innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. 

Samkvæmt 38. grein nýrra grunnskólalaga kemur fram að menntamálaráðuneytið annast greiningu og 

miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37. gr. 

og með sjálfstæðri gagnaöflun.  

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Ákveðin viðmið sem skólum er 

ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo og leiðbeiningar um 

sjálfsmat. Til að mat teljist uppfylla viðmið laga þarf það að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, 

samstarfsmiðað, umbótamiðað, árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og 

opinbert.  

Einn liður í þessari vinnu eru kannanir sem lagðar eru fyrir. Hér á heimasíðunni undir skjöl má finna 

niðurstöður á þeim könnunum sem lagðar hafa verið fyrir árið 2013 -2014 

Unnið er samkvæmt 3 ára áætlun sem fylgir með sem fylgiskjal. 
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Um Laugargerðisskóla og staða í samfélaginu 

 

Laugargerðisskóli er staðsettur við Kolviðarneslaug við ósa Haffjarðarár en heitt vatn á staðnum var 

ein af forsendum þess að byggður var skóli sem var stofnsettur árið 1965.  

Laugargerðisskóli er fámennur skóli í afar fallegu umhverfi þar sem landbúnaðarstörf eru aðalatvinna 

flestra foreldranna. Húsnæði skólans samanstendur af skólahúsi, íþróttahúsi og sundlaug. Reynt er að 

nota umhverfið og aðstæður þessar sem mest í þágu nemenda.  

Laugargerðisskóli er starfræktur fyrir börn úr Eyja-og Miklaholtshrepp og Kolbeinsstaðhrepp sem nú 

tilheyrir Borgarbyggð. Frá og með áramótum 2010 ber Eyja-og Miklaholtshreppur ábyrgð á rekstri 

Laugargerðisskóla en Borgarbyggð borgar fyrir nemendur úr Kolbeinsstaðahrepp sem sækja skóla hér. 

Allir nemendur skólans sem ekki eru í göngufæri eru með akstur til og frá heimili. Skólabyggingin var 

fyrrum heimavistarskóli og er notuð sem hótel á sumrin. Leikskóladeild er hluti af skólanum og starfar 

4 daga vikunnar, yngsta stig skólans starfar 4 daga vikunnar vegna fyrirkomulags á akstri.  Við 

skólann er starfandi tónlistarskóli og þar fer fram bæði einstaklings- og hópkennsla. Nemendur fara úr 

tímum í öðrum greinum til að sækja kennslu. Einnig eru kennslustundir í tónmennt í leikskóla , yngsta- 

og miðstigi. Leikskóladeild er fléttuð inn í skólastarfið, 5 ára nemendur fá forskólakennslu, bæði 

bóklega kennslu og verklega. Leikskóladeild fær 1 tíma í viku íþróttir hjá íþróttakennara og 1 tíma í 

viku tónmennt/söng hjá tónmenntakennara. 5 ára börn fara með yngsta stigi  í myndmennt/textil, 

stærðfræði og íslensku í lok skólaársins. 4 og 5 ára börn fá kennslu 1 tíma á viku í upplýsinga og 

tæknimennt. Markvisst unnið að því að skil leikskóla og grunnskóla séu sem minnst. Í vor gátu 

foreldrar valið um hvort yngsta stig tæki þátt í heimavordögum heima eða væri í skóla.  

 

  

Skipulag deilda í lok skólaársins 2015 er eftirfarandi 

 

Leikskóladeild 6 nemendur   

starfskona á leikskóla                       Herdís Þórðardóttir   

skólaliðar á leikskóla                       Sigríður Jóna Sigurðardóttir og  Áslaug Guðbrandsdóttir 

Yngsta stig 11 nemendur umsjón                                        Áslaug Sigvaldadóttir 

Miðstig og elsta stig saman 15.nem. umsjón 7.8.9.bekk       Sigurður Jónsson 

umsjón  5.bekk og 10.bekk                                                   Halla Guðmundsdóttir 

        

Nemendur voru í lok skólaárs  samtals 32  á aldrinum tveggja til sextán ára 
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Starfsmenn Laugargerðisskóla  

Kristín Björk Guðmundsdóttir, skólastjóri (sérkennari)              

Halla Guðmundsdóttir, grunnskólakennari     

Áslaug Sigvaldadóttir grunnskólakennari                                          

Friðbjörn Ö. Steingrímsson, íþróttakennari      

Sigurður Jónsson, grunnskólakennari     

Trausti Tryggvason, smíðakennari 3t. í viku    

Ásrún Kristjánsdóttir, danskennsla (námskeið)    

Steinunn Pálsdóttir, tónlistarkennsla  2 daga í viku    

Áslaug Guðmundsdóttir, matráður  100%     

Herdís Þórðardóttir,starfskona leikskóla  80% starf                   

Guðbjörg Gunnarsdóttir,         skólaliði 50% starf 

Sigríður Jóna Sigurðardóttir, skólaliði  40% starf 

Áslaug Guðbrandsdóttir, skólaliði 40% starf 

Guðríður Pétursdóttir sérkennsla tímavinna           

Sesselja Oddsdóttir, skólaliði  40% starf      

 Gestur Úlfarsson, bílstjóri verktaki     

Halldór Jónsson , bílstjóri verktaki      

Ólafur Sigvaldason, bílstjóri verktaki 

Starfsmenn frá Skóla og félagsþjónustu Snæfellinga  

sjá um sérfræðiþjónustu ásamt Kristínu Björk sem sér um allar lestrarskimanir og lestrargreiningar.
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Hlutverk Laugargerðisskóla. 

Laugargerðisskóli starfar samkvæmt lögum um leik og grunnskóla.  

„Skólar eru menntastofnanir og hlutverk þeirra er skilgreint í löggjöf um menntun Skólar landsins 

mynda samstæða heild, skólakerfi, sem tryggja skal samræmi og samhengi í menntun frá leikskólum 

til háskóla og fullorðinsfræðslu.“ 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins. 

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra á 

íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, 

umhverfið og umheiminn. Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að 

frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra. 

Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt 

skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda.  

Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 2. grein 

 

 

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skal börnum 

umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. 

Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð 

íslenskrar menningar. 

 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera:  

 

a.           að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,  

b.          að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,  

c.          að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir hvers og                       

eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar,  

d.  að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,  

e.  að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,  

f.  að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja sjálfsmynd 

þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta. 

 

Lög um leikskóla nr.90/2008,2.grein 

Stefna skólans 

 Að starfa eftir lögum um grunnskóla og búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi 

sbr. 2.gr.grunnskólalaga. 

 Að veita nemendum haldgóða menntun, þroska sjálfstæða hugsun og vinnubrögð. 
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 Að öllum líði vel í Laugargerðisskóla 

 Að taka mið af þörfum hvers og eins nemenda og aðstoða til aukins þroska á eigin forsendum. 

 Einelti er ekki liðið í Laugargerðisskóla 

 Að vinna í nánu samstarfi við foreldra og taka mið af umhverfi skólans. 

 Nemendum skal tamin ábyrgð og virðing fyrir náttúru og menningu, sjálfum sér og öðrum. 

 

 

Laugargerðisskóli tileinkar sér sömu framtíðarsýn og skólar í Borgarbyggð. Framtíðarsýn þeirra er: “ 

að skólar sveitarfélagsins skulu vera í fremstu röð hvað varðar menntun starfsmanna, gæði náms og 

aðstöðu nemenda og starfsmanna. Menntun og annað skólastarf í sveitarfélaginu öllu skal bera vott um 

metnað, vinnusemi og vellíðan í öruggu og heilbrigðu umhverfi.:, 

Skólinn skal vera í virkum tengslum við umhverfi sitt, náttúru, atvinnulíf og menningu og þannig skapa 

sér sína eigin sérstöðu.“ 

Markmið skólans 

Höfuðmarkmið skólans er að vinna samkvæmt ofangreindum grunnskólalögum. Skólinn stuðlar að 

menntun og þroska hvers og eins. Það gerum við með því að skapa gott og uppbyggjandi 

lærdómssamfélag þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Nemendum skulu veitt tækifæri til að afla sér 

menntunar og þroska og temja sér vinnubrögð sem stuðla að skrefum í þá átt. Þjálfa þarf hæfni hvers 

og eins til samstarfs við aðra og leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsum nemenda. Mikilvægt er að 

undirbúa nemendur vel undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi þar sem virða á réttindi allra. 

 

 Útfærsla skólans á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum grunnskólalaga 

Í nýrri Aðalnámskrá frá 2011 eru sex grunnþættir menntunar lagðir til grundavallar í aðalnámskrá 

grunnskólans. Þeir eru:  

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti  og sköpun 

Í Laugargerðisskóla er leitast við að hafa grunnþættina að leiðarljósi í starfsháttum skólans, 

samskiptum og skólabrag. Efnisval og inntak náms, kennslu, leiks og skólabragur mótast af þessum 

grunn þáttum. 

Í  Laugargerðisskóla starfa nemendur og starfsfólk undir einkunnarorðunum  

Traust- virðing – vinátta 

Í vinnu við endurskoðun skólastefnunnar var unnið við skilgreiningar á einkunnarorðum skólans.. 

Ákveðið var að traust – virðing – vinátta, yrðu aðal einkunnarorða skólans og menntun máttur væri 

alltaf undirstaðan, en ekki höfð sem einkunnarorð. 

Menntun er máttur  

Laugargerðisskóli leitast við að haga störfum sínum í fyllsta samræmi við stöðu og þarfir barna og 

ungmenna. Stefnt er að fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við 

mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að alhliða þroska , velferð og menntun hvers og 

eins. Mátturinn felst í  virkri þátttöku nemenda í lýðræðissamfélagi innan og utan skólans. 
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Markmiðið er að í Laugargerðisskóla líði öllum vel. Velferð nemenda og starfsfólks er höfð í 

fyrirrúmi. Starfið miðar alltaf að því að góður starfsandi endurspeglist í skólastarfinu.  Einkunnarorð 

skólans fléttast inn í allt skólastarf og unnið markvist með þau.  

Traust, „ Traust er frumskilyrði mannlegra samskipta, það heldur samfélagi manna saman. Traustið 

milli manna er huggunin sem tengir þá saman og um leið og það dvín hallar undan fæti.“ Gagnkvæmt 

traust skiptir sköpum en ekki er sjálfstraust minna virði. Í því felst trú á sjálfum sér og eigin 

verðleikum og af því hlýst öryggi í framkomu. Sá sem hefur ekki sjálfstraust kemst ekki þangað sem 

hann vill fara.“ Gunnar Hersveinn 

Virðing, „Virðing felur í sér væntumþykju gagnvart öðrum og er svarið við fordómum. Hún felst í að 

heiðra sambandið milli sín og annarra og veita umhverfinu stöðu í hjarta sínu“.  

„Bernskan er dýrmæt og viðkvæm og þarfnast gætni og virðingar. Barnið þarf föruneyti, ráð og 

leiðbeiningar til að geta metið aðstæður og tekið gifturíkar ákvarðanir“    Gunnar Hersveinn  

Vinátta, „Vinátta er oftast lengi að verða til.Vinátta felst í því að gera eitthvað saman, vinna, skemmta 

sér og leysa vandamál. Það vekur vonir um framtíðina að gera eitthvað ánægjulegt saman og skapa 

góðar minningar. Vinátta er því lifandi samband sem þróast og styrkist með árunum og segja má að 

góðir vinir bæti hver annan.“  Gunnar Hersveinn 

Okkar markmið er að: 

 Nemendur hafi góða sjálfsmynd, sýni sjálfsaga og beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 

 Nemendur hafi góða almenna þekkingu 

 Nemendur búi yfir færni til að nota þekkinguna 

Við teljum að við náum þessu með því að: 

 Hafa trú á nemendum 

 Virða alla starfsmenn og nemendur 

 Viðurkenna og gera mikið úr árangri á öllum sviðum 

 Leyfa mistök, nota þau til að læra af 

 Vinna saman og sýna gagnkvæma þolinmæði og skilning 

 Sýna umburðarlyndi og umhyggju 

 Trúa á gildi menntunar 

Í vinnu okkar með nemendum viljum við: 

 Virða jafna stöðu allra 

 Þroska með nemendum sjálfstraust og sjálfsvirðingu 

 Sýna metnað í allri vinnu 

 Koma á jákvæðum samskiptum við allar aðstæður 

 Bera ábyrgð á nemendum og styðja við hlutverk foreldra 

Í skólavinnunni viljum við: 

 Koma til móts við þarfir hvers og eins 

 Ýta undir að nemendur sýni metnað, sjálfstæði og samvinnu í námi 

 Ávallt sýna miklar væntingar 
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 Gera alla stolta af eigin árangri og annarra 

 Útskýra rök og markmið sem námið byggir á  

 Undirbúa nemendur fyrir hlutverk sitt og möguleika í framtíðinni 

 

Til hvers eru grunnþættir ? 

„ Grunnþættir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með 

öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan 

þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það“.  Aðalnámskrá grunnskóla bls. 14  

Grunnþættirnir sex  eiga að endurspeglast  í öllu skólastarfinu. Í  Laugargerðisskóla er unnið með 

hefðbundnar námsgreinar samkvæmt viðmiðunarstundarskrá.  Námskrár einstakra greina og námsmat 

eru settar inn á mentor.  Vegna fámennis skólans er samkennsla á öllum skólastigum.  

 
  

 

Tengsl innra mats við vinnu við nýja námskrá 

Unnið var samkvæmt nýjum skólareglum skólaárið 2013-2014 ( sjá starfsáætlun 2013-2014)  

Skólareglur Laugargerðisskóla eru umgengnisreglur sem nemendur og starfsfólk hafa komið sér 

saman um. Einkunnarorð skólans eru traust, virðing, vinátta. Við viljum stuðla að heilbrigði og 

vellíðan í skólanum. Það gerum við með því að tileinka vinnuna einkunnarorðum okkar 

 

Skólaárið 2013 – 2014 var unnið áfram við að endurskoða skólanámskrána, innra mat og þróunarvinna 

við skólanámskrá er unnin jafnhliða. Innleiðing nýrrar skólanámskrár er unnin samkvæmt eftirfarandi 

áætlun. 

Áætlun um innleiðingu nýrrar aðalnámskrá 2012 -2015 

Þáttur 

aðalnámskrár 

Hvernig Hvenær Afrakstur Skipulag 

Grunnþættir 

menntunar 

Hópastarf kennara haustönn 

2012  

Lestur Unnið á starfsdögum  

 Samvinna skólastjóra 

og kennara við að 

endurskoða áætlanir  

Haust og 

miðönn  

2012  

Endurskoðaðar 

áætlanir birtar á 

heimasíðu 

samkvæmt nýrri 

námskrá  

Unnið í bundinni 

viðveru og skráð af 

skólastjóra. 

 Lestur á námskrá  Haustönn 

2012 

Ný og 

endurskoðuð 

starfsáætlun fyrir 

leik og grunnsk.  

Handbók 

Laugargerðisskóla 

og námskrá 

Leikskóladeildar 

Unnið í bundinni 

viðveru og skráð af 

skólastjóra. 
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 Ígrundað hvað brýnast 

er að breyta. Ákveðið 

að byrja að endurskoða 

skólareglur með 

þátttöku nemenda  

Haustönn 

2012 

Vinnu 

lokið 

vorönn 

2013 

 

Nýjar skólareglur  

vorönn 2013 

Unnið af kennurum 

og nemendum á 

skólatíma. 

Skráð af skólastjóra 

 Lestur á námskrá, 

Hver og einn kennari 

skoðar sína kennslu 

með tilliti til grunnþátta 

Miðönn 

2013 

Gátlisti í 

upplýsinga og 

tæknimennt. Skráð 

inn á mentor 

hvenær 

námsþáttum á að 

vera lokið. 

Unnið í bundinni 

viðveru 

Læsi  Hver og einn kennari 

skoðar grunnþáttinn 

læsi.  

