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Sjálfsmat veturinn 2019-2020 
 

Samkvæmt 35. og 36. grein grunnskólalaga frá 2008 ber öllum grunnskólum að framkvæma 

kerfisbundið sjálfsmat. Tilgangur með sjálfsmatinu 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.  

Í þessari skýrslu eru birtar tölfræðilegar og myndrænar niðurstöður kannana skólaársins 

2019-2020. Næsta skólaár 2020-2021 mun sjálfsmatsteymið hefja vinnu vetrarins á því að 

rifja upp umbótaráætlun upp úr þeim könnunum sem lagðar voru fyrir síðastliðið ár auk 

þess sem nýjar kannanir verða lagðar fyrir.  

Nýtt sjálfsmatsteymi tók til starfa í september 2019. Í því áttu sæti tveir fulltrúar starfsmanna 

og einn fulltrúi stjórnenda. Hlutverk teymisins var að halda utan um og skipuleggja innra mat 

skólans.  

Í sjálfsmatsáætlun Grunnskóla Hornafjarðar 2019-2022 á heimasíðu skólans 

http://gs.hornafjordur.is/media/pdf-sjalfsmat/verkaaetlun_gh_2017_2020-6.-jun-

2018.pdf er hægt að sjá áætlun um framkvæmd mats Grunnskóla Hornafjarðar.  

Skólinn nýtir sér kannanir Skólapúlsins í sjálfsmati skólans og einbeitir sér að þeim 

niðurstöðum sem skólinn fær í gegnum Skólapúlsinn, nemenda-, foreldra- og 

starfsmannakannanir, og að gera umbótaáætlanir fyrir þá þætti sem þurfa þykir samkvæmt 

niðurstöðum.  

Í þessari skýrslu er nánari útfærsla á niðurstöðum matsins sem byggt er á nemenda-, 

foreldra- og starfsmannakannana Skólapúlsins sem lagðar voru fyrir veturinn 2019-2020.  Á 

skólaárinu voru einnig haldnir fundir þar sem sjálfsmatsteymið kynnti niðurstöður Skólapúls 

kannananna fyrir starfsfólk skólans auk þess sem teymið hittist reglulega til að rýna í 

niðurstöður kannananna.  

Allir nemendur Grunnskóla Hornafjarðar komu að sjálfsmati vetrarins. Nemendur í 1.-5. bekk 

svara stuttri könnun um ánægju af lestri, ánægju með skólann og líðan í skólanum en 

nemendur í 6.-10. bekk svöruðu árlegri nemendakönnun.  

Hluti foreldra kom að mati á skólastarfinu með þátttöku í árlegri foreldrakönnun 

Skólapúlsins.  

 

http://gs.hornafjordur.is/media/pdf-sjalfsmat/verkaaetlun_gh_2017_2020-6.-jun-2018.pdf
http://gs.hornafjordur.is/media/pdf-sjalfsmat/verkaaetlun_gh_2017_2020-6.-jun-2018.pdf
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Árlegar kannanir og Skólapúlsinn 
Á hverju skólaári eru lagðar fyrir kannanir sem styðja við sjálfsmat skólans. Niðurstöður úr 

slíkum könnunum gefa góðar vísbendingar um skólastarfið. Þegar niðurstöður eru jákvæðar 

um skólastarfið styrkir það skólasamfélagið til áframhaldandi góðra verka. Þegar niðurstöður 

draga fram veikleika í skólastarfinu er reynt að bregðast við með viðeigandi umbótum eins 

fljótt og auðið er. Það er því mikilvægt að ná til sem flestra þegar kemur að því að meta 

skólastarfið. Í Grunnskóla Hornafjarðar eru lagðar fyrir árlegar kannanir, fyrir nemendur, 

foreldra og starfsfólk skóla. Grunnskóli Hornafjarðar notast við sjálfsmatskannanir 

Skólapúlsins. Nemenda-, foreldra- og starfsmannakannanir voru lagðar fyrir með vefkerfi 

Skólapúlsins. Kannanir voru lagðar fyrir alla nemendur í 6.-10. bekk eins og fyrri ár. 

