
Gæðagreinir 8.1                      Lykilþáttur 8 

Samstarf við samfélagið, skólastofnanir,  

skólaskrifstofu og sveitarstjórn 

 

Dæmi um mikilvæga þætti sem huga þarf að við matið:    Okkar mat: 

 

  1 2 3 4 5 6 

A Við höfum árangursríkt samstarf sem gerir gæfumuninn 

varðandi gæði þess stuðnings sem nemendur fá.  

 

      

B Það er ljóst á hverju við berum höfuðábyrgð og hvar við 

þurfum stuðning samstarfsaðila til að tryggja hagsmuni 

einstakra barna og ungmenna. 

 

      

C Við höfum greinargott skipulag með viðeigandi markmiðum 

og árangursríkum verkferlum til að meta áhrif samstarfsins á 

einstaklinga og hópa. 

 

      

D Starfsmönnum finnst markmið samstarfsins mikilvægt og þeir 

taka virkan þátt í því.  

 

      

E Tengsl okkar við aðrar menntastofnanir, samfélagið, 

sérfræðistofnanir og atvinnurekendur hafa eflt námið, bætt 

árangur nemenda og gert aðstoð við nemendur og fjölskyldur 

þeirra markvissari.  

 

      

F Starfsmenn vinna vel saman og með öðrum til að tryggja að 

þeir sem minnst mega sín fái góðan stuðning og þeirra þörfum 

á sviði náms og velferðar sé vel mætt við flutning milli 

skólastiga, skóla eða deilda. 

 

      

G Við veitum virkan stuðning með því að starfa, þegar við á, 

með ýmsum stofnunum, atvinnulífi, heilbrigðisþjónustu, 

sérfræðiþjónustu skóla, félagsþjónustu og félagasamtökum. 

 

      

H Starfsfólk vinnur með þessum samstarfsaðilum til að greina 

þarfir og auðga reynslu allra nemenda eða við að beina 

stuðningi að hópum og einstaklingum. 

 

      

I Starfsmenn taka virkan þátt í verkefnum sem stýrt er af öðrum 

stofnunum. 

 

      

J Við gerum okkur vel grein fyrir hlutverkum okkar og ábyrgð og 

höfum góð tækifæri til að ræða við aðra og taka þátt í þjálfun með 

samstarfsaðilum.  

 

      

K Samskipti okkar, mat, áætlanir, ígrundun, skráning og skýrslugerð 

eru skýr og gefa góða raun. 

 

      

L Við veitum nemendum samþætta þjónustu í samstarfi við  

samstarfsaðila skólans, þar á meðal sveitarfélagið. 

      



 

Í  okkar skóla/í okkar hópi álítum við að einnig sé mikilvægt varðandi gæði í þessu sambandi,að: 

 

M        

N        

 

Matssamantekt: 

Sterku hliðarnar okkar:  

 

 

Veiku hliðarnar okkar:  

 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru:  
 

 

                                            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: 

      

 

Tillögur um aðgerðir:  

Þátttakendur í mati:   

 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 