Miðönn 

2013 

Yfirlit yfir hvernig 

unnið er með 

grunnþáttinn læsi í 

Laugargerði 

 

Læsi  Grunnþátturinn læsi 

metinn með 

gæðagreini. Hver 

kennari ígrundar hverju 

þarf að breyta  

Miðönn 

2013  

Gæðagreinir 

matsblað , 

þróunaráætlun í 

framhaldi 

Unnið á kennarafundi 

í bundinni viðveru 

Sköpun Hver og einn kennari 

skoðar grunnþáttinn 

sköpun.  

Vorönn 

2013 

Yfirlit yfir hvernig 

unnið er með 

grunnþáttinn 

sköpun í 

Laugargerði 

 

Unnið á kennarafundi 

í bundinni viðveru 

Sköpun  Grunnþátturinn sköpun 

metinn . Hver kennari 

ígrundar hverju þarf að 

breyta 

Vorönn 

2013 

Gæðagreinir 

matsblað , 

þróunaráætlun í 

framhaldi 

Unnið á kennarafundi 

í bundinni viðveru 

Lýðræði og 

mannréttindi  

Grunnþátturinn sköpun 

(kláraður)  og lýðræði 

og mannréttindi metinn. 

Hver kennari ígrundar 

hverju þarf að breyta 

Haustönn 

2013 

Gæðagreinir 

matsblað , 

þróunaráætlun í 

framhaldi 

Unnið á kennarafundi 

í bundinni viðveru 

Aðrir 

grunnþættir 

Lestur í aðalnámskrá Beðið 

eftir 

útgáfu 

bóka 

  

Grunnþættir Allir starfsmenn 

ígrunda stefnu og gildi 

Laugargerðisskóla 

Vorönn 

2013 –  

haustönn 

2013 

Gæðagreinir 

matsblað 

Þróunaráætlun í 

framhaldi. 

Endurskoðuð 

skólanámskrá 

Unnið á 

starfsmannafundum, 

starfsmannaviðtölum. 

Samantekt og skrif 

skólastjóri 

Grunnþættir Allir starfsmenn 

ígrunda núverandi 

fyrirkomulag á 

stundatöflum og 

samvinnu. 

Vorönn 

2013 

Stundatöflur unnar 

eftir nýrri 

viðmiðunar 

stundaskrá 

Unnið á 

starfsmannafunum, 

stundatöflur og 

úrvinnsla skólasstjóri 
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Námsmat Kennarar ígrunda og 

yfirfara núverandi 

námsmatsfyrirkomulag.  

Vorönn 

2013  

Gátlistar og 

viðmið 

Starfsdagar á vorönn 

Innra mat Ígrundun, yfirfarin 

staða 

Vorönn 

2013 

Gæðagreinir og 

þróunaráætlun 

Skráð af skólastjóra, 

sjálfsmatsskýrsla júní 

2013 

     

Námsmat Kennarar ígrunda og 

yfirfara núverandi 

námsmatsfyrirkomulag. 

Hæfniviðmið. 

Haustönn 

2013 

Gátlistar og 

viðmið fært í 

mentor 

Starfsdagar á 

haustönn, námskeið  

Námsmat Kennarar ígrunda og 

yfirfara núverandi 

námsmatsfyrirkomulag. 

Hæfniviðmið. (Gert ráð 

fyrir að hæfniviðmið 

séu útgefin) 

Miðönn 

2013-

2014 

Gátlistar og 

viðmið fært í 

mentor 

Bundin viðvera, 

kennarafundir 

 

 

 

Námsgreinar 

/ grunnþættir 

/námsmat 

Kennarar vinna 

áætlanir í samræmi við 

nýja námskrá. 

Reiknum með 

handbókum í öllum 

grunnþáttum séu 

komnar 

vorönn 

2014  

Áætlanir og 

viðmið fært í 

mentor.  

Bundin viðvera, 

kennarafundir 

 

 

Innra mat Ígrundun, yfirfarin 

staða 

Vorönn 

2014 

Gæðagreinir og 

þróunaráætlun 

Skráð af skólastjóra, 

sjálfsmatsskýrsla júní 

2014 

Námsgreinar 

/ grunnþættir 

/námsmat 

Kennarar vinna 

áætlanir í samræmi við 

nýja námskrá 

Haustönn 

2014  

Áætlanir og 

viðmið fært í 

mentor 

Bundin viðvera, 

kennarafundir 

 

 

Námsgreinar 

/ grunnþættir 

/námsmat 

Kennarar vinna 

áætlanir í samræmi við 

nýja námskrá 

Haustönn 

-miðönn 

2015 

Áætlanir og 

viðmið fært í 

mentor 

Bundin viðvera, 

kennarafundir 

 

 

     

Námsmat Kennarar vinna 

leiðsagnarmat 

samkvæmt nýjum 

viðmiðunum 

Vorönn 

2015  

Námskrár, 

námsáætlanir og 

námsmat 

samkvæmt nýjum 

hæfniviðmiðum. 

Bundin viðvera, 

starfsmannafundir, 

kennarafundir. 

Innra mat Ígrundun og mat á 

stöðu 

Vorönn 

2015 

Gæðagreinar, 

þróunaráætlun 

Sjálfsmatskýrsla 

Sjálfsmatsskýrsla 

skólastjóra unnið í 

júní 2015 
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Sjálfsmat  

Almennt um gæðagreina  
Skólinn byggir sjálfsmat sitt á Gæðagreinunum. Sjálfsmatslíkan þetta er skoskt að uppruna og byggir á 

áralangri þróun. Skólaskrifstofa Skagfirðinga gekkst fyrir þýðingu á efninu árið 1999. Vorið 2010 var 

ákveðið að verða samferða skólaskrifstofu Skagafjarðar og  taka upp nýrra kerfi, How good is our 

school 3, the journey to excellence. Þóra Björk Jónsdóttir sérkennslu- og kennsluráðgjafi hjá 

Skólaskrifstofu Skagfirðinga og Helga Harðardóttir kennsluráðgjafi í grunnskólunum í Skagafirði hafa 

í unnið að þessu verkefni. Nýja þýðingin var birt á vef Skólaskrifstofu Skagfirðinga og Árskóla í júní 

2010.  

Þar hefur sýnt sig að sjálfsmatsvinna skilar umtalsverðum árangri í endurbótum á skólastarfinu. 

Í Laugargerðisskóla er unnið samkvæmt þriggja ára áætlun.  Áætlunin 2011 – 2012 er því byggð á 

vinnu eftir nýja gæðagreinakerfinu. Í eldri sjálfsmatsskýrslum var unnið eftir gæðagreinaútgáfu frá 

1999 

 

  

Markmiðið er ávallt að ná einkunninni 4 eða meira í öllum þáttum skólastarfsins.  
Vinnubrögð í gæðagreinavinnu eru skilgreind í fjórum skrefum.  

 
1. Skilgreining lykilþátta, undirþátta eða þemu eftir því sem við á.  

2. Skilgreining viðmiða, hvað þarf til að standa undir einkunninni 4 og viðhalda henni. Einnig eru 

viðmið skilgreind fyrir einkunnirnar einn, tvo og þrjá.  

3. Greining sterkra og veikra þátta, umsögn og einkunnagjöf.  

4. Skilgreining leiða til að ná hámarkseinkunn, eða að viðhalda henni. Stefnumótun eftir því sem við 

á.  

Þegar mat á gæðagreinum fer fram liggja ávallt fyrir þrjár grundvallarspurningar. Þær eru eftirfarandi:  

 

1. Hvernig stöndum við okkur?  

2. Hvernig vitum við það?  

3. Hvað gerum við næst?  
 

Gæðagreinar 2, útgáfa 2010  

 

Þýðingu á How good is our school 3 er nú lokið. Þóra Björk Jónsdóttir sérkennslu- og kennsluráðgjafi 

hjá Fræðsluskrifstofu Skagafjarðar og Helga Harðardóttir kennsluráðgjafi í grunnskólum í Skagafirði 

hafa unnið að þýðingu þeirra. Sáttmálasjóðurinn, styrktarsjóður Kaupfélags Skagfirðinga (og 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar) styrktu það verkefni. Nýju Gæðagreinarnir, Gæðagreinar 2, verða 

vistaðir á vef Fræðsluskrifstofu Skagafjarðar og á vef Árskóla. Helsta breytingin á Gæðagreinunum er 

sú að gæðagreinarnir hafa verið einfaldaðir að einhverju leyti. Nýjum lykilþáttum hefur verið bætt við 

og eru þeir nú 9 talsins í stað 7 áður. Einkunnaskalinn hefur verið rýmkaður og eru nú gefnar 

einkunnir á bilinu 1-6 í stað 1-4 áður. Hljóti skóli einkunnina 6 í einhverjum gæðagreini nú þarf starfið 

í þeim þætti að vera framúrskarandi á landsvísu og skólinn leiðandi á því sviði.  

 

Nálgast má efni Gæðagreina 2 á eftirfarandi slóð  

http://www.skagafjordur.is/default.asp?cat_id=5294  

Nálgast má efni How good is our school 3 á eftirfarandi slóð.  

http://www.hmie.gov.uk/documents/publication/hgiosjte3.pdf  
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Í Gæðagreinum 2 byggir líkanið á því að skólastarfinu sé skipt í níu lykilþætti, sem flestir eru síðan 

greindir í tvo eða fleiri undirþætti eða þemu.  

 

1. Heildarárangur  

2. Áhrif á nemendur  

3. Áhrif á starfsfólk  

 

4. Áhrif á samfélagið  

5. Menntun  

6. Stefnumótun og áætlanagerð  

7. Starfsmannastjórnun og stuðningur við starfsfólk  

8. Samvinna og búnaður  

9. Forysta  

 

Fyrir þessa lykilþætti alla skal gefa einkunn, ýmist eina heildareinkunn eða greint niður í einstök 

þemu. Einkunnin skal vera á bilinu 1-6, samkvæmt eftrifarandi skala: 

 

Einkunnaskali 

 

   6 Framúrskarandi Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

   5 Mjög gott Afar sterkur þáttur 

   4  Gott Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið 

betri 

   3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

   2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

   1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

 

 

Matið framúrskarandi er notað að uppfylltum skilyrðum fyrir framúrskarandi árangri á tilteknu sviði 

þar sem skólinn er leiðandi á sínu sviði á landsvísu. Námsreynsla nemenda og árangur þeirra eru 

framúrskarandi. Matið framúrskarandi er gefið fyrir framúrskarandi gæði skólastarfs og er dæmi um 

bestu framkvæmd/verklag og er þess verðugt að útbreiða/kynna til aðila utan skólans. Það felur í sér 

að hágæða skólastarf er sjálfbært og verður við haldið.  

 

Matið mjög gott á við um þegar skólastarf einkennist af styrkleika. Mjög fá sóknarfæri eru til umbóta 

og engin atriði sem sýnilega rýra námsreynslu nemenda. Þrátt fyrir að matið mjög gott merki mikil 

gæði í kennslu og starfi ættu allir að geta náð því. Það felur í sér að skólastarf geti haldið áfram án 

meiriháttar breytinga. Þrátt fyrir það eru þær væntingar gerðar til skólans að hann nýti hvert tækifæri 

til umbóta og kappkosti að verða framúrskarandi.  

 

Matið gott á við um starf sem einkennist af styrkleika mikilvægra atriða sem saman vega greinilega 

meira en atriði sem þarf að bæta. Matið gott gefur vísbendingar um að þeir styrkleikar sem dregnir eru 

fram hafi greinilega jákvæð áhrif. Þrátt fyrir það eru gæði námsreynslu nemenda skert á einhvern hátt 

á atriðum þar sem umbóta er þörf. Það bendir til að skólinn ætti að leitast við að skjóta styrkari stoðum 

undir styrkleika samhliða því að grípa til aðgerða gagnvart þeim sviðum sem þarfnast umbóta.  

 

Matið nægilegt á við um að sterk atriði rétt ná að vega meira en slök. Matið nægilegt gefur til kynna 

að nemendur njóti grunnþjónustu. Það greinir frá aðstæðum þar sem styrkleikar hafa jákvæð áhrif á 

námsreynslu nemenda. Þrátt fyrir að veikleikar séu ekki það mikilvægir að þeir hafi stöðug neikvæð 



Sjálfsmatsskýrsla Laugargerðisskóla 
 

14  

 

áhrif þrengja þeir þó að gæðum námsreynslu nemenda þegar á heildina er litið. Matið bendir til að 

skólinn ætti að grípa til aðgerða vegna veikra þátta með því að byggja á styrkleika sínum.  

 

Matið slakt gefur til kynna að sum atriði séu sterk, en mikilvæg atriði slök. Almennt má búast við því 

að matið slakt komi fram í fjölda aðstæðna. Þrátt fyrir að sjá megi einhverja sterka þætti eru mikilvæg 

atriði slök og munu annað hvort á stöku stað, eða þegar þau eru tekin saman, skerða námsreynslu 

nemenda verulega. Matið bendir á þörfina á skjótum, skipulögðum og virkum aðgerðum af hálfu 

skólans.  

 

Matið ófullnægjandi gefur til kynna að mikilvæg atriði skólastarfs séu slök og þarfnist tafarlausra 

úrbóta. Námsreynsla nemenda er í hættu í veigamiklum atriðum. Í nánast öllum tilfellum þarf 

starfsfólk, sem ber ábyrgð á starfi sem leiðir til matsins ófullnægjandi, á stuðningi skólastjórnenda að 

halda við að skipuleggja og hrinda í framkvæmd nauðsynlegum umbótum. Þetta getur falið í sér að 

vinna með öðru starfsfólki eða samstarfsstofnunum utan skólans sé nauðsynleg. 