Nemendur í 1.-5. bekk svöruðu könnun Skólapúlsins sem mældi ánægju af lestri og líðan í 

skólanum. Foreldrar 104 barna tóku þátt í foreldrakönnun Skólapúlsins og allt starfsfólk 

skólans tók starfsmannakönnun Skólapúlsins. Vefkerfi Skólapúlsins hýsir bæði verkefni 

Skólapúlsins og Skólavogarinnar sem mörg sveitarfélög nýta þ.á.m. Sveitarfélagið 

Hornafjörður. Vefkerfið heldur m.a. utan um ýmsar upplýsingar tengdar rekstri skólans og 

skilar samanburði á viðhorfi nemenda, foreldra/forsjáraðila og kennara í skólum við aðra 

grunnskóla landsins í gegnum kannanir Skólapúlsins. Á heimasíðu grunnskólans er hægt að 

lesa skýrslur með niðurstöðum kannana Skólapúlsins http://gs.hornafjordur.is/stefna-og-

aaetlun/sjalfsmat/innra-mat/  

 

 Umfjöllun um niðurstöður allra kannanna má sjá hér fyrir neðan.  

 

Árleg foreldrakönnun 
 

Foreldrakönnun Skólapúlsins lögð fyrir foreldra í febrúar 2020. Viðmiðunarhópur 

foreldrakönnunar Skólapúlsins samanstóð af meðaltali foreldra úr skólum af öllu landinu. 

Tekið var líkindaúrtak úr foreldrahópi alls skólans en samtals voru það foreldrar/forsjáraðilar 

117 barna sem fengu boð til að taka þátt í könnuninni. Svarhlutfall í foreldrakönnuninni í 

Grunnskóla Hornafjarðar var 88,9% en 104 foreldrar svöruðu könnuninni. 

Foreldrakönnuninni var skipt upp í fimm hluta nám og kennsla, velferð nemenda, aðstaða og 

þjónusta, foreldrasamstarf og heimastuðningur. Hver efnisflokkur samanstendur af 

mismunandi matsþáttum. 

 

Niðurstöður úr foreldrakönnun 

Eftirfarandi eru niðurstöður úr foreldrakönnun vetrarins.  

 

 

 

http://gs.hornafjordur.is/stefna-og-aaetlun/sjalfsmat/innra-mat/
http://gs.hornafjordur.is/stefna-og-aaetlun/sjalfsmat/innra-mat/
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Foreldrar eru ánægðir með nám og kennslu í skólanum og eru þar landsmeðaltali, þeir eru 

heldur ánægðari með stjórnun skólans en aðrir foreldrar á landinu. Þegar spurt er um hvort 

námsefnið sé hæfilega þungt er breyting frá í fyrra og er sú niðurstaða 4,3 % lægri en á 

landinu. Mikill munur er í vetur hvort foreldrum finnst aginn í skólanum vera hæfilegur en 

þar höfum við lækkað um tæp 18% á milli ára og erum við  marktækt undir landsmeðaltali.  

Í þessum flokki eru foreldrar í Grunnskóla Hornafjarðar mun ánægðari en foreldrar í 

viðmiðunarskólunum og á það við um flesta þætti þó að við sjáum breytingu á milli ára. 

Foreldrar eru ánægðir með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda, líðan nemenda í 

skólanum og kennslustundum og líðan nemenda í frímínútum. Foreldrar telja að umfang 

eineltis sé lægra en á landinu, þeir eru ánægðir með úrvinnslu eineltismála en þar höfum við 
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lækkað um 25,7% á milli ára. Foreldrar eru ekki eins ánægðir á milli ára með hraða úrvinnslu 

skólans á eineltismálum þar er lækkun um 21,4% á milli ára og einnig höfum við lækkað á 

milli ára þegar spurt er um ánægju foreldra með eineltisáætlun skólans. Ánægja foreldra 

með samskipti starfsfólks við nemendur hefur breyst á milli ára en þar erum við 0,4 undir 

landsmeðaltali.  

