
8.3 Stjórnun og notkun búnaðar og námsumhverfis  
Þemu 
 

 Húsnæði og sýnileiki og 
framsetning verka nemenda 

 

 Aðgengi að búnaði 
 

 Skipulag og notkun búnaðar 
og umhverfis 

 

 Ráðstafanir til að tryggja 
heilbrigði og öryggi 

 

Yfirlit gæðagreinis 
 
Þessi gæðagreinir tengist því hvernig húsnæði skólans, 
aðbúnaður og aðstaða er nýtt til að skapa námsumhverfi  sem 
virkar hvetjandi á nemendur.  Einnig beinir hann sjónum að 
ráðstöfunum sem tryggja heilbrigði og öryggi allra í skólanum.  
 

Dæmi um einkunnina 5 
 
 Húsnæði okkar, þar með talið gangar, sem og útisvæði eru örugg og hvetjandi til náms, leikja og 

félagsstarfa. Kennslustofur er nægilega rúmar og sama á við um aðstöðu starfsfólks, geymslur, 
sýningarrými og aðstöðu fyrir félagsstarf nemenda. Við uppfyllum opinberar kröfur um aðgengi 
fatlaðra. Nemendavinna er til sýnis á þann hátt sem styður við og skapar örvandi umhverfi til náms 
og kennslu. Það er jafnvægi milli nemendavinnu, fyrirmæla og auglýsinga á veggjum skólans. 

 

 Allur búnaður skólans, þar með talinn tölvubúnaður, er fullnægjandi og vel við haldið. Aðbúnaður 
okkar eflir góða kennslu og stuðlar að árangursríku námi. 

 

 Gott skipulag er á búnaði, aðgengi auðvelt og umgengni og notkun hans góð. Nám og kennsla er 
efld með skipulegri notkun upplýsingatækni, nánasta umhverfis og tengslum við líf og starf í 
samfélaginu utan skólans. Nemendur eru hvattir til að nota gögn og búnað á eigin spýtur og á 
ábyrgan hátt. Fylgst er með notkun búnaðar, hún metin og henni stýrt til að tryggja að þörfum allra 
nemenda sé mætt. 

 

 Byggingar skólans eru öruggar og heilbrigðis- og öryggisreglur í heiðri hafðar. Fljótt er brugðist við 
ef úrbóta er þörf til að tryggja öryggi nemenda. 

 

Dæmi um einkunnina 2 
 

 Húsnæði og umhverfi skólans er almennt öruggt en þyrfti að bæta það með tilliti til náms og 
kennslu, leiks og félagsstarfa. Þrengsli eða slæm hljóðvist á sumum svæðum hafa slæm áhrif á 
nám og kennslu. Húsnæðið þafnast viðhalds eða fegrunar og ekki er allsstaðar gott aðgengi fyrir 
alla. Sjaldan er skipt um sýningar á verkum nemenda eða áhugaverðum hlutum og það sem er til 
sýnis leggur lítið af mörkum til náms og kennslu. Auglýsingar og tilkynningar eru oft meirhluti 
sýnilegra verka. 

 

 Flest tæki okkar eru nothæf en mörg þarfnast endurnýjunar eða viðgerðar. Tölvubúnaður og annar 
búnaður til að efla námsáhuga er takmarkaður. Þetta hamlar hluta þeirrar vinnu sem unnin er í 
skólanum. 

 

 Búnaður er yfirleitt vel skipulagður. Notkun hans styður í grundvallaratriðum við kennslu en 
búnaðurinn er stundum ekki nýttur sem skyldi og veitir ekki viðbótarreynslu í námi. Sumir kennarar 
efla nám með hugmyndaríkri notkun gagna en umhverfi skólans og heimabyggð eru lítið notuð. 
Nemendur nýta sér sjaldan tæki og búnað á eigin vegum. 

 

 Öryggisatriðum húsnæðis er ekki fylgt eftir af ýtrustu nákvæmni. Komið hafa fram ágallar við 
einhver heilbrigðis- eða öryggisatriði sem ekki hefur verið brugðist við. 

 

 