 

 
 

Yfirlit yfir gæðagreina 

Nr Gæðagreinir Þemu 

Heildarárangur  

1.1 Framfarir í skólastarfi  

 Árangur/frammistaða nemenda yfir ákveðið tímabil 

 Gæði námsárangurs nemenda 

 Áhrif þróunaráætlunar skólans 

1.2 
Samræmi skólastarfsins 

við lögboðnar skyldur 

 Fjárhagsleg stjórnun 

 Samræmi skólastarfsins við lög og reglur og vilji til að taka leiðsögn og 

fylgja tilmælum um starfshætti 

Áhrif á nemendur 

2.1 Námsreynsla nemenda 

 Að hve miklu leyti áhugi nemenda er vakinn og þeir hvattir til virkrar 

þátttöku í eigin námi og þroska 

2.2 

Árangur skólans í að 

efla foreldra, 

forráðamenn og 

fjölskyldur til þátttöku í 

skólastarfi 

 Að hvaða marki, foreldrar, forráðamenn og fjölskyldur eru virkir 

þátttakendur í starfi skólans 

Áhrif á starfsfólk 

3.1 
Þátttaka starfsfólks í 

starfi skólans 

 Skuldbinding starfsfólks og virk þátttaka þess í starfi skólans 

Áhrif á samfélagið 

4.1 

Árangur skólans í 

samstarfi og tengslum 

við nærsamfélagið 

 Umfang þátttöku skólans í nærsamfélaginu 
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4.2 

Árangur samstarfs og 

tengsla skólans við 

samfélagið í heild 

Að hve miklu leyti skólinn: 

 hvetur til nýbreytni og styður við umbótastarf, lærir af frumkvöðlastarfi 

og tileinkar sér árangur þess  

 hefur áhrif á stefnu og starf í víðu samhengi  

 sér fyrir og bregst fljótt og á sveigjanlegan hátt við breytingum 

 lætur sig varða og tekur þátt í samræðu um málefni heimsins 

 

Menntun 

5.1 Skólanámskrá 

 Forsendur og framsetning skólanámskrárinnar 

 Þróun námskrárinnar 

 Námsgreinar og námsþættir 

 Færsla nemenda á milli skólastiga 

5.2 
Kennsla sem leiðir til 

árangursríks náms 

 Námsmenning og kennsluaðferðir 

 Samskipti kennara og nemenda, og þátttaka nemenda í námsverkefnum 

 Skýrleiki og tilgangur tjáskipta  

 Mat sem liður í kennslu 

5.3 Til móts við námsþarfir 

 Verkefni, viðfangsefni og úrræði 

 Greining námsþarfa 

 Hlutverk kennara og sérfræðinga 

 Framkvæmd í samræmi við ákvæði laga 

5.4 
Mat í þágu náms/ 

leiðsagnarmat 

 Matsaðferðir 

 Áætlanir um nám og viðfangsefni 

 Notkun matsupplýsinga til  að greina námsstöðu nemenda og 

skipuleggja áframhaldandi nám  

 Fyrirkomulag skráningar og vitnisburðar 

5.5 
Væntingar og leiðir sem 

stuðla að  árangri 

 Væntingar starfsfólks og notkun hróss 

 Væntingar nemenda og skilningur þeirra á árangri 

 Efling og viðhald skólabrags stuðlar að árangri 

 Samskipti starfsfólks og nemenda  

5.6 Jafnrétti og sanngirni 

 Leiðir til námsaðlögunar - skóli fyrir alla 

 Stuðlað að jafnrétti og sanngirni 

 Trygging jafnréttis og sanngirni 

5.7 
Samstarf við nemendur 

og foreldra 

 Þátttaka foreldra í námi barna sinna og starfi skólans 

 Samráð og samskipti við nemendur og foreldra 

 Samræður við nemendur og forelda um skólastarfið 

5.8 
Umhyggja, velferð og 

þroski nemenda 

 Skipulag til að tryggja umhyggju, velferð og öryggi barna 

 Aðferðir og úrræði til að mæta tilfinningalegum, líkamlegum og 

félagslegum þörfum barna og ungmenna 

 Náms- og starfsráðgjöf 

5.9 
Sjálfsmat sem 

undirstaða umbótastarfs 

 Hollusta við sjálfsmat 

 Stjórnun sjálfsmats 
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 Umbætur í skólastarfi 

Stefnumótun og áætlanagerð 

6.1 

Endurskoðun 

skólastefnu og 

þróunarvinna 

 Umfang, skýrleiki og gagnsemi markmiða og stefnumótunar 

 Innra samræmi stefnumótunar  

 Stjórnun, mat og endurskoðun skólastefnunnar 

6.2 
Þátttaka í stefnumótun 

og áætlanagerð 

 Virk þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð 

 Samskipti og samráð 

6.3 Þróunaráætlanir 

 Mótun, framkvæmd og mat á þróunaráætlun 

 Uppbygging og innihald þróunaráætlunar 

 Notkun upplýsinga   

 Samstarf við stofnanir og þjónustuaðila um þróunaráætlun  

 Áætlun um sjálfbærni 

Starfsmannastjórnun og stuðningur við starfsfólk 

7.1 

 

Mönnun, ráðningar og 

stöðugleiki 

 Mannafli 

 Ráðningar, stöðuveitingar og móttaka starfsmanna 

 Umsjón og velferð starfsmanna 

  Viðurkenning á árangri í starfi 

7.2 
Nýting mannafla og 

teymisvinna 

 Skynsamleg og gegnsæ skilgreining ábyrgðar 

 Nýting mannafla og samstarfsaðila 

 Skilvirkni teymisvinnu 

 Boðskipti 

7.3 

Starfsþróun og 

starfsmat/starfsmanna-

viðtöl 

 Starfsmat, viðtöl og stuðningur í starfi 

 Þjálfun og starfsþróun 

 Samstarf við samstarfsaðila um endurmenntun starfsmanna 

Samvinna og búnaður 

8.1 

Samstarf við 

samfélagið, 

skólastofnanir, 

skólaskrifstofu og 

sveitarstjórn 

 Tilgangur og markmið eru ljós 

 Þverfagleg samvinna og samstarf stofnana 

 Hlutverk starfsmanna í samstarfi 

8.2 Fjármálastjórn 

 Fjárveiting og fjárhagsáætlun 

 Fjármálastjórnun 

 Fjárhagsáætlun og tengsl við skólanefnd og sveitarstjórn 

 Hagkvæm nýting fjármagns til að styðja við eflingu skólastarfs 

8.3 

Stjórnun og notkun 

búnaðar og 

námsumhverfis  

 Húsnæði og sýnileiki og framsetning verka nemenda 

 Aðgengi að búnaði 

 Skipulag og notkun búnaðar og umhverfis 

 Ráðstafanir til að tryggja heilbrigði og öryggi 
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8.4 
Gagnavarsla og nýting 

upplýsinga 

 Söfnun, varðveisla og aðgengi gagna 

 Miðlun upplýsinga 

 Greining, mat og notkun upplýsinga 

Forysta 

9.1 Sýn, gildi og markmið 

 Samhljómur með sameiginlegri sýn, gildum og markmiðum 

samfélagsins 

 Miðlun og viðhald sýnar 

 Efling jákvæðra viðhorfa til félags- og menningarlegs margbreytileika  

9.2 
Forysta og 

framtíðaráform 

 Kerfisbundin áætlanagerð og miðlun upplýsinga 

 Markviss nýting bjarga 

9.3 
Efling starfsmanna og 

samvinnu 

 Efling forystuhæfni 

 Myndun og viðhald tengsla 

 Samstarf og teymisvinna 

9.4 
Forysta um framfarir og 

breytingar 

 Stuðningur og áskoranir 

 Sköpun, nýbreytni og breytingar 

 Stöðugar framfarir 
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Sjálfsmat  
Í Laugargerðisskóla var gerð eftirfarandi  áætlun til þriggja ára. Ákveðið var að byrja á lið 5 

(samkvæmt gæðagreini1.) til þess að allir starfsmenn skólans kynntust gæðagreinakerfinu og tækju 

þátt í að meta gæði skólastarfsins. Undirstaða góðs skólastarfs er góður starfsandi. Liður 5 er unnin 

samkvæmt gæðagreinum 1( sjá skýrslu vor 2010) Stuðst er við 3 ára áætlun frá 2009 

Áætlun um sjálfsmat Laugargerðisskóla 2009 – 2012 

 

Árið 2009 -2010 Skólaárið 2010-2011 Skólaárið 2011- 2012 

Vorönn 2009, 

starfsmannakönnun. 

Haustönn. Innleiðing á 

Gæðagreinar. Liður 5.1  

 

Haustönn nýr gæðagreinir  

Foreldrakönnun (stytta) 

Gæðagreinar liður 1og 2 

Haustönn vinna lið 5 

(5.1,5.2,5.3) 

Foreldrakönnun 

 

Miðönn. Gæðagreinar liður 5.2 

líðan könnun nem. Mentor 

foreldrakönnun 

Miðönn. 

Gæðagreinar liður 2 (2.1,2.2) 

3 áður undir lið 5   

Miðönn 

Gæðagreinar (5.4,5.5,5.6) 

Vorönn. Nýr gæðagreinir 5.9 

Sjálfsmat sem undirstaða 

umbótastarfs 

Vorönn Nemendakönnun 

Skoða lið 4 í samræmi við 

gæðagreini 1 liður 5.2, 5.3 

Vorönn Nemendakönnun 

Klára lið 5 

Júní. Sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla 

 

Gæðaramminn gæðagreinir 2 

 

 

 Gult áætlun 2009-2010 grátt 2010-2011 2011-2012  2012-2013  2013-2014 

 

2014-2015 

Velgengni og árangur skólans Lífið og starfið í skólanum Sýn skólans og 

forysta 

Hvaða árangri höfum við 

náð ? 

Hversu vel mætum við 

þörfum 

skólasamfélagsins? 

Hversu góða 

menntun veitum 

við ? 

Hversu góð er 

stjórnun skólans? 

Hversu góð er 

forystan í skólanum? 

1. Heildarárangur 

 

1.1 Framfarir í 

skólastarfi 

 

1.2 Samræmi 

skólastarfsins við 

lögboðnar skyldur 

2.Áhrif á nemendur, 

foreldra,forráðamenn 

og fjölskyldur. 

 

2.1 Námsreynsla 

nemenda. 

 

2.2 Árangur skólans í 

að efla foreldra og 

forráðamenn og 

fjölskyldur til þátttöku 

í skólastarfi. 

 

3.Áhrif á starfsfólk. 

 

3.1Þátttaka starfsfólks 

í starfi skólans. 

 

5. Menntun. 

 

5.1Skólanámskrá. 

 

5.2 Kennsla sem 

leiðir til 

árangursríks 

náms. 

 

5.3.Til móts við 

námsþarfir. 

 

5.4 Mat í þágu 

náms/leiðsagnar-

mat. 

 

5.5Væntingar og 

leiðir sem stuðla 

að árangri. 

6.Stefnumótun og 

áætlanagerð. 

 

6.1 Endurskoðun 

skólastefnu og 

þróunarvinna. 

 

6.2 Þátttaka í 

stefnumótun og 

áætlanagerð. 

 

6.3Þróunaráætlanir  

 

7 

Starfsmannastjórnun 

og stuðningur við 

starfsfólk. 

 

9. Forysta 

 

9.1 Sýn og gildi 

markmið. 

 

9.2 Forysta og 

framtíðaráform. 

 

9.3Efling 

starfsmanna og 

samvinnu. 

 

9.4 Forysta um 

framfarir og 

breytingar 
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4. Áhrif á samfélagið. 

 

4.1 Árangur skólans í 

samstarfi og tengslum 

við nærsamfélagið. 

 

4.2 Árangur samstarf 

og tengsla skólans við 

samfélgaið í heild. 

 

 

5.6 Jafnrétti og 

sanngirni. 

 

5.7 Samstarf við 

nemendur og 

foreldra. 

 

5.8 Umhyggja 

velferð og þroski 

nemenda. 

 

5.9 Sjálfsmat sem 

undirstaða 

umbótastarf. 

7.1 Mönnun 

ráðningar og 

stöðuleiki. 

 

7.2 Nýting mannafla 

og teymisvinna 

 

7.3 Starfsþróun og 

starfsmat/ 

starfsmannaviðtöl. 

 

8 Samvinna og 

búnaður. 

 

8.1 Samtarf við 

nærsamfélagið, 

skólastofnanir 

skólaskrifstofu og 

sveitastjórn. 

 

8.2. Fjármálastjórn 

 

8.3 Stjórnun og 

notkun búnaðar og 

námsumhverfis. 

 

8.4 Gagnavarsla og 

nýting upplýsinga  

 

Fastir viðburðir metnir í skólastarfi með gæðagreinum 11.7 og 11.8 skólaárið 2013-2014 
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Haustið 2012 var ný áætlun samin til næstu þriggja ára 

Í Laugargerðisskóla var gerð eftirfarandi  áætlun til þriggja ára. Ný aðalnámskrá grunnskóla  var tekin í gildi 

2011. Ákveðið var að endurskoða skólanámskrána og tengja vinnuna við innra mat til þess að allir starfsmenn 

skólans tækju þátt í að endurskoða stefnu skólans og vinna að nýrri skólanámskrá. Undirstaða góðs skólastarfs er 

góður starfsandi og að allir hafi sama skilning á hvað skólinn stendur fyrir.  

Áætlun um sjálfsmat Laugargerðisskóla 2012 – 2015 

 

Árið 2012 -2013 Skólaárið 2013-2014 Skólaárið 2014- 2015 

Haustönn 

Námskeið fyrir alla starfsmenn, 

Samvinnunám.  

Námsferð, skólareglur og 

lífsleiknistefna  

 Lestur á nýrri aðalnámskrá, 

Kennarar vinna samkvæmt 

umbótaáætlun 2011-2012 

Áframhaldandi vinna við 

námskrá samkvæmt áætlun. 

Endurskoðun á kennslu-

kennsluháttum, starfsþróun og 

fagmennsku. Námsáætlanir og 

námsmat. 

 

Nám , námsárangur, námsmat. 

Endurmeta samkvæmt nýjum 

hæfniviðmiðum í námskrá. 

Umbótaáætlanir þróunarstarf. 

 

 

Klára mat á grunnþáttun 

Miðönn.  

Stefnan mótuð og metin . 

gæðagreinir um grunnþáttinn 

læsi námskrárvinna hafin. 

Foreldrakönnun. 

Skólareglur metnar 

Miðönn. 

Foreldrakönnun  

Gæðagreinar meta viðburði í 

skólastarfi og fasta liði í  starfi 

skólans  í tengslum við 

námskrárgerð (menningu 

skólans)gæðagr. 11.7,11.8 

(Árskóla) 

Miðönn 

Foreldrakönnun 

Grunnþátturinn heilbrigði og 

velferð metinn eftir kerfi 

heilsueflandi grunnskóla 

Nýting mannafla og starfsþróun 

7.2 ,7.3  

 

Vorönn. nemendakönnun 

Vinna við námskrá. Metið hvar 

stöndum við. Gæðagreinar um 

grunnþáttinn, sköpun,.  

Gæðagreinir 6.1  

Ljúka endurskoðun á stefnu og 

gildum skólans. Endurskoðun á 

skólareglum lokið.         

Vorönn 

 Nemendakönnun 

Klára vinnu við mat á 

viðburðum í skólastarfi ásamt 

vinnu við námskrá. 

Halda áfram að meta 

grunnþætti í námskrá grunnþ. 

jafnrétti gæðagr.9.1, + gátlisti 

Gæðagr.7.1 

 

Vorönn Nemendakönnun 

Starfsþróun og starfsmat 

/starfsmannaviðtöl 

Júní. Sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla 

 

 

 

Markmið með sjálfsmatinu 2014 -2015 er að leita svara við því  

 Hvernig stöndum við okkur í vinnu/kennslu samkvæmt nýrri námskrá samkvæmt 

nýjustu grunnskólalögum og nýrri námskrá?  
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 Hvernig er starfsmannaþróunin, stjórnunin og líðan starfsmanna (Liður 7 g.gr.kláraður) 

 

Í innra mati er fléttað saman vinnu við starfsþróun, þátturinn heilbrigði og velferð metinn í 

tengslum við að Laugargerðiskóli ákvað formlega að vinna í anda heilsueflandi grunnskóla. 

Til að skóli teljist vinna í anda Heilsueflandi grunnskóla þarf:  

 Skólinn að vinna eftir ramma Heilsueflandi grunnskóla  

 Stýrihópur að vera starfandi strax í skólabyrjun að hausti  

 Stýrihópur/framkvæmdarhópur að hittast minnst mánaðarlega yfir veturinn  

 Að fylla út gátlista og gera verkefnaáætlun og stöðumat á hverju ári á vefsvæðinu 

heilsueflandi.is  

 Skólinn að hafa fengið ráðgjafa Embættis landlæknis til að hitta stýrihópinn og halda kynningu 

fyrir starfsfólk  

 Veggspjald Heilsueflandi grunnskóla að hafa verið hengt upp í skólanum  

 Kynning að hafa farið fram fyrir nemendur, starfsfólk og foreldra og upplýsingar um stöðu 

skólans í verkefninu eru reglulega kynntar 

Vinna á haustönn fór í að meta stöðuna samkvæmt gátlistum heilsueflandi grunnskóla. 

Þrónuaráætlun gerð.  Eftirfarandi þættir heilsueflandi grunnskóla voru skoðaðir. 

Átta þættir Heilsueflandi grunnskóla 

 Mataræði /Tannheilsa 

 Hreyfing / Öryggi 

 Geðrækt 

 Heimili 

 Lífsleikni(tóbaksvarnir  

og áfengis- og vímuvarnir) 

 Nemendur 

 Nærsamfélag 

 Starfsfólk 

 

Ákveðið að vinna sérstaklega með þáttinn starfsfólk, mataræði/tannheilsa og 

heimili skólaárið 2014-2015 

 
Í tenglsum við þáttinn starfsfólk var farið í gegn um gátlista heilsueflandi grunnksóla, hægt er 

að skoða hann í heild sinni í möppu heilsueflandi grunnskóla. Hér er sett á blað það sem unnið 

var með en ekki teknir þeir þættir sem að fullu voru komnir til framkvæmda. 