 

 

Í þessum flokki eru foreldrar líka ánægir og erum við í og yfir landsmeðaltali í öllum þáttum 

þó breytingar hafi orðið á milli ára. Hér eru foreldrar ánægðir með aðstöðuna í skólanum og 

með tómstundaþjónustu sem er í boði utan hefðbundins kennslutíma og einnig nota fleiri 

nemendur frístundaheimilið en annars staðar. Um það bil 96% nemenda hér nýta sér 

mötuneytið og eru það fleiri en á öðrum stöðum á landinu og eru foreldrar ánægðir með 

matinn.  
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Í þessum flokki eru foreldrar mun sáttari í mörgum þáttum en foreldrar í 

viðmiðunarskólunum. Þeir eru ánægðari með síðasta foreldraviðtal, telja sig fá að taka þátt í 

námsáætlun með nemendum og finnst það mikilvægara en öðrum foreldrum á landinu. 

Ánægja er með heimsíðu skólans og foreldrar telja sig upplýstari um stefnu skólans og 

námskrá en á landsvísu. Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi er á landsmeðaltali en þeir 

telja sig síður geta haft áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur og það sé síður leitað eftir 

tillögum  frá þeim og tekið á móti ábendingum og þær séu teknar til greina.  
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Foreldrar hér telja sig sig vera virka í námi barna sinna og nemendur vilji leita eftir þátttöku 

þeirra í náminu. Þeir telja að heimavinnan sé hæfileg en tíminn sem foreldrar aðstoða við 

heimanámið er marktækt minna en foreldrar annarsstaðar á landinu en þar munar 10,2%. 

Fleiri foreldrar hér gera ráð fyrir að barnið ljúki iðnnámi og grunnnámi á háskólastigi en 

framhaldsnámi í háskóla.  

Opin svör 

Foreldrar eru beðnir um að lýsa því hvað þeim þykir sérstaklega gott við skólann og þar kom 

fram að börnum þeirra líður vel í skólanum og þau eigi í góð tengslum við umsjónarkennara 

og annað starfsfólk skólans. Þar kom fram ánægja með starfsfólk skólans og stjórnun hans og 

að foreldrar ættu góð og jákvæð samskipti við starfsmenn. Einnig kom fram að kennarar hér 

séu jákvæðir, faglegir og metnaðarfullir og fylgdu nemendum vel eftir og að starfsfólk sé 

almennt vakandi og umhugað um börnin og þeir upplifa jákvætt andrúmsloft í skólanum. 

Upplýsingaflæði frá skólanum er gott og ágætt aðgengi að kennurum og stuttar boðleiðir. 

Skólinn býður upp á góðar aðstæður til náms nemenda, þeir fá hvatningu og þeir geta nýtt 

áhugasvið sitt í ýmsum fögum. Að lokum kom einnig fram ánægja með smiðjur og aðstöðu í 

smiðjugreinum nemenda og Hafnarhitting. 

Foreldrar eru einnig beðnir um að lýsa því hvað þeim þykir að betur megi fara í skólanum og 

þar kom fram að foreldrum finnst að bæta megi aga og passa betur upp á samskipti 

nemenda, hvort sem er þeirra á milli eða við kennara og starfsfólk hvað varðar virðingu og 

kurteisi. Fjarlægja nemendur úr bekkjum sem trufla endalaust nemendur sem hafa hug á að 

læra. Það vantar upp á upplýsingar og fréttir úr öðrum fögum en hjá umsjónarkennara. Það 

mætti leyfa nemendum að prófa fjölbreyttar kennsluaðferðir svo þeir finni sinn námsstíl og 

nota sjálfsmat mun oftar en gert er,  og auka samvinnu á milli aldursstiga. Kenna nemendum 

núvitund, hugleiðslu og heilsulæsi. Leggja áherslu á að auka lesskilning nemenda en ekki eins 

á leshraða. Að nemendur fái fleiri áskoranir í að standa sig í námi, þannig að þau verði stolt af 

því að standa sig í námi, vinum sínum og skólanum.  