 
 

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item17905/Kennsluefni-um-naeringu-fyrir-grunnskola
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item23290/Tannheilsa--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item17918/Kennsluefni-um-hreyfingu-fyrir-grunnskola
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18062/Oryggi--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18124/Gedraekt--Heilsueflandi-grunnskoli-
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18169/Heimili--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18065/Lifsleikni--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item17904/Tobak---Kennsluefni-fyrir-grunnskola
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item17920/Kennsluefni-um-afengis--og-vimuvarnir-fyrir-grunnskola
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18170/Nemendur--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18171/Naersamfelag--Heilsueflandi-grunnskoli
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item18174/Starfsfolk--Heilsueflandi-grunnskoli
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Markmið: Að skólinn sé vinnuumhverfi sem starfsfólki líði vel 

Gert var áhættumat á vinnustaðnum samkvæmt gátlista vinnueftirlits. Vinnan unnin á 

starfsmannafundum í október og nóvember 2014. Gerð var áætlun um heilsueflingu, vinnuvernd og 

úrbætur sem byggðu á áhættumati.  

 

 

 

Eftir yfirferð á gátlista þarf að : 

 Semja móttökuáætlun fyrir nýja starfsmenn. þar þarf að koma fram hver leiðbeinir hverjum 
nýjum starfsmanni.  

 Athuga með dúklagningu á leiksóladeild v. hávaða í parketi. 

 Bæta vinnuaðstöðu á baðherbergi (sturta í stað baðkars á leikskóla) 

 Athuga hvort hægt er að bæta loftræstingu á leikskóla. 

 Athuga með að fá iðjuþjálfa til að fara yfir rétta líkamsbeitingu og vinnuaðstöðu hjá 

starfsfólki. 

 
Markmið tímabils. 

 Gera alla starfsmenn meðvitaða um vinnuvernd og áætlun um öryggi á vinnustað 

 Að auka vitund starfsfólks um reglugerðir og vinnuvernd 

 Upplýsa alla starfsmenn um Handbók um öryggi nemenda og slysavarnir í leik og 

grunnskóla 

 Auka þekkingu starfsfólks á skyndihjálp 

 Auka fræðslu um heilbrigða lífshætti. 

 Að vel sé fylgst með líðan starfsmanna 

 

Aðgerðir: 

Farið var yfir öryggisáætlun sem allir starfsmenn hafa í starfsmanna handbók 

Reglugerð um gerð og búnað grunnskólahúsnæðis og skólalóðar kynnt. 

Farið yfir viðbrögð við slysum og slysaskráningarblað fyrir skóla kynnt 

Haldið skyndihjálparnámskeið fyrir allt starfsfólk skólans 

Starfsamannaviðtöl við alla starfsmenn tvisvar á skólaárinu (eitt fyrir jól annað á vorönn) 

Lögð fyrir formleg könnun frá skólapúslinum fyrir alla starfsmenn   

Í tengslum við heilsueflingu og bættum starfsanda: 
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Fór skólastjóri á námskeið fyrir stjórnendur, heilsueflandi vinnustaður 

Farið í starfsmannaferð þar sem heimsóttur var heilsueflandi skóli, farið í keylu og borðað 

saman 

Farið í vinaliðaleiki í íþróttahúsi 

Fræðsla um joga og starfsfólki gefin kostur á að fara í joga innan sveitarfélagissins 

Námskeið um sjálfseflingu hjá Ingu Stefánsdóttur sálræðing 

 

 

 Er nýting mannaafla og starfsþróun í lagi? 

Gæðagreinir 7.2 

Unnið var með gæðagreina 7.2 og 7.3 

7.2 
Nýting mannafla og 

teymisvinna 

 Skynsamleg og gegnsæ skilgreining ábyrgðar 

 Nýting mannafla og samstarfsaðila 

 Skilvirkni teymisvinnu 

 Boðskipti 

7.3 

Starfsþróun og 

starfsmat/starfsmanna-

viðtöl 

 Starfsmat, viðtöl og stuðningur í starfi 

 Þjálfun og starfsþróun 

 Samstarf við samstarfsaðila um endurmenntun starfsmanna 

 

 

Gæðagreinir 7.2   
Nýting mannafla og teymisvinna 
 

Farið var í gegnum gæðagreini 7.2 af öll starfsfólki skólans 
Heildareinkunn var 5 
Dæmi um einkunnina 5   
 Starfsmenn skólans og þeir sem tengjast samstarfsstofnunum hafa greinargóða starfslýsingu 
og skilgreinda ábyrgð sem beinist að þörfum nemenda. Starfsmenn fá stuðning til að axla 
ábyrgð á krefjandi verkefnum. Teymin innan skólans eru vel skipulögð, vinnusöm og axla 
ábyrgð við að meta eigin vinnu.   
 Skipulag á vinnu starfsfólks skilar árangri við að mæta þörfum nemenda og bæta námsskilyrði. 
Starfsmenn á borð við sérkennara og stuðningsfulltrúa vinna í kennslustofum og stuðla á 
virkan hátt að framförum nemenda. Atvinnurekendur og starfsmenn samstarfsstofnana styðja 
vinnu kennara og millistjórnenda og gera þeim kleift að beina starfskröftum sínum að kennslu 
og námi.   
 Vinnubrögð okkar einkennast af samvinnu og sameiginlegum ákvörðunum. Starfsandi, sem 
einkennist af samstarfi og faglegum metnaði, er ríkjandi í skólanum. Við eigum árangursríkt 
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samstarf við stuðningsfulltrúa og sérfræðinga sem í skólann koma. Samstarf þeirra sem vinna 
sameiginlega með einstökum nemendum er skýrt og vel skipulagt. Samvinna er góð milli 
bekkjarkennara og stuðningsfulltrúa, sérfræðinga, heilsugæslu og félagsþjónustu. Samvinnan 
hefur það að markmiði að mæta þörfum nemenda.   
 Boðleiðir eru skýrar sem og ábyrgðarskylda starfsmanna. Við berum öll ábyrgð á samskiptum, 
samráði og miðlun upplýsinga til starfsfélaga. Góð tækifæri eru til að láta í ljós áhyggjur eða 
koma með uppbyggilegar tillögur. Leiðtogar og stjórnendur bregðast við, eru sýnilegir og 
aðgengilegir 
 
Matssamantekt: 
Sterku hliðarnar okkar: Sameiginleg námsskeið allra starfsmanna. Reglulegir starfsmannafundir. 

Fámenni og stuttar boðleiðir 

 
Veiku hliðarnar okkar: 
Vinnutími starfsmanna misjafn, hlutastörf og starfsfólk hittist því sjaldan allt. Mikill hluti starfsdaga 
haust og vor fara í að pakka og flytja vegna þessa skóli er leigður sem hótel á sumrin. Fámenni sem 
verður til þess að einskalingsvinna er mikil, samanburð vantar. 
 
  
  
  
                                                                                                                                               1    2   3   4   5   6  

Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við sammála um 
heildareinkunn fyrir þennan þátt: 5 

    X  

 
Gæðagreinir matsblað sem fylgiskjal 1 
 

Farið í gegnum gæðagreini 7.3 af öllu starfsfólki 
 

Gæðagreinir 7.3   
Starfsþróun og mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið: 
  

Dæmi um einkunnina 5  
Aðferðir okkar við starfsmat/starfsmannaviðtöl eru til fyrirmyndar. Með þeim greinum við 
sterkar og veikar hliðar allra starfsmanna og komum til móts við endurmenntunarþarfir þeirra. 
Við notum skýr og vel skipulögð vinnubrögð til að efla stöðugt starfsþroska allra sem starfa við 
skólann. Upplýsingar úr starfsmati og öðru sem við á eru nýttar við starfsþróun starfsmanna 
og til að styðja við áframhaldandi framfarir nemenda.   
 Við berum ábyrgð á að setja markmið í endurmenntunar-/starfsþróunaráætlun skólans og 
stuðla að framgangi þeirra. Starfsþróun er vel skipulögð, mætir þörfum einstaklinga og skólans 
og er byggð á sérfræðiþekkingu í héraði og á landsvísu. Starfsmenn vita hver eru markmið og 
forgangverkefni endurmenntunar-/starfsþróunaráætlunar og hvernig þau tengjast sjálfsmati 
og þróunaráætlun skólans. Starfsþróun/endurmenntun starfsmanna felur í sér viðeigandi 
þjálfun, starfsnám, félagastuðning og handleiðslu. Við fylgjum eftir og metum áhrif hennar á 
kennslu og notum niðurstöður til frekari áætlanagerðar.   
 Við störfum saman að og tökum sameiginlega ábyrgð á starfsþróun og endurmenntun. 
Starfsmenn vinna sameiginlega að því að efla skilning og deila reynslu með því að taka þátt í 
sameiginlegum forgangsverkefnum sem miða að starfsþróun með þátttöku 
samstarfsstofnana. Samstarfið leiðir til  árangursríkara  skipulags á stuðningi við nemendur.   
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Fylgiskjal.2 
Matssamantekt: 
Sterku hliðarnar okkar:  
Fjölbreytni í vali á námskeiðum. Starfsmannasamtöl, áhugasöm um allar nýjungar. 
Veiku hliðarnar okkar:  
Mættum vera duglegri að sækja námskeið. Ekki nógu dugleg að efla skilning og deila reynslu. 
 
Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
Nýta áætlanir og ræða meira árangurinn 
  
  
  
                                      1    2   3   4   5   6  

Með tilliti til þess hvað okkur þykir mikilvægt hér að ofan erum við sammála um 
heildareinkunn fyrir þennan þátt: 

    X  

 

Tillögur um aðgerðir:  
Ræða oftar saman um þróunarverkefnin sem eru í gangi. s.s vinaliða og heilsueflingu (sjá fylgiskjal 2) 

Þátttakendur í mati:  allir starfsmenn 
 
Þróunaráætlun 7.3 
   

Markmið : 
Góður vinnustaður 

Hvernig vitum við að því er 
náð? 
Góð líðan starfsmanna. Þegar 
við erum á því að við vitum 
meira og rætt meira saman 

Yfirumsjón 
Við og skólastjóri 

   

Hvað þarf að gera? Hver á að 
gera 
það? 

Hvenær á 
því að vera 
lokið? 

Hvað þarf til? Hvernig á að meta 
árangurinn 

Ræða oftar saman um 
þau þróunarverkefni 
sem eru í gangi. Ss 
Vinaliða,heilsueflandi,sk. 

Allir Alltaf í 
vinnslu 

1-2 fundi, spjall 
óformlegt. 
Hópeflisnámskeið 
Starfsmannanámskeið 
starfsmannaferð 

starfsmannaviðtölum 

 
 
 

Starfsmannakönnun var lögð fyrir frá skólapúlsinum. Starfsmannakönnunina í heild sinni er hægt að 
skoða sem fylgiskjal. Allir starfsmenn og skólaráð eru búin að fá kynningu á henni allri.  
 
 
 
 
 

3. Allir starfsmenn - Viðhorf til skólans 

Niðurstaða starfsamannakönnunar gerð gegnum skólapúlsinn 

matsþættir niðurstaða N viðmið N mismunur 
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starfsánægja 4,7 10 5,2 2.631 -0,5 

Starfsandi  4,6 10 5,1 2.606 -0,5 

stjórnun 4,6 10 5,1 2.578 -0,4 

upplýsingastreymi 5,5 10 4,9 2.620 0,6 

starfsaðstaða 5,8 10 5,1 2.599 0,7 

 

Starfsánægja, starfsandi og stjórnun eru örlítið fyrir neðan miðju miðað við viðmiðunarhóp ,en 

upplýsingastreymi og starfsaðstaða aðeins yfir miðju. 

Ef svar er t.d. -0,5 þá er það lítið frávik frá landsmeðaltali en þegar það er orðið -1 þá er það orðið 

töluvert. Sama gildir ef það er 0,5 til 1. 

 

Kennarastarfið var ekki hægt að fá niðurstöður um vegna fámennis kennara 

 

 

 

Starfsmannasamtal er tvisvar sinnum á ári. Í seinna samtalinu voru starfsmenn beðnir að gefa nokkrum 

atriðum einkunn. 1 er afar slæmt en 9 best. 11  starfsmenn komu í viðtal og samantektin var 

eftirfarandi.  

Samantekt á mati starfsmanna eftir starfsmannasamtal 
 

Ánægja í starfi meðaltal   8 

Samkipti á vinnustað meðaltal   7 

Vinnuaðstaða/vinnuálag/kröfur meðaltal   7 
Samskipti við nemendur meðaltal   9 
Stjórnun á vinnustað meðaltal   8 
Fræðsla og starfsþróun meðaltal   8 
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Matarræði / Tannheilsa 

Var annar þáttur sem unnið var með í tengslum við heilsueflandi vinnu. 

Markmið : 

Að nemandanum líði vel. 

Vel nærðir nemendur eiga auðveldara með að einbeita sér og matarræði getur því haft áhrif á 

bæði lærdómsgetu og hegðun. Nemendur verja stórum hluta dagsins í skólanum og því mikilvægt 

að þau eigi þar kost á hollum og góðum mat.... 

Farið er í gegnum gátlista sem fylgja verkefninu heilsueflandi grunnskóli. 

 

 

Mataræði/tannheilsa 

Viðmið 1 – Stefna skólans á sviði næringar 

 

 

Matarframboð og matseld er í samræmi við ráðleggingar Embættis landlæknis fyrir 

skólamötuneyti, þ.e. Handbók fyrir skólamötuneyti, Ráðleggingar um mataræði og 

næringarefni, Fæðuhringinn og Diskinn (veggspjald um æskilega samsetningu 

máltíða). 

 

Markmið: Matseld í samræmi við ráðleggingar Embættis landslæknis fyrir skólamötuneyti 

Aðgerð: Handbók fyrir skólamötuneyti og leikskólamötuneyti er höfð til viðmiðunar. 

Ábyrgðaraðili: skólastjóri og matráður 

Staða í lok tímabils: Matráður starfaði í heilsueflandi teymi og hafði til viðmiðunar 

handbækur. Skólastjóri hafði samband við Ingibjörgu Guðmundsdóttur til að athuga hvort 

hægt væri að láta yfirfara matseðla í tenglsum við heilsueflinguna en fékk þau svör að teymið 

yrði að gera það sjálft. Ekki vannst tími til þess að gera það í vor 
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Næstu skref: Yfirfara matseðla og skoða hvort þeir eru í samræmi við ráðleggingar 

landlæknis. 

Útnefndur hefur verið starfmaður sem ber ábyrgð á að fylgja eftir stefnu í 

næringarmálum í skólanum. 

 

Markmið: Að stýrihópur fylgist með og beri ábyrgð að næringarmál séu í lagi og í samræmi 

við handbækurnar. 

Aðgerð: Stýrihópur fer yfir matseðla 

Ábyrgðaraðili:Stýrihópur heilsueflandi Laugargerðisskóla 

Staða í lok tímabils: fulltrúi foreldra og nærsamfélgas vann í stýrihóp (Katí frá Hofstöðum). 

Matseðlar og framboð á þeim var rætt, ávaxtastund er fastur liður sem síðdegsihressing. 

Mikið hefur verið aukið við úrval af ávöxtum bæði í morgunmat og hádegismat. Grænmetið 

er alltaf borið fram í mörgu litlum skálum þannig að allir nemendur hafi kost á að velja saman 

sjálfir. Heilhveiti og gróft hveit er notðað í pitsur og brauð sem bakað er í skólanum. Gróft 

brauð er eingöngu í boði í morgunmat. Unnin matvara er í algjöru lámarki. 

Næstu skref: Fara formlega yfir matseðla fyrir síðasta skólár haust 2015 

Starfsvið ábyrgðarmanns fyrir stefnu í næringarmálum hefur verið kynnt öllu 

starfsfólki skólans, yfirmanni frístundaheimilis, nemendum, foreldrum og 

forráðamönnum. 

Markmið:Að kynna stefnuna á aðalfundi foreldrafélagsins næsta haust. 

Aðgerð:fundur 

Ábyrgðaraðili:skólastjóri 
Staða í lok tímabils: búið að kynna verkefnið en lítil mæting foreldra á aðalfund foreldrafélgasins. 

Kynning því ekki nægileg. 

Næstu skref:Fara vel yfir markmið heilsueflandi grunnskóla, ræða á starfamannfundi hvar og 

hvenær er best að taka kynningu haust 2015 
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Ábyrgðarmaður fyrir stefnu í næringarmálum hittir stýrihóp Heilsueflandi 

grunnskóla, skólastjóra, yfirmann skólamötuneytis og yfirmann 

frístundaheimilis a.m.k. tvisvar á ári þar sem farið er formlega yfir matseðla í 

mötuneyti skólans og það sem boðið er upp á í síðdegishressingu á 

frístundaheimili. Framboð er borið saman við viðmið og gátlista fyrir næringu, 

þ.m.t. ráðleggingar Embættis landlæknis fyrir grunnskólamötuneyti og 

ráðleggingar um síðdegishressingu á frístundaheimilum. 

Núverandi staða 

Markmið: Fara yfir matseðla og bera saman við viðmið og gátlista fyrir næringu. 

Aðgerð: Farið yfir matseðla og bera saman við gátlista í mars 2015 

Ábyrgðaraðili:stýrihópur 

Staða í lok tímabils: Ekki tókst að fara formlega yfir matseðla 

Næstu skref: Fara yfir matseðla haust 2015 

 

 

Ávallt er boðið upp á grænmeti og/eða ávexti með máltíðum. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

 

Í skólanum er gott aðgengi að köldu og fersku drykkjarvatni. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

Viðmið 2 – Umgjörð og umhverfi máltíða 

Nemendum og starfsfólki skólans stendur til boða viðunandi aðstaða til að matast. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

 

Nemendur og starfsfólk skólans sitja saman til borðs á matartíma. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Starfsfólk skólans hvetur til og fylgist með að nemendur borði fjölbreyttan mat. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Nemendum gefst nægur tími til að njóta matar síns í nestistímum og hádegishléi. 

 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Nemendum stendur til boða að fá ábót, minni skammta eða leyfa af matnum sínum. 

 Að fullu komið til framkvæmda 
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Komið er til móts við ólíkar þarfir nemenda m.t.t. ofnæmis, óþols eða erfiðleika við að 

matast. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

Umgengnisreglur fyrir matsal eru sýnilegar nemendum og starfsfólki. 

Nemendum og starfsfólki eru kynntar þessar reglur. 

Markmið: Að umgengni sé áfram góð í matsal 

Aðgerð: Að við tökum eftir góðri hegðun og góðri umgengni í matsal. 

Umgengnisreglur eru sagðar munnlega og allir nemendur vita að farið er í röð ínn í 

matsalinn og ekki farið inn fyrr en hringt er í mat. 

Ábyrgðaraðili:skólastjóri 

Staða í lok tímabils: Þetta atirði var rætt af stýrihóp og þar sem almenn umgengni er 

góð í matsal og allir vita reglurnar. Fannst hópnum ekki þörf á sýnilegum reglum 

Næstu skref: Ræða þetta á starfsmannfundi í haust 2015 og fá almennt álit 

starfsfólks um sýnilegar reglur. 

 

Skólinn kannar reglulega ánægju nemenda, foreldra og starfsfólks, ef við á, með 

skólamatinn. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Nemendur fá fræðslu um hollt mataræði og þjálfun í matreiðslu í heimilisfræði. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Stuðst er m.a. við fræðsluefni Embættis landlæknis við heimilisfræðikennslu. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Í skólanum er heilbrigðisfræðsla á vegum skólaheilsugæslunnar þar sem kennt er m.a. 

um hollustu í námsefni 6 H heilsunnar. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

Skólinn nýtir sér fræðsluefni Embættis landlæknis um næringu fyrir starfsfólk 

mötuneyta. 

Markmið:Að hafa handbækur fyrir heislueflandi grunn og leikskóla til viðmiðunar. 

Aðgerð:Handbækur til hliðsjónar 

Ábyrgðaraðili:matráður og skólastjóri 

Staða í lok tímabils:Matráður hefur aðgegni að handbókum og hefur notað uppskriftir úr 

þeim 

Næstu skref: Halda áfram á sömu braut 
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Starfsfólk mötuneytis aflar sér endurmenntunar í málaflokkum tengdum starfinu. 

 

Markmið: Að finna fleiri námskeið  

Aðgerð: Reyna að finna fleiri námskeið. Ekki hefur verið nóg af námskeiðum í boði fyrir 

matráða. 

Ábyrgðaraðili: skólastjóri og matráður 

Staða í lok tímabils: Matráður fór á námskeið sem haldið var fyrir skóla sem skráðir eru 

heislueflandi grunnskólar í september 2014. Hefur síðan tileinkað sér það sem er í 

handbókum 

Næstu skref: Áfram sömu markmið að finna fleiri námskeið sem henta. Fara á það sem 

verður í boði í september 2015 fyrir heilsueflandi grunnskóla. 

Gátlisti – Tannheilsa 

Skýr stefna um tannfræðslu og flúorskolun er í skólanum. 

 

markmið: Að skrá niður stefnuna 

Aðgerð:Hjúkrunrfræðingur sér um tannfræðsu og kennararar sjá um að flúorskola 

Ábyrgðaraðili:skólastjói 

Staða í lok tímabils: Stefnan er einungis að hluta skráð í þeim hluta sem tilheyrir 6h 

heilsunnar.  

Næstu skref: Yfirfara og skrá betur niður stefnuna skólaárið 2015-2016 

Tannfræðsla fylgir leiðbeiningum Embættis landlæknis um heilsuvernd skólabarna. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

 

Tannfræðsla er samofin öðrum námsgreinum skólans. 

Markmið: Að gera nemendur meðvitaðri um tannvernd  

Aðgerð: Ákveða aðgerðir í samráði við kennara 

Ábyrgðaraðili: skólastjóri, kennarar 

 

Skólinn tekur þátt í tannverndarvikunni (sem er í fyrstu viku í febrúar ár hvert) með 

fræðslu, umfjöllun og viðburðum sem tengjast tönnum og tannheilsu. 

 

Markmið: Að taka meiri þátt í tannverndarviku 
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Aðgerð:Frætt var um tannvernd sérstaklega á miðstigi skólaárið 2014-2015. Nemendum var 

bent á nýjan vef sykurinn.is 

Ábyrgðaraðili:skólastjóri 

Staða í lok tímabils:sama 

Næstu skref: Taka þátt í tennaverndarviku á öllum skólastigum 

Öllum nemendum skólans stendur til boða flúorskolun einu sinni í viku, með 0,2% 

flúorlausn. 

Markmið: Að bæta tannheilsu 

Aðgerð: Flúorskolun er í skólanum tvisvar  í mánuði 

Ábyrgðaraðili: hjúkrunarfræðingur, kennarar 

Staða í lok tímabils: sama staða 

Næstu skref:ræða flúorskolum og hvenær og hver framkvæmir hana. Ræða betur um 

fræðslu og vefinn sykurinn.is 

 

 

Árlega er markmið  

 Að vera í góðu sambandi við samfélagið nemendur og foreldra og meta viðhorf og líðan 

með könnunum. 

Allt starfsfólk fær kynningu á foreldra og líðan könnunum, kannanir eru aðgengilegar á skjölum 

heimasíðu Laugargerðisskóla. Samanburður á foreldra og líðan könnun 2014 og 2015 fylgja með 

aftast. 

 

Samstarf og samvinna við foreldra  

í Laugargerðisskóla er mikið samstarf við foreldra þá sérstaklega til að halda uppi góðu félagsstarfi. 

Foreldrakönnun er lögð fyrir á hverju skólaári sem er liður í því að vinna alltaf í nánu samstarfi við 

foreldra og taka mið af umhverfi skólans 

Yfirlit og samantekt úr foreldrakönnun 2013 2014 2015 

Foreldrar barna í leik og grunnskóla svöruðu könnuninni. 

16 heimili svöruðu könnuninni sem er u.þ.b 76 % heimila. Þrjú heimili svöruðu sinni könnun á 

rússnesku sem eru hluti af þessari könnun. 

Tekin eru saman tvö efstu stigin í könnuninni í % 
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Samanburður á foreldrakönnun gerð fyrir áramót 2013 (skólaárið 2013-2014) , svart eftir áramót 

2013 skólaárið 2012-2013 

Heimilin sem svara skiptast nokkuð jafnt á öll stig , 27% leikskóladeild 27% yngsta stig 27 % mið stig 

18% elsta stig 

Hvert heimili velur sér stig til að svara en sum heimili eiga tvö til þrjú börn aðeins 5 börn eru á 

miðstigi og 6 á leikskóladeild. 

Svörin skiptast þannig  13 % leikskóladeild 31% yngsta stig 6 % mið stig 25 % elsta stig 

 

100% heimilanna sem svara eru ánægð eða mjög ánægð með Laugargerðisskóla.  
91% heimilanna sem svara eru ánægð eða mjög ánægð. 9% eru mjög óánægð 
94% heimilanna sem svara eru ánægð eða mjög ánægð. 6% eru óánægð 
 
94% svara að kennslan sé yfirleitt góð eða í heild mjög góð. 6% þ.e einn getur ekki metið. ( hafa ber í 
huga að leikskóla foreldrar  svöruðu líka könnuninni). 
72% svara að kennslan sé yfirleitt góð eða í heild mjög góð. 9% þ.e einn getur ekki metið (2 svara ekki 
88% svara að kennslan sé yfirleitt góð eða í heild mjög góð. 13% geta ekki metið 
 
88% finnst stjórnunin í góðu lagi eða mjög góð, 12% finnst hún í ýmsu áfátt eða ábótavant. 
91% finnst stjórnunin í góðu lagi eða mjög góð 9% finnst hún í ýmsu áfátt. 
100% finnst stjórnunin í góðu lagi eða mjög góð 
 
75% finnst aginn góður eða sæmilegur 12% vita ekki nóg til að meta 
100% finnst aginn góður eða sæmilegur. 
87%  finnst aginn góður eða sæmilegur. 13% vita ekki nóg til að meta 
 
100% finnst umgengnin góð eða sæmileg. 
91% finnst umgengnin góð eða sæmileg. 9% vita ekki nóg til að meta 

(spurningu sleppt 2015) 
 
75% finnst húsnæðið gott eða í góðu lagi, 25% finnst það vera, sumt má betur fara eða í mörgu áfátt. 
27% finnst húsnæðið gott eða í góðu lagi, 73% finnst það vera, sumt má betur fara. 
(spurningu sleppt 2015) 
 
 
 
82% finnst aðbúnaður í heild mjög góður eða í góðu lagi  6% finnst , sumt má betur fara (vantar svör 
frá 2, eða 12 % ) 
54% finnst aðbúnaður í heild mjög góður eða í góðu lagi  45% finnst , sumt má betur fara (vantar svör 
frá 1, eða 9 % ) 
100 % finnst aðbúnaður í heild mjög góður eða í góðu lagi   
 

100% hafa fremur jákvætt viðhorf eða mjög jákvætt viðhorf til núverandi umsjónarkennara 
100% hafa fremur jákvætt viðhorf eða mjög jákvætt viðhorf til núverandi umsjónarkennara (1 svarar 
ekki) 
100% hafa fremur jákvætt viðhorf eða mjög jákvætt viðhorf til núverandi umsjónarkennara 
 
100% hafa fremur gott eða mjög gott samstarf við umsjónarkennara (1 svarar ekki) 
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100% hafa fremur gott eða mjög gott samstarf við umsjónarkennara eða starfsmenn leikskóla 
100% hafa fremur gott eða mjög gott samstarf við umsjónarkennara eða starfsmenn leikskóla 
 
94% telja að barninu sé mjög  vel sinnt að vel sinnt í skólanum 6% finnst talsvert vanta á 
100% telja að barninu sé mjög  vel sinnt að vel sinnt í skólanum. 
100% telja að barninu sé mjög  vel sinnt að vel sinnt í skólanum. 
 
69 % finnst heimanámið hæfilegt  13 % stundum of lítið, svör vantar frá 18%  
64 % finnst heimanámið hæfilegt  9 % oftast of mikið, svör vantar frá 27%  
75 % finnst heimanámið hæfilegt  6 % oftast of mikið, 13 % stundum of lítið 

 
25 % barnanna þurfa alltaf eða oftast aðstoð við heimanám 
18 % barnanna þurfa alltaf eða oftast aðstoð við heimanám 27% stundum 18% sjaldan 9% aldrei svör 
vantar frá 27%  
(spurningu sleppt 2015) 
 
38 % telja þörf á heimanámsaðstoð í skólanum 
18 % telja þörf á heimanámsaðstoð í skólanum 27% nei , 27 % tek ekki afstöðu, svör vantar frá 27%  
19 % telja þörf á heimanámsaðstoð í skólanum 63% nei , 19% tek ekki afstöðu  
 
 100% Finnst barnið alltaf eða yfirleitt fá einkunnir og umsagnir í samræmi við það, sem vænta megi. 
73% Finnst barnið alltaf eða yfirleitt fá einkunnir og umsagnir í samræmi við það, sem vænta megi. 
svör vantar frá 27%  
100% Finnst barnið alltaf eða yfirleitt fá einkunnir og umsagnir í samræmi við það, sem vænta megi. 
 
 88%  Telja að barnið fái að njóta sín í skólanum? 13% telja að barnið njóti sín sjaldan 
100%  Telja að barnið fái að njóta sín í skólanum?  
100%  Telja að barnið fái að njóta sín í skólanum?  
 
94% telja að barninu líði stundum vel, eða alltaf vel. 6% telja að barninu líði stundum illa  
100% telja að barninu líði stundum vel, eða alltaf vel.  
87% telja að barninu líði stundum vel, eða alltaf vel. 13% telja að barninu líði stundum illa  
 
69 % telja að barn þeirra hafi ekki orðið fyrir einelti í skólanum 19 % segjast ekki vita það 12 % telja að 
barnið hafi orðið fyrir einelti í skólanum. 
82 % telja að barn þeirra hafi ekki orðið fyrir einelti í skólanum 9 % segjast ekki vita það 9 % svara ekki 
Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti á þessu skólaári? 
Já O% nei 81 %     13 % segjast ekki vita það 6 % svara ekki 
 
6% finnst hafa verið tekið skynsamlega á eineltinu, 6% ekki nógu vel 
Ekkert einelti ekkert svar 
Ekkert einelti ekkert svar 
 
82 % segjast aldrei eða sjaldan hafa orðið vör við einelti í skólanum 12% segjast oft hafa orðið vör við 
það. 6% svara ekki. 
91 % segjast aldrei eða sjaldan hafa orðið vör við einelti í skólanum (9%-sjaldan) 9% svara ekki. 
88 % segjast aldrei eða sjaldan hafa orðið vör við einelti í skólanum (13%-sjaldan) 6% svara ekki. 
 