Foreldrum finnst að nemendur eigi að vinna heimanámið í skólanum, einnig kom fram að 

foreldrar vilja hafa heimanámið yfir alla vikuna ekki bara yfir helgi. Einnig kom fram að 

foreldrar vilja að kennarar láti fyrr vita ef eitthvað bregður útaf svo þeir geti fyrr gripið inn í 

málin, hvort sem er námslega eða félagslega. 

Athugasemdir komu um matinn og matseðilinn og að hávaði sé í matsal. Bjóða þarf upp á 

afþreyingu í Kátakoti fyrir þá nemendur sem hafa ekki áhuga á íþróttum, fleiri leiktæki á 

skólalóðina. Foreldrar leggja til að símar séu alfarið bannaðir á skólatíma svo nemendur eigi 

betri samskipti sín á milli. 

Að lokum kom fram að skólinn megi byrja seinna á morgnana og vera lengur fram á daginn, 

sumir foreldrar vilja vetrarfrí en aðrir ekki heldur lengra sumarfrí. 

Það má alltaf gera betur, ekki sofna á verðinum, virðing og agi án nöldus.  
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Foreldrar eru beðnir um að greina frá því sem þeim þykir vanta á heimasíðu skólans.  

Þar kom fram að þar mættu vera skýrari upplýsingar á síðunni, fleiri fréttir og dæmi um 

skemmtileg verkefni sem nemendur hafa unnið að eða tekið þátt í. Þar vantar einnig 

símanúmer Heppuskóla. Upplýsingar um stöðu náms barna miðað við námskrá. 

 

Umbótaáætlun 

Starfsmenn skólans fóru yfir niðurstöður foreldrakönnunar Skólapúlsins á sameiginlegum 

fundi í maí. Þegar á heildina er litið koma niðurstöðurnar vel út en nokkra þætti þarf að 

skoða frekar og er hægt að sjá niðurstöður í umbótaáætlun skólaársins 2019-2020. Við 

höldum áfram að vinna að eineltismálum og agamálum eins og áður í samvinnu við foreldra.  

Árleg nemendakönnun 
Skólapúlsinn í 1.-5. bekk var lagður fyrir í maí að þessu sinni vegna covid19 en ekki í apríl eins 

og venjulega. Könnunin er með mynda- og talgervilsstuðningi fyrir nemendur. Í ár var 

einungis spurt um ánægju nemenda af lestri, ánægju með skólann og líðan í skólanum.  

Nemendakönnun Skólapúlsins fyrir nemendur í 6. – 10. bekk var lögð fyrir nemendur í 

september, janúar og maí og þurfa allir nemendur í þessum bekkjum að taka þátt einu sinni 

yfir skólaárið. Skólinn fær niðurstöður með samanburði við landið í heild eftir hverja könnun 

og heildarniðurstöður yfir árið í byrjun júní.  Nemendur eru spurðir um líðan þeirra í 

skólanum, virkni þeirra í námi auk almennra spurninga um skóla og bekkjaranda.   

 

 

Niðurstöður úr nemendakönnun í 1.-5. bekk 

Í fyrravetur voru niðurstöður mjög mismunandi eftir bekkjum og brugðust umsjónakennarar 

og aðrir sem koma að þeim bekkjum eftir fund þar sem umbætur voru ræddar. Niðurstaðan 

er því heldur gleðileg því allir bekkir eru yfir landsmeðaltali á öllum þáttunum þremur og er 

heildarniðurstaðan marktækt yfir landsmeðaltali á öllum þáttum.  
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Allir bekkir eru yfir landsmeðaltali og er heildarniðurstaðan marktækt yfir landsmeðaltali.   