 
82% hafa rætt um einelti við barnið sitt, 12 % sjaldan, 6% svara ekki 



Sjálfsmatsskýrsla Laugargerðisskóla 
 

35  

 

64% hafa rætt um einelti/samskiptaerfiðleika við barnið sitt oft eða nokkrum sinnum, 27 % sjaldan, 
9% svara ekki 
69% hafa rætt um einelti/samskiptaerfiðleika við barnið sitt oft eða nokkrum sinnum,6 % sjaldan, 
13% aldrei 6% svara ekki 
 

56 % hafa rætt um samstarfserfiðleika við barnið, 36% sjaldan eða aldrei rætt þá 6% svara ekki 

 82 % finnst þær upplýsingar sem þau fá um barnið mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar. (nám þess,   
gengi og líðan)  18% svara ekki. 
82 % finnst þær upplýsingar sem þau fá um barnið mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar. (nám þess,   
gengi og líðan)  18% svara ekki. 
88 % finnst þær upplýsingar sem þau fá um barnið mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar. (nám þess,   
gengi og líðan)  6% gagnslitlar. 
 
 

 
63% sóttu námskynningarfund í haust 31% mættu ekki, 100% af þeim sem mættu fannst 
upplýsingarnar sem þau fengu mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar. 75% fannst tímasetningin 
fremur góð eða góð. 
27% sóttu námskynningarfund í haust 64% mættu ekki, 100% af þeim sem mættu fannst 
upplýsingarnar sem þau fengu mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar.  
50% sóttu námskynningarfund í haust 50% mættu ekki, 94% af þeim sem mættu fannst 
upplýsingarnar sem þau fengu mjög gagnlegar eða fremur gagnlegar.  
 

100% finnst samstarfið við skólann mjög gott eða fremur gott 
100% finnst samstarfið við skólann mjög gott eða fremur gott 
81% finnst samstarfið við skólann mjög gott eða fremur gott 6% lítið sem ekkert 6% svara ekki 
 

82% finnst þau fá alltaf eða oftast upplýsingar í foreldraviðtölum sem skipta máli 6% stundum, 12% 
svara ekki 
73% finnast þau geta tekið upp þau mál sem þau þurfa í foreldraviðtölum,9 % geta ekki metið 18% 
svara ekki 
81% finnast vitnisburðarform (einkunnablöð, umsagnarform) sem hefur verið notað mjög gagnleg 
eða gagnleg 19% geta ekki metið 
 
88% finnast vitnisburðarform (einkunnablöð, umsagnarform) sem hefur verið notað mjög gagnleg 
eða gagnleg 12% svara ekki 
69% finnst leiðsagnamatið ganglegt eða mjög gagnlegt (þetta form hefur bara verið á elsta stigi) 6% 
þekkja þetta ekki og 25% svara ekki. 
(sleppt 2015) 
 
69% eru ánægð með eða fremur ánægð með tilhögun prófa og kannana í skólanum (þetta á ekki við öll börnin) 
31% svara ekki. 
(sleppt 2015) 
94% gengur vel eða fremur vel að ná í skólann þegar á þarf að halda, 6% fremur illa 
91% gengur vel eða fremur vel að ná í skólann þegar á þarf að halda, 9% fremur illa 
(sleppt 2015) 
 
100% finnst mjög vel eða fremur vel tekið á móti þeim þegar foreldrum er boðið sérstaklega s.s tónlistardag, 
jólaföndur , páskabingó. Einnig ef þau koma í skólann á öðrum tímum en þeim sem skólinn 
hefur boðað til 
100% finnst mjög vel eða fremur vel tekið á móti þeim þegar foreldrum er boðið sérstaklega s.s tónlistardag, 
jólaföndur , páskabingó. Einnig ef þau koma í skólann á öðrum tímum en þeim sem skólinn 
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hefur boðað til 
94% finnst mjög vel eða fremur vel tekið á móti þeim þegar foreldrum er boðið sérstaklega s.s tónlistardag, 
jólaföndur , páskabingó. Einnig ef þau koma í skólann á öðrum tímum en þeim sem skólinn 
hefur boðað til 6% svara ekki 
 
54% væru sátt eða mjög sátt við að mánaðarbréfin væru eingöngu á heimasíðu skólans og ekki send bréflega 
 45 % fremur ósátt eða mjög ósátt 
(sleppt 2015) 
 
94% hafa kynnt sér mjög vel eða talsvert Handbók Laugargerðisskóla þ.e. námskrá  leikskóladeildar eða 
grunnskóladeildar, 6% lítið 
73% hafa kynnt sér mjög vel eða talsvert Handbók Laugargerðisskóla þ.e. námskrá  leikskóladeildar eða 
grunnskóladeildar, 27% lítið 
81% hafa kynnt sér mjög vel eða talsvert Handbók Laugargerðisskóla þ.e. námskrá  leikskóladeildar eða 
grunnskóladeildar, 19% lítið 
 
38% hafa talsvert kynnt sér námskrár á mentor 44% lítið eða ekkert 12% svara ekki 
18% hafa talsvert kynnt sér námskrár á mentor 54% lítið eða ekkert 27% svara ekki 
(sleppt 2015) 
 
56% eru ánægð með skólanámskrána,31% taka ekki afstöðu 12% svara ekki 
45% eru ánægð með skólanámskrána,45% taka ekki afstöðu 9% svara ekki 
(sleppt 2015) 

 
63% hafa fundist miklar framfarir eða talsverðar framfarir í skólastarfinu í heild undanfarin tvö ár 12% 
finnst kyrrstaða, 25% svara ekki 
73% hafa fundist miklar framfarir eða talsverðar framfarir í skólastarfinu í heild undanfarin tvö ár 18% 
finnst kyrrstaða, 9% svara ekki 
63% hafa fundist talsverðar framfarir í skólastarfinu í heild undanfarin tvö ár 19% finnst kyrrstaða, 6 
% svara ekki 
 
 
82% finnst skólastarf í Laugargerðisskóla svara mjög vel eða fremur vel þeim kröfum, sem eðlilegt er 
að gera til nútímaskóla 6% heldur illa, 12% svara ekki 
73% finnst skólastarf í Laugargerðisskóla svara mjög vel eða fremur vel þeim kröfum, sem eðlilegt er 
að gera til nútímaskóla 9% heldur illa, 18% svara ekki 
94% finnst skólastarf í Laugargerðisskóla svara mjög vel eða fremur vel þeim kröfum, sem eðlilegt er 
að gera til nútímaskóla 6% heldur illa,  
 
 
75% geta mjög sterklega eða já frekar mælt með Laugargerðisskóla við aðra foreldra 19% ekkert 
sérstaklega 
91% geta mjög sterklega eða já frekar mælt með Laugargerðisskóla við aðra foreldra 9% ekkert 
sérstaklega 
(sleppt 2015) 
 

88% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með störf foreldrafélagsins 6 % óánægð  6% svara ekki 
82% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með störf foreldrafélagsins 9% óánægð  9% svara ekki 
75% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með störf foreldrafélagsins 6% fremur óánægð  13% svara 
ekki 
 
82% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með fyrirkomulag mötuneytismála, 18% eru fremur óánægð 
91% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með fyrirkomulag mötuneytismála, 9% eru fremur óánægð 
94% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með fyrirkomulag mötuneytismála, 6% eru fremur óánægð 
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82% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með framboð á hádegisverðarmatseðli mötuneytisins 18% 
eru fremur óánægð 
45% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með framboð á hádegisverðarmatseðli mötuneytisins 55% 
eru fremur óánægð 
94% eru mjög ánægð eða fremur ánægð með framboð á hádegisverðarmatseðli mötuneytisins 6% 
eru fremur óánægð 
 
100% eru ánægð eða fremur ánægð með framboð á morgunverði 
82% eru ánægð eða fremur ánægð með framboð á morgunverði 18% fremur óánægð 
100% eru ánægð eða fremur ánægð með framboð á morgunverði 
 
31% hafa notað sér stoðkerfi skólans, skólasálfræðing eða sérkennslu, þeir sem nýttu sér stoðkerfið 
eru mjög sátt eða fremur sátt 
18% hafa notað sér stoðkerfi skólans, skólasálfræðing eða sérkennslu, þeir sem nýttu sér stoðkerfið 
eru mjög sátt eða fremur sátt 
19% hafa notað sér stoðkerfi skólans, skólasálfræðing eða sérkennslu, þeir sem nýttu sér stoðkerfið 
eru mjög sátt eða fremur sátt 
 
 
 
19% hafa átt barn í öðrum skóla og eru ámóta sátt við Laugargerðisskóla og hinn skólann sem barnið 
var í 
18% hafa átt barn í öðrum skóla og er 9% sáttari við Laugargerðisskóla en 9% sáttari við hinn skólann 
sem barnið var í 
(sleppt 2015) 
 
Skipulag skólans. Skólinn opnar kl. 8:00, kennsla er 8:30 til 15:20 fjóra 
daga í viku. Ekki yngsta stig og leikskóli á föstudögum. 510 bekkur föstudaga 8:30 til 12:25 
81% eru sátt eða mjög sátt við skipulagið 19 % fremur ósátt 
. 
Ef þú ert fremur ósátt/ur eða ósátt/ur hverju viltu fá breytt? 
Yngsta stig mætti vera til ca.14 í skólanum en við tæki svo frístundarheimili sem byði 
uppá skipulagða dagskrá alla daga vikunnar þangað til skólabíll kæmi að sækja þau. 
leikskóli og yngsta stig ættu að fá að vera ó föstudag 
 
Lengd skóla fram á vor, ekkert haust eða vetrarfrí, skóla lokið í maí. 
88% eru sátt eða mjög sátt við lengd skóla 6 % fremur ósátt 6% svara ekki 
 
Ef þú ert fremur ósátt/ur eða ósátt/ur hverju viltu fá breytt? 
Leikskólinn mætti vera út júní. En grunnskólinn er flottur að vera búin snemma. 
Það mætti bjóða uppá leikjanámskeið eftir að skóla lýkur í maí. þau námskeið væru í 
boði frístundarheimilis. 
Ef það er eitthvað sem þú ert ósátt/ur við í skólanum væri mjög 
gagnlegt að skrifað væri niður í hverju það fellst. 
Mætti vera meiri metnaður í verkefnavinnu og tónlistarkennslu. 
 
Samantekt og vinna eftir könnun 2015 
Mæting  á námskynningum  hefur batnað en íhuga þarf hvort hægt er að fá foreldra til að mæta 
betur. Vinna við námsáætlanir og betri kynningu á þeim er áætluð haust 2015. Ánægja með framboð 
á hádegismatseði hefur stór batnað, 94% ánægð eða mjög ánægð. Skoðun á matseðlum fór fram í 
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tengslum við vinnu heilsueflandi teymis. Einnig hefur matráður aðgengi að uppskriftum frá 
heilsueflandi skóla.100% foreldra eru ánægðir með framboð á morgunverðarhlaðborði. Þetta bendir 
til að starf heilsueflandi grunnskóla sé vel tekið. 
100% foreldra telja að nemendunum sé vel sinnt. 85 % foreldra telja að barninu sínu líði vel og 100%  
telja að barnið fái að njóta sín í skólanum. Ekkert foreldri telur að barnið sitt hafi lent í einelti í 
skólanum, en eitt foreldri segist ekki vita það.  100% foreldra eiga gott eða mjög gott samstarf við 
umsjónarkennara. 100% telja stjórnun góða eða mjög góða. 
81% foreldra eru sátt við skipulag skólans hvað varðar lengd skóladags og ekki skóli á föstudögum 
fyrir yngstu börnin. 
88% eru sátt við lengd skóla fram á vor 
 
 

Samantekt og niðurstöður 

Ákveðið var að hafa sama fyrirkomulag á skipulagi skólans skólaárið 2015-2016  þar sem almenn 

ánægja er með þetta fyrirkomulag.  

 

 
 
Í tengslum við vinnu við heilsueflandi grunnskóla var unninn eftirfarandi 
gátlisti 
 
Heimili 
 
Stefnu um markmið og leiðir til samvinnu við heimili nemenda er lýst í skólanámskrá. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Réttindi og skyldur foreldra og forráðamanna eru sérstaklega skilgreind í skólastarfinu 

og er lýst í námskrá skólans. 

 Að hluta til komið til framkvæmda 

Markmið: Að skilgreina betur réttindi og skyldur foreldra og forráðamanna í námskrá 

Aðgerð: Lesa yfir námskrána og breyta henni ef þarf 

Ábyrgðaraðili: stýrihópur, skólastjóri 

Staða í lok tímabils: Ekki tókst að klára þennan þátt 

Næstu skref: Lesa vel og yfirfara skólaárið 2015-2016 í samvinnu við fulltrúa úr 

foreldrafélaginu og fá skólaráð einnig til að yfirfara það. 

 

Hlutverk starfsfólks skólans, þá sérstaklega umsjónarkennara og stjórnenda varðandi 

samstarf við heimilin eru sérstaklega skilgreind. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Handbók Heimilis og skóla og annað viðeigandi efni er haft til hliðsjónar við 

skipulagningu á samstarfi heimila og skóla. 

 Að engu leyti komið til framkvæmda 
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Aðgerð:lesa betur handbók heimilis og skóla 

Ábyrgðaraðili:skólastjóri, stýrihópur 

Fulltrúi foreldrafélags sem er líka í stjórn foreldrafélags ætlar að lesa  handbók og ætlar að 

leggja til að gerð verði samantekt sem hentar stærð skólans.  

Einnig að gerð verði gátlisti eða handbók sem getur skilað sér áfram til nýrra stjórnameðlima 

innan foreldrafélagsins 

Staða í lok tímabils: Starfi ekki lokið. 

Næstu skref: Vinna þetta með stjórn foreldrafélagsins 

Skólinn stendur fyrir sameiginlegum fræðslufundi á haustin fyrir fulltrúa foreldra sem 

gegna trúnaðarstörfum í stjórnum og ráðum skólans. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Skólaráðsfundir eru haldnir reglulega, t.d. einu sinni í mánuði, og fundargerðir eru 

birtar á heimasíðu skólans. 

 Að hluta til komið til framkvæmda 

Markmið: Halda fleiri skólaráðsfundi og setja fundargerðir á heimasíðu 

Aðgerð:Setja fundargerðir á heimasíðu 

Ábyrgðaraðili:skólastjóri, stýrihópur. 

Staða í lok tímabils: Skólaráðsfundir voru haldnir einn að hausti annar á vorönn. 

Fundargerðir eru í fundargerðarbók en gleymst hefur að setja þær á heimsíðu.  

Næstu skref: Áfram sömu markmið og sett voru síðastliðið haust fyir skólaárið 2015-2016 

Bekkjarfulltrúanámskeið eru haldin á hverju hausti. 

 Á ekki við 

Við skólann er starfrækt foreldrafélag sem vinnur samkvæmt lögum, aðalnámskrá og 

ákveðnu skipulagi eins og lýst er m.a. í Handbók Heimilis og skóla. 

 

Markmið: Að bera saman skipulag foreldrafélagsins við skipulag í Handbók heimils og skóla 

Aðgerð:lesa handbók 

Ábyrgðaraðili:fulltrúi foreldra í stýrihóp, skólastjóri 

Staða í lok tímabils: Ekki lokið að yfirfara og samræma lög foreldrafélgasins við handbók 

heimilis og skóla 

Næstu skref: Fulltrúi foreldra í stýrihóp vinni þetta með stjórn foreldrafélagsins. 
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Skólinn og foreldrafélagið stendur fyrir nokkrum sameiginlegum viðburðum á hverju 

skólaári þar sem nemendur, kennarar, foreldrar og aðrir aðstandendur taka allir þátt 

og skemmta sér saman. 

 Að fullu komið til framkvæmda 

Skólinn hefur frumkvæði að fræðslu- og samráðsfundum a.m.k. tvisvar á vetri fyrir 

foreldra þar sem fjallað er um samráð um heilsueflingu og forvarnir. 

 Að engu leyti komið til framkvæmda 

Markmið:Að halda fræðslufund fyrir foreldra á elsta stigi um forvarnir. 

Aðgerð:Hafa samvinnu við stjórn foreldrafélagsins og skólaþjónustu Snæfellinga og panta 

fræðslu. 