 

Allir bekkir eru yfir landsmeðaltali, en 2. bekkur er langt yfir landsmeðaltali og telst niðurstaðan 

frábær og marktæk. Heildarniðurstaðan er einnig marktækt yfir landsmeðaltali.  

  

Nemendum í 1-5. bekk líður töluvert betur en almennt gerist og er marktækur munur á 1-3. bekk sem 

og heildarniðurstöðunni.  
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Niðurstöður úr nemendakönnun í 6.-10. bekk 

Eftirfarandi eru heildarniðurstöður úr nemendakönnun fyrir 6. – 10. bekk.  

  

Við höfum áfram unnið með þrautseigju í námi og trú á eigin getu og höfum við hækkað þó 

við séum enn aðeins undir landsmeðaltali en þó ekki marktækt eins og síðasta vetur. Áhugi á 

stærðfræði hefur farið upp á við en ánægja af náttúrufræði hefur dalað og mælist marktækt 

undir landsmeðaltali.  
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Líðan og heilsa kemur betur út en oft áður en þar erum við yfir landsmeðaltali á öllum 

þáttum nema hollu mataræði en það mælist ekki marktækur munur. Loksins erum við undir 

landsmeðaltali með tíðni eineltis en það hefur verið markmið í lengri tíma.  

 

Agi í tímum hefur lengi verið undir meðaltali en hækkaði síðastliðinn vetur en tekur aðra 

dýfu í ár og mælumst við marktækt undir landsmeðaltali þar. Við mælumst hinsvegar 

marktækt yfir landsmeðaltali á þáttunum virk þátttaka nemenda í tímum og á tíðni 

leiðsagnamats.  

4. Opin svör 

Nemendur eiga að lýsa því sem þeim finnst gott við skólann og eru þeir almennt ánægðir. 

Þeir eru ánægðir með kennarana og skólafélagana og á unglingastiginu eru þeir ánægðir með 

að fá að vera inni í frímínútum.  

Einnig eiga þeir að lýsa því sem þeim finnst slæmt við skólann og þar kemur fram að þeim 

finnst maturinn ekki alltaf góður. Of fáir sófar á unglingastiginu og margir tala um að það 

mætti vera betri vinnufriður, það séu krakkar sem séu mjög truflandi.  

Umbótaáætlun 
Starfsmenn skólans fara yfir niðurstöður nemendakannana Skólapúlsins þegar þær liggja fyrir strax 

eftir fyrstu könnunina sem lögð er í september. Síðastliðna vetur höfum við verið að reyna að bæta 

trú á eigin námsgetu, þrautseigju og dugnað markvisst en þar höfum við ekki verið að koma nægilega 

vel út en höfum hækkað örlítið. Loksins náðum við með mikilli vinnu að komast undir landsmeðaltal 

með tíðni á einelti en betur má ef duga skal. Líðan kom betur út en oft áður en aginn er það sem 

verður unnið með næsta vetur og höfum við þegar hafið þá vinnu. 
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Ungt fólk 2020 
Á myndinni hér fyrir neðan má sjá lykiltölur úr könnuninni Ungt fólk 2020 sem nemendur tóku í 

febrúar 2020.  

 
 

Árleg starfsmannakönnun 
 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir starfsmenn í febrúar 2020. Skólinn fær 

heildarniðurstöður með samanburði við landið í heild í byrjun apríl.  Allir starfsmenn skólans 

eru spurðir um: viðhorf til skólans, stjórnun, starfsþróun, jafnrétti/jafnræði, starfsanda, 

vinnuaðstöðu, álag og áreitni og einelti. Að auki eru starfsmenn sem stunda kennslu beðnir 

um að gefa upplýsingar um: stefnumótun, aðstæður til kennslu, kennsluhætti, 

bekkjarstjórnun, endurgjöf og námsmat. Hver efnisflokkur samanstendur af mismunandi 

matsþáttum. 

 

Niðurstöður starfsmannakönnunar  

Eftirfarandi eru niðurstöður úr starfsmannakönnun vetrarins.  
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Í könnuninni kemur fram að starfsmenn telja að vinnuálagið sé hóflegt og þeir viti til hvers 
ætlast er til af þeim og það er lítið um ágreining um hlutverk starfsmanna. En við erum undir 
landsmeðaltali þegar spurt er hvort starfsmenn upplifi jákvæðar áskoranir í starfi.  

 
Starfsmenn voru spurðir um leikni í starfi og mælast þeir marktækt undir landsmeðaltali. Þeir 

eru ánægðir með vinnustaðinn og eru á landsmeðaltali þegar spurt er um skörun vinnu og 

einkalífs.   

 

 

 

Í þessum flokki eru starfsmenn yfirleitt á eða yfir landsmeðaltali. Starfsandinn er góður, þeir 

telja sig fá stuðning frá samstarfsfólki, þeir upplifa ekki mismunun á vinnustaðnum og 
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marktækur mundur er á stuðningi við nýsköpun. Starfsmenn hafa ekki orðið fyrir einelti eða 

áreitni á vinnustaðnum en þeir segja að tveir starfsmenn hafi verið  lagðir í einelti.  

 

Marktækur munur er þegar spurt er um stuðning frá næsta yfirmanni og um 

starfsmannasamtöl. Við erum í landsmeðaltali hvað varðar sanngjarna og valdeflandi forystu, 

ræktun mannauðs og gagnsemi starfsmannaviðtala.  

 

 

Í þessum flokki eru kennarar marktækt ánægðari en aðrir, þeir eru á landsmeðaltali hvað 

varðar trú á eigin getu og undirbúningur fer meira fram í skólanum hér en annars staðar á 

landinu. Áhersla kennara á námsmat með prófum er töluvert minna en almennt gerist, en 
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áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum er töluvert minni en hjá viðmiðunarskólum 

og er marktækur munur þar á. Námsmat fer fram að einhverju leiti með símati, 

leiðsagnarmati, sjálfsmati og jafningjamati nemenda. Hvað varðar upplýsingamiðlun til 

foreldra þá er annars vegar um að ræða að kennarar tali við og/eða sendi upplýsingar til 

foreldra um námsárangur nemenda, og hins vegar tali við og/eða sendi upplýsingar til 

foreldra um hegðun og/eða líðan. Einstaklingsmiðuð kennsla er minni hér en hjá 

viðmiðunarskólum og við erum marktækt undir í einstaklingsvinnu í bekk. Að lokum er 

meðaltími í heimavinnu nemenda við Grunnskóla Hornafjarðar mjög svipaður og almennt 

gerist.   

 
Í þessum flokki eru kennarar marktækt ánægðari en aðrir varðandi faglegs stuðning 

skólastjóra. Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika og vegna 

hegðunarörðugleika nemenda er minni en hjá viðmiðunarskólum. Marktækur mundur er 

þegar spurt er um samráð um kennslu og samvinnu um kennslu.  

 

 

Fjöldi daga í símenntun er töluvert hærri hér en á landinu en það er vegna þess að í vetur 

fengum við námskeið á vegum Háskóla Íslands, Menntavísindasviðs, „Þróun náms og starfs 
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fyrir menntun fyrir alla“ – veturinn 2019-2020. Vegna þessa þá er marktækur munur þegar 

spurt var um hvort þeir hefðu viljað meiri símenntun yfir árið. 

 

Opin svör 

Kennarar gátu lýst því yfir hvað þeim finnst sérstaklega gott við skólann og þar kom fram að 

við skólann starfar frábært starfsfólk og margir tala um góðan starfsanda, samvinnu og 

samheldni starfsfólks. Starfsmenn lýstu yfir áhuga á því að prófa teymiskennslu. 