Fulltrúi foreldra ætlar að ræða þetta við stjórn foreldrafélagsins 

Ábyrgðaraðili:stýrihópur, skólastjóri 

Staða í lok tímabils:þetta var ekki framkvæmt fyrir foreldra en forvarnarfræðsla fyrir 

nemendur haldin af hjúkrunarkonu 

Næstu skref: Fá stjórn foreldrafélasins í samstarf og leggja til að foreldrar nemenda sem 
kominn eru í  framhaldsskóla mæti líka til að fá meiri þátttöku 
 
 
 

 
Líðan nemenda 

Mikilvægast í öllu skólastarfi er að öllum nemendum líði vel. Til að kanna formlega þann þátt 

er líðan og viðhorfs könnun lögð fyrir nemendur frá 5.-10.bekk . 15 nemendur  þ.e allir 

nemendur á mið og elsta stigi svöruðu þessari könnun vorið 2015. Vorið 2014 svöruðu 13 

nemendur könnuninni,  þá vantar 1 nemanda.  

Samanburður á  líðan könnun 2013 ,2014 og 2015 

Yfirlit og samantekt úr líðan og viðhorfskönnun 2013 og 2014 (svart vor 2013, rautt vor 

2014) blátt 2015 

Tekin eru saman tvö efstu stigin í könnuninni í % 

73% nemenda líður alltaf eða oftast vel í skólabílnum  27% stundum eða sjaldan 

85 % nemenda líður alltaf eða oftast vel í skólabílnum  15% stundum 0 sjaldan 

85,7 % nemenda líður alltaf eða oftast vel í skólabílnum  14,3% stundum 0 sjaldan 

 

80% nemenda er aldrei strítt í skólabílnum 20% sjaldan eða stundum 

100% nemenda er aldrei strítt í skólabílnum 

92,9 % nemenda er aldrei strítt í skólabílnum 7,1% sjaldan  

 

86% finnst bílstjórinn alltaf eða oftast vingjarnlegur 14% stundum eða aldrei 

100% finnst bílstjórinn alltaf eða oftast vingjarnlegur 

92,9% finnst bílstjórinn alltaf eða oftast vingjarnlegur 7,1% sjaldan 

 

 

86% finnst gott eða mjög gott að vera í Laugargerðisskóla 14% slæmt eða mjög slæmt 

93% finnst gott eða mjög gott að vera í Laugargerðisskóla 8% hvorki gott eða slæmt 0% mjög slæmt 
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80% finnst gott eða mjög gott að vera í Laugargerðisskóla 13,3% hvorki gott né slæmt 6%  slæmt 0% mjög 

slæmt 

 

93% finnst umsjónarkennarinn alltaf eða oftast vinsamlegur 7% sjaldan 

100% finnst umsjónarkennarinn alltaf eða oftast vinsamlegur  

93,3% finnst umsjónarkennarinn alltaf eða oftast vinsamlegur  6,7% stundum 

 

 

67% geta alltaf eða oftast talað við umsjónarkennarann ef þau hafa áhyggjur 27% stundum  7% sjaldan 

77% geta alltaf eða oftast talað við umsjónarkennarann ef þau hafa áhyggjur 8% stundum  8% sjaldan 8% aldrei 

66,7% geta alltaf eða oftast talað við umsjónarkennarann ef þau hafa áhyggjur 20% stundum  13,4% sjaldan eða 

aldrei ( ástæða að þau geta ekki talað, svara feimin eða annað)  

 

 

14% er alltaf eða oftast hrósað af kennurum/starfsfólki 67% stundum 7% sjaldan 12% aldrei 

15% er alltaf eða oftast hrósað af kennurum/starfsfólki 69% stundum15% sjaldan 0% aldrei 

13,3% er alltaf eða oftast hrósað af kennurum/starfsfólki 73,3% stundum 6,7% sjaldan 6,7% aldrei 

 

 

94% líður alltaf eða oftast vel í matsalnum, 7% aldrei 

92% líður alltaf eða oftast vel í matsalnum, 8% aldrei 

93,4% líður alltaf eða oftast vel í matsalnum, 6,7% stundum 0% aldrei 

 

60% er alltaf eða oftast ánægð með matinn,33% stundum 7% aldrei 

77% er alltaf eða oftast ánægð með matinn,23% stundum 0% aldrei 

100% er alltaf eða oftast ánægð með matinn,  

 

86% líður vel í frímínútum, 14% líður stundum eða aldrei vel 

93% líður alltaf oftast vel í frímínútum, 8% líður stundum 0% aldrei vel 

100% líður alltaf oftast vel í frímínútum,  

 

94% finnst auðvelt að finna gæslufólk í frímínútum ef á þarf að halda, 7% stundum 

92% finnst auðvelt að finna gæslufólk í frímínútum ef á þarf að halda, 8% stundum 

100% finnst alltaf eða oftast auðvelt að finna gæslufólk í frímínútum ef á þarf að halda. 

 

74% hafa alltaf eða oftast nóg fyrir stafni í frímínútum 26% svara stundum, sjaldan eða aldrei  

85% hafa alltaf eða oftast nóg fyrir stafni í frímínútum 15% svara stundum, 0% sjaldan eða aldrei  

86,7% hafa alltaf eða oftast nóg fyrir stafni í frímínútum 6,7% svara stundum, 6,7% sjaldan . 

 

 

87% hafa alltaf eða oftast einhvern til að leika við í frímínútum 13% sjaldan eða aldrei 

92% hafa alltaf eða oftast einhvern til að leika við í frímínútum 8% aldrei 

93,3% hafa alltaf eða oftast einhvern til að leika við í frímínútum 6,7% sjaldan 0% aldrei 

 

87% líður alltaf eða oftast vel í íþróttum 13% sjaldan 

76% líður alltaf eða oftast vel í íþróttum 15% sjaldan 8% aldrei 

73,3% líður alltaf eða oftast vel í íþróttum, 26,7% stundum   0 % sjaldan , aldrei  

 

93% líður alltaf eða oftast vel í búningsklefum 7% sjaldan 

85% líður alltaf eða oftast vel í búningsklefum 8% sjaldan 8% aldrei 

100% líður alltaf eða oftast vel í búningsklefum . 

 

53% finnst sjaldan eða aldrei of mikill hávaði í búningsklefunum 33% stundum 14% alltaf eða oftast 

85% finnst sjaldan eða aldrei of mikill hávaði í búningsklefunum 15% stundum 0% alltaf eða oftast 

93,3% finnst sjaldan eða aldrei of mikill hávaði í búningsklefunum 6,7 oftast 

 

87% finnst kennarar sjaldan eða aldrei of strangir, 14% stundum eða oftast  

69% finnst kennarar sjaldan eða aldrei of strangir, 23% stundum 8% oftast  

93,3% finnst kennarar sjaldan eða aldrei of strangir, 6,7% stundum  
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93% er aldrei strítt í skólanum 7% alltaf 

100% er aldrei eða sjaldan strítt í skólanum . 

100% er aldrei eða sjaldan strítt í skólanum .  

 

80% er aldrei eða sjaldan kvíðin í skólanum, 13% stundum, 7% alltaf 

69% er aldrei eða sjaldan kvíðin í skólanum, 23% stundum, 8% alltaf 

86,7% er aldrei eða sjaldan kvíðin í skólanum, 6,7% stundum, , 6,7% sjaldan, 0% alltaf 

 

34% finnst skóladagurinn alltaf eða oftast fljótur að líða, 47% stundum 20% sjaldan eða aldrei 

31% finnst skóladagurinn alltaf eða oftast fljótur að líða, 62% stundum 8% aldrei 

0% finnst skóladagurinn alltaf fljótur að líða en  26,7 % oftast fljótur að líða, 53,3% stundum 20% stundum 0% 

aldrei 

 

 

80% finnst samskiptin alltaf eða oftast góð í bekknum, 20% finnst samskiptin sjaldan eða aldrei góð 

100% finnst samskiptin alltaf eða oftast góð í bekknum. 

80% finnst samskiptin alltaf eða oftast góð í bekknum, 20% finnst stundum 0% samskiptin sjaldan eða aldrei góð 

 

86% hafa aldrei eða sjaldan séð annan leggja nemenda í einelti, 14% hafa séð það stundum eða oft 

100% hafa aldrei eða sjaldan séð annan leggja nemenda í einelti. 

93,3% hafa aldrei eða sjaldan séð annan leggja nemenda í einelti, 6,7% hafa séð það stundum 0%oft 

 

93% segjast aldrei  vera lögð í einelti, 7 % stundum 

Spurt var um hvar eineltið færi fram og þá svöruðu 4 nemendur á skólalóð ( ekki er því algjört samræmi í þeim 

svörum) 

100% segjast aldrei  vera lögð í einelti. 

100% segjast aldrei  vera lögð í einelti. 

 

27 % telja sig taka miklum eða mjög miklum framförum í námi, 67% miðlungs framförum, 7% litlum 

23 % telja sig taka miklum eða mjög miklum framförum í námi, 62% miðlungs framförum, 8% litlum 

50 % telja sig taka miklum eða mjög miklum framförum í námi, 50% miðlungs framförum, 0% litlum eða 

engum 

 

34 % finnst tekið mjög mikið eða frekar mikið tekið tillit til skoðana þeirra hvað varðar námið, 53% miðlungs 

14% lítið eða ekkert. 

31 % finnst frekar mikið tekið tillit til skoðana þeirra hvað varðar námið, 62% miðlungs 8% lítið 0%  ekkert. 

40 % finnst frekar mikið tekið tillit til skoðana þeirra hvað varðar námið, 46,7% miðlungs 13,3% lítið 0%  

ekkert. 

 

14% finnst tekið mjög mikið tillit eða mikið tillit til skoðana þeirra hvað varðar félagsstörfin,73% miðlungs 14% 

lítið eða ekkert. 

31% finnst tekið frekar mikið tillit til skoðana þeirra hvað varðar félagsstörfin,46% miðlungs 23% lítið eða 

ekkert 

26,6% finnst tekið frekar mikið tillit til skoðana þeirra hvað varðar félagsstörfin,60% miðlungs 13,3% lítið 0% 

ekkert 

 

87% eru mjög ánægð eða ánægð með það sem skólinn hefur að bjóða hvað varðar nám, 14% eru frekar óánægð  

93% eru mjög ánægð eða ánægð með það sem skólinn hefur að bjóða hvað varðar nám, 8% eru frekar óánægð  

73,3% eru mjög ánægð eða ánægð með það sem skólinn hefur að bjóða hvað varðar nám, 20% hvorki né 6,7% 

eru mjög óánægð  

 

 

67% nemenda nýta tímann sinn vel eða mjög vel í kennslustundum, 20% sæmilega 7% mjög illa 

69% nemenda njóta sín vel eða mjög vel í kennslustundum hvað varðar nám, 23% sæmilega 8% mjög illa 

80% nemenda njóta sín vel eða mjög vel í kennslustundum hvað varðar nám, 13,3% sæmilega 6,7% illa  

 

93% njóta sín vel eða mjög vel í félagsstörfum skólans, 7% mjög illa 

84% njóta sín vel eða mjög vel í félagsstörfum skólans, 8% sæmilega 8% mjög illa 

80% njóta sín vel eða mjög vel í félagsstörfum skólans, 20% sæmilega 0% illa eða mjög illa 
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Þessum spurningu sleppt í könnun 2015 

80% eru ánægð eða mjög ánægð með að hafa eitt stórt leikrit þar sem allir taka þátt á árshátíð, 21% hvorki né 

eða óánægð 

84% eru ánægð eða mjög ánægð með að hafa eitt stórt leikrit þar sem allir taka þátt á árshátíð, 8 % hvorki né 8% 

mjög óánægð 

 

40 % telja að þátttaka í undirbúning árshátíðar styrki þau mjög mikið eða mikið á lífsleiðinni, 40% talsvert, 20 % 

lítið. 

23 % telja að þátttaka í undirbúning árshátíðar styrki þau mjög mikið eða mikið á lífsleiðinni, 62% talsvert, 16 % 

frekar lítið eða ekkert. 

 

40% telja tíma sínum vel varið í skólanum við undirbúning árshátíðar, 60%  sæmilega 0% illa eða mjög illa 

varið. 

69% telja tíma sínum vel varið í skólanum við undirbúning árshátíðar, 23%  sæmilega 8% mjög illa varið. 

 

 

 

Samantekt og skoðun á niðurstöðum 

Almennt má sjá að nemendum líður all flestum vel.  Nemendum líður vel í frímínútum þau eru virkari 

og hafa meira að gera. Gæslan er líka í góðu lagi. Augljóst að vinaliðaverkefnið hefur haft jákvæð 

áhrif.  80% nemenda segja samskiptin góð og enginn hefur upplifað einelti. Enginn segist upplifa 

stríðni.Markmið Laugargerðisskóla hefur náðst ekkert einelti þetta skólaárið. Fleiri nemendur 

(50%) segjast taka miklum eða mjög miklum framförum í námi.  

 

Til skoðunar fyrir kennara í umbótaráætlun 

 

Er hægt að gera námið fjölbreyttara þannig að nemendum finnist skóladagurinn fljótur að líða? 

Er hægt að gera nemandann virkari og taka meiri ábyrgð á eigin námi þannig að hann skilji að 

hann geti haft áhrif. 

Ræða hvernig hafa nemenur áhrif á félagsstörfin? 

Auka samtal og færni nemandanna til að tjá sínar skoðanir. 

 

Til að ná fram þessum þætti byrjað á námskeiði haust 2015 fyrir alla starfsmenn  í jákvæðum aga 

 

Fara í gegnum lífsleikni þáttin í heilsueflandi grunnskóla og gera umbótaáætlun eftir það. 
 
 

 
Samræmd próf 

Í tengslum við spurninguna, hvernig stöndum við okkur? 

Samræmdar einkunnir voru skoðaðar af skólastjóra og kennurum í tengslum við innra mat skólans. 

Eftir skoðun var rætt að veikasta útkoman 2007 -2011 var í 7. bekk. (sjá fylgiskjal). Teljum við að 

samkennsla hafi þar áhrif og ekki hafi verið gerðar nógar kröfur til 7. bekkjar sem elstu á miðstigi. Það 

virðist sem skólanum takist þó að vinna þetta aftur upp á elsta stigi. Eins og fram kemur í 

framkvæmdar áfanga sjálfsmatskýrslu 2011-2012 var farið í það að skoða námsefni og námsefni breytt 

talsvert á miðstigi þannig að auðveldara væri að einstaklingsmiða námið. Niðurstöður úr 7. bekk hafa 

komið betur út síðustu tvö ár.  Einnig skoðuðum við ensku niðurstöður og sáum að við værum 

sambærileg við aðra skóla þar sem nemendur koma úr miklu strjálbýli.  Enska er nú meira notuð í 

skólanum en áður tengist meira inn í upplýsinga og tæknimennt þar sem allir nemendur frá 5-10.bekk 

hafa möguleika á að nota I-pad spjaldtölvur í öllum námsgreinum. Formlega er byrjað á ensku kennslu 

í 4. bekk 2013- 2014 , . 

 

 

Tillaga að nýrri áætæun til umræðu og ákvörðunnar starfsfólks haustið 2015. Ný áætlun samin 

til næstu þriggja ára 
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Ný aðalnámskrá grunnskóla  var tekin í gildi 2011. Ákveðið var að endurskoða 

skólanámskrána og tengja vinnuna við innra mat til þess að allir starfsmenn skólans tækju þátt 

í að endurskoða stefnu skólans og vinna að nýrri skólanámskrá. Undirstaða góðs skólastarfs er 

góður starfsandi og að allir hafi sama skilning á hvað skólinn stendur fyrir. Markniðið með 

næstu áætlun er að tengja sýn samfélgasins enn betur inn í skólastarfið og fá fram 

framtíðarsýn.  

Áætlun um sjálfsmat Laugargerðisskóla 2015 – 2018 

 

Árið 2015 -2016 Skólaárið 2016-2017 Skólaárið 2017- 2018 

Haustönn 

Námskeið fyrir alla starfsmenn, 

Jákvæður agi. 

Þátturinn geðrækt í 

heilsueflandi skóla metinn 

Gæðagreinir. 

8 Samvinna og búnaður. 

 

8.1 Samtarf við nærsamfélagið, 

skólastofnanir skólaskrifstofu 

og sveitastjórn. 

 

8.2. Fjármálastjórn 

 

 

Haustönn 

Klára þáttinn geðrækt 

Tengja við þáttinn efling 

starfsmanna.  

9.2 Forysta og framtíðaráform. 

 

9.3 Efling starfsmanna og 

samvinnu. 

 

 

 

G.gr.1  

1.3 Framfarir í skólastarfi 

 

Samræmi skólastarfsins við 

lögboðnar skyldur 

Tengja þáttinn nemendur,meta 

og setja markmið s.kv. 

heilsueflingu 

Miðönn.  

8.2. Fjármálastjórn 

 

8.3 Stjórnun og notkun búnaðar 

og námsumhverfis. 

 

8.4 Gagnavarsla og nýting 
upplýsinga 
Þátturinn geðrækt í 
heislueflandi skóla metinn 

Foreldrakönnun  

 

Miðönn. 

Foreldrakönnun 

9.4 Forysta um framfarir og 
breytingar 

 

 

Miðönn. 

Foreldrakönnun 

Hversu vel mætum við 

þörfum skólasamfélagsins? 

2.Áhrif á nemendur, 

foreldra,forráðamenn og 

fjölskyldur. 

 

2.1 Námsreynsla nemenda. 

 

2.2 Árangur skólans í að efla 

foreldra og forráðamenn og 

fjölskyldur til þátttöku í 

skólastarfi. 

 

Vorönn.  

nemendakönnun 
Vinna við námskrá. Metið hvar 

stöndum við.  

 

Vorönn 

 Nemendakönnun 

G.gr.1Hvar stöndum við. 

Vorönn 

 Nemendakönnun 

Hvar stöndum við. 

 

Júní. Sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla Júní sjálfsmatsskýrsla 

 

júní 2015. Kristín Björk Guðmundsdóttir skólastjóri 
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Fylgiskjöl 

 

2011 

10.bekkur íslenska  stærðfræði enska 

Landið allt 2011 6,4 5,9 7,2 

Vesturland. 6,6 5,9 7,3 

Laugargerðisskóli 6,7 5,7 5,7 

  

 

 

7.bekkur  íslenska stærðfræði 

Landið allt 2011 6,4 6,7 

Vesturland. 6,2 6,4 

Laugargerðisskóli 7,0 6,3 

 

 

4.bekkur  íslenska stærðfræði  

Landið allt 2011 6,3 6,5  

Vesturland 6,4 6,6  

Laugargerðisskóli 7,6 6,3  

 

2012 

10.bekkur íslenska  stærðfræði enska 

Landið allt 2012 6,4 5,9 6,3 

Vesturland. 6,1 5,9 6,6 

Laugargerðisskóli 5,0 5,7 7,5 

  

 

7.bekkur  íslenska stærðfræði 

Landið allt 2012 6,4 7,0 

Vesturland. 6,2 6,9 

Laugargerðisskóli 7,5 8,0 

 

Það er enginn nemandi í 4. bekk 2012 
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2013 (haust) 

10.bekkur íslenska  stærðfræði enska 

Landið allt 2013 5,9 B (48%) 5,9 

Norðvestur,kjörd. 6,1 B (46%) 5,8 

Laugargerðisskóli 7,0 B 6,5 

  

Stærðfræði landið allt  A 12% B 48% C 26% D 14% 

Norðvestur.kj                 A 9% B 46% C 32% D 15% 

 

7.bekkur  íslenska stærðfræði 

Landið allt 2013 6,4 6,8 

Norðvestur.kjörd. 6,4 6,6 

Laugargerðisskóli 5,5 5,5 

 

4.bekkur  íslenska stærðfræði 

Landið allt 2013 5,9 6,8 

Norðvestur.kjörd. 5,5 6,6 

Laugargerðisskóli 6,8 7,2 

 

2014 (haust)Þetta ár er í fyrsta sinn gefið fyrir í bókstöfum samkvæmt nýju námsmatskerfi 

A. einkunn er framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

námsgreina eða námskrá. 

B. Einkunn er góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreina eða 

námskrá. 

C. Einkunn er sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

námsgreina eða námskrá. 

D. Einkunn , hæfni og frammistaða er ábótavant í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum 

námsgreina eða námskrá. 

 

10.bekkur íslenska  stærðfræði enska 

Landið allt 2014,  A 7% B 49% C 33% D 7% fj.5% A 7% B 47% C 30% D 10% 
fj.6% 

A 6% B 56% C 27% D 7%  
fj 4% 

Norðvestur,kjörd. A 4% B 49% C 37% D 8% fj.3% A 4% B 44% C 36%D 12% 
fj.5% 

A 3% B 49% C 34% D 10% 
fj.5% 

Laugargerðisskóli A 20% B 60% C 20% D 0% 
fj 0% 

A 0% B 60% C 40% D 0% 
fj 0% 

A 0% B 40% C 60% D 0% 
 fj 0% 

  

Ath. Það eru 5 nemendur sem tóku samræmd próf haust 2014  
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7.bekkur  íslenska stærðfræði 

Landið allt 2014 5,9 6,6 

Norðvestur.kjörd. 5,7 6,1 

Laugargerðisskóli 6,0 6,5 

 

Enginn nemandi í 4. Bekk haust 2014 

 

Yfirlit yfir normaldreifðar einkunnir samantekt frá Námsmatsstofnun 2009 -2013 

Vegna fámennis er Laugargerðisskóli ekki reiknaður út fyrr en nemendafjöldi er kominn yfir 

samanlagt 10 nemendur.  

Flokkanir nemenda , lág einkunn nemenda  0 - 22 
                                      einkunnir í meðallagi  23 - 37 
                                       háar einkunnir            38 - 60    
 
Meðaltal Laugargerðisskóla  í 10. bekk 2009-2013 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
(Samanburðartölur 2005-2010 settar inn með rauðu) 
 

skóli Íslenska  skóli stærðfræði skóli enska 
Landið allt 30,0 Landið allt 30,0 Landið allt 30,0 
Vesturland 29,8 Vesturland 29,4 Vesturland 28,5 

Grunnsk. 
Borgarnesi 

29,2 Grunnsk. 
Borgarnesi 

28,7 Grunnsk. 
Borgarnesi 

27,6 

Grunnskóli 
Stykkish. 

30,3 Grunnskóli 
Stykkish. 

29,3 Grunnskóli 
Stykkish. 

28,0 

Snæfellsbær 30,3 Snæfellsbær 29,7 Snæfellsbær 29,7 

Laugargerðisskóli 28,3  
32,6 (05-
10 

Laugargerðisskóli 27,8 
30,7(05-10) 

Laugargerðisskóli 24,3 
25,3 

 
 
 
 
 
 
Meðaltal Laugargerðisskóla  í 7. bekk 2009-2013 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
 

skóli Íslenska skóli stærðfræði 
Landið allt 30,0 Landið allt 30,0 
Norðvestur kjörd. 29,9 Norðvestur kjörd. 28,6 

Grunnsk. Borgarnesi 29,2 Grunnsk. Borgarnesi 27,5 

Grunnskóli Stykkish. 26,2 Grunnskóli Stykkish. 25,5 

Snæfellsbær 29,9 Snæfellsbær 30,5 

Laugargerðisskóli 28,6 
24,4 (05-10) 

Laugargerðisskóli 26,4 
24,4(05-10) 
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Meðaltal Laugargerðisskóla  í 4. bekk 2009-2013 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
 

skóli Íslenska skóli stærðfræði 
Vesturland 28,0 Vesturland 27,6 
Grunnsk. Borgarfjarðar 28,2 Grunnsk. Borgarfjarðar 26,1 

Grunnsk. Borgarnesi 27,2 Grunnsk. Borgarnesi 29,5 

Grunnskóli Stykkish. 26,5 Grunnskóli Stykkish. 27,4 

Snæfellsbær 27,7 Snæfellsbær 29,8 

Laugargerðisskóli  31,5                    
26,1(05-10) 

Laugargerðisskóli 30,0 
29,4(05-10) 

 
Farmfarastuðull 2009- 2013 
0,94 eða lægri lélegar framfarir eða afturför 
0,95 - 0,98 framfarir í lægri kanti 
0,99 - 1,01 venjulegar framfarir 
1,02 -1,05 framfarir í hærri kanti 
1,06 – eða hærra miklar framfarir 
 
Framfarastuðull er reiknaður út á milli ára í tveim prófum miðað við að nemendur séu í sama skóla 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla íslenska 7.bekk 2009 – 2013 
Er 1,03 framfarir í hærri kanti 
 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla stærðfræði 7.bekk 2009– 2013 
Er 1,0  venjulegar framfarir 
 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla íslenska 10 .bekk 2009 – 2013 
Er 1,06 miklar framfarir 
 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla stærðfræði 10 .bekk 2009 – 2013 
Er 1,05 framfarir í hærri kanti 
Samræmdar einkunnir hér að ofan voru skoðaðar af skólastjóra og kennurum í tengslum við innra 
mat skólans. Eftir skoðun síðast var rætt að veikasta útkoman var í 7. bekk. Ræddum við að 
samkennsla hafi þar áhrif og ekki hafi verið gerðar nógar kröfur til 7. bekkjar sem elst á miðstigi. 
Skólanum tókst þó að vinna þetta aftur upp á elsta stigi. 7. bekkur er ennþá aðeins undir 
viðmiðunartölum í landshlutanum, en hefur þó hækkað síðan á síðast yfirliti. Sjá rauðar tölur sem 
voru meðaltal 2005-2010)Það þarf að hugsa það vel að halda góðum árangri áfram sem náðst hefur á 
yngsta stigi og gera enn meiri kröfur á miðstigi. Einnig er hætta á að mikil samkennsla þar sem 10. 
bekkur hefur ekki fengið að vera eins mikið sér og áður fyrr geti haft áhrif til  lækkunar. Hafa ber í 
huga að þetta eru fáir nemendur  og einnig frá nokkrum þjóðernum sem hafa tekið samræmd próf. 
Allar einkunnir eru þó í flokk sem er í meðallagi. 
 

Ath til samanburðar og skoðunar (fyrri ár) 
 

Yfirlit yfir normaldreifðar einkunnir samantekt frá Námsmatsstofnun 2005 -2010.Vegna fámennis er 

Laugargerðisskóli ekki reiknaður út fyrr en nemendafjöldi er kominn yfir samanlagt 10 nemendur.  

Flokkanir nemenda , lág einkunn nemenda  0 - 22 
                                      einkunnir í meðallagi  23 - 37 
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                                       háar einkunnir            38 - 60    
 
Meðaltal Laugargerðisskóla  í 10. bekk 2005-2010 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
 

skóli Íslenska  skóli stærðfræði skóli enska 
Vesturland 28,5 Vesturland 28,0 Vesturland 27,4 
Grunnsk. 
Borgarfjarðar 

31,5 Grunnsk. 
Borgarfjarðar 

28,5 Grunnsk. 
Borgarfjarðar 

27,4 

Grunnsk. 
Borgarnesi 

26,5 Grunnsk. 
Borgarnesi 

27,0 Grunnsk. 
Borgarnesi 

24,9 

Grunnskóli 
Stykkish. 

28,0 Grunnskóli 
Stykkish. 

27,8 Grunnskóli 
Stykkish. 

28,1 

Auðarskóli 26,6 Auðarskóli 26,8 Auðarskóli 23,6 

Laugargerðisskóli 32,6 Laugargerðisskóli 30,7 Laugargerðisskóli 25,3 

 
 
Meðaltal Laugargerðisskóla  í 7. bekk 2005-2010 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
 

skóli Íslenska skóli stærðfræði 
Vesturland 29,2 Vesturland 28,7 
Grunnsk. Borgarfjarðar 30,3 Grunnsk. Borgarfjarðar 27,7 

Grunnsk. Borgarnesi 30,4 Grunnsk. Borgarnesi 29,5 

Grunnskóli Stykkish. 29,0 Grunnskóli Stykkish. 26,6 

Auðarskóli 28,4 Auðarskóli 29,8 

Laugargerðisskóli 24,4 Laugargerðisskóli 24,4 

 
 
Meðaltal Laugargerðisskóla  í 4. bekk 2005-2010 , borin saman við nágranna skóla og Vesturland. 
 

skóli Íslenska skóli stærðfræði 
Vesturland 28,8 Vesturland 29,0 
Grunnsk. Borgarfjarðar 24,7 Grunnsk. Borgarfjarðar 24,8 

Grunnsk. Borgarnesi 28,3 Grunnsk. Borgarnesi 29,0 

Grunnskóli Stykkish. 26,5 Grunnskóli Stykkish. 27,4 

Auðarskóli 26,3 Auðarskóli 27,2 

Laugargerðisskóli 26,1 Laugargerðisskóli 29,4 

 
Farmfarastuðull 2005- 2010  
0,94 eða lægri lélegar framfarir eða afturför 
0,95 - 0,98 framfarir í lægri kanti 
0,99 - 1,01 venjulegar framfarir 
1,02 -1,05 framfarir í hærri kanti 
1,06 – eða hærra miklar framfarir 
 
Framfarastuðull er reiknaður út á milli ára í tveim prófum miðað við að nemendur séu í sama skóla 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla íslenska 7.bekk 2005 – 2010 
Er 1,0 venjulegar framfarir 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla stærðfræði 7.bekk 2005 – 2010 
Er 0,97  framfarir í lægri kanti 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla íslenska 10 .bekk 2005 – 2010 
Er 1,05 framfarir í hærri kanti 
Framfararstuðull Laugargerðisskóla stærðfræði 10 .bekk 2005 – 2010 
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Er 1,05 framfarir í hærri kanti 

 
 
 
 
  
  
  
                                      1    2   3   4   5    
 
 

Aðgerðardagatal liður 1. og 2  

fylgiskjal með 
sjálfsmats skýrslu 

2014 -2015       
          

Hversu vel stöndum við okkur tíðni haust mið vor 

Könnunarpróf /framfarstuðull árlega   X X 

námsþáttagreining árlega   X X 

samband/viðræður við samstarfsskóla   X X X 

leiðsagnarmat  á hverri önn X X X 

Líðankönnun nemenda  árlega      X 

vinnustundir /mat , leiðsagnarmat árlega     X 

Málþroskapróf  4-5ára leiksskóladeild    X 

læsiskönnun 1. og 2. bekkur X X X 

hugtaka /málþroskakönnun, Leið til læsis 1.bekkur, árlega X     

lesskilningskönnun 3. bekkur árlega     x 

Lestrargreining v. lesblindu einsatklingslega GRP 10 (Ast.I)    X   

Lestrarskimun v. lesblindu 9. bekkur árlega GRP14H   X   

lestrarpróf /hraðapróf allir á hverri önn X X X 

framfaraskýrsla mentor árlega     X 

mætingar mentor mánaðarlega X X X 

hegðun mentor (dagbókarskráningar) á hverri önn X X X 

Brottfall nemenda á hverri önn X X X 

framhaldsskóli, afdrif nemenda árlega     X 

Eftirlit með einstaklingsnámskrá     X X 

Álit foreldra /foreldrakönnun árlega X     

greinandi próf í stærðfr., talna og 
aðgerðarsk  eftir þörfum s.k. Könnunarpr.   X   

skoða þátttöku í félagslífi utan skóla       X 

 Lesblindu greining LOGOS eftir þörfum 10.b        X 

          

          

          

 
 

Júní 2015 
Kristín Björk Guðmundsdóttir 
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skólastjóri Laugargerðisskóla 
 
 