 

Einnig gátu kennarar lýst því yfir hvað þeim finnst betur megi fara í skólanum og þar kom 

fram að nokkrir vilja auka enn frekar samvinnu á milli húsanna tveggja.  

 

Árshátíð Grunnskóla Hornafjarðar 
Á starfsmannafundi 21. október var gæðagreinir notaður til að fara yfir hvernig 

starfsmönnum fannst árshátíð grunnskólans takast en hún var haldin miðvikudaginn 16. 

október 2019.  Þá var farið yfir hvaða þættir tókust vel í skipulagningu og hvar mætti gera 

betur.  

 

Hvernig vitum við það? Til skoðunar m.a.: 

Hversu gott skipulag var á árshátíðinni? 

 

 

 

 Læsa hurðinni út úr íþróttahúsinu, fólk 
rann í gegn og sleppti því að borga. 

 Opna allar hurðir að sýningu lokinni, 
allavegna öðru megin. 

 Gott skipulag að öðru leyti.  

Hvernig tókst til við undirbúning árshátíðar? 

 

 

 

 

Hversu virkir voru nemendur og starfsfólk við 

undirbúning og framkvæmd? 

 

 Ágætlega, stór hópur í leiklist, erfitt að 
púsla saman æfingatöflu. 

 

 

 

 Mættu fáir starfsmenn að setja upp á 
sunnudeginum.  

 Nemendur mjög virkir 
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Hvernig var árshátíðin kynnt/auglýst? 

 

 

 

 Passa að það komi mjög skýrt fram hvað 
verðið er. 

 Miðaðist verðið við einhvern ákveðinn 
aldur? 6 ára?  

Á hvern hátt læra nemendur af undirbúningi og 

framkvæmd árshátíðar? 

 Framkoma og tjáning 

 Skipulag/uppsetning 

 Samstarf/samvinna/samvera 

 Hlustun/áhorf 

 Fjölbreytni í sýningaratriðum.  

Hvernig virkaði árshátíðarnefnd?  

 

Gátu allir haft áhrif á framkvæmd 

árshátíðarinnar? 

 Vel 

 Allir gátu haft áhrif  

 

Sterku hliðarnar okkar:  

• Gekk mjög vel, vel staðið að frágangi og við orðin eins og vel smurð vél.  
 
Það sem þarf að bæta: 

• Tíminn sem þarf að bíða með bekkinn á bakvið inni í klefa, t.d. 3. bekkur var mjög 
órólegur og Sigrún ein með þau. Langur tími og mikill óróleiki.  

• Rætt um að skipta betur niður kennurum, margir sem voru ekki að gera neitt sérstakt.  

• Eða að láta þau sitja á einhverjum sérstökum stað í salnum.  

• Einhverntímann voru bekkirnir til hliðar og komu upp á svið þegar við átti.  

• Fáir sem fylgdu með bílnum til að tæma hann við Mánagarð og Sindrabæ, eftir árshátíð. 
 

Lesferill – lesfimipróf 
Lesfimipróf Menntamálastofnunar hafa verið lögð fyrir nemendur Grunnskóla Hornafjarðar 

frá upphafi, haustinu 2016, og var skólinn einn af skólum landsins sem tók þátt í fyrirlögnum 

þegar unnið var að stöðlun lesfimiprófanna. Niðurstöður í maí 2020 má sjá á eftirfarandi 

mynd: 
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Eins og sjá má á myndinni þá fylgja nemendur grunnskólans að mestu leyti landsmeðaltali. 

2., 3., 6., og 8. eru þó nokkuð yfir meðaltalinu en 10. bekkur undir. Þessar niðurstöður hvetja 

okkur áfram og höldum við því góða starfi sem unnið hefur verið í skólanum eftir áætlun 

„Leið til árangurs“. Grunnskólinn, leikskólinn og bæjaryfirvöld á Hornafirði tóku höndum 

saman um að efla námsárangur nemenda og haustið 2015 hófst vinnan formlega undir 

nafninu „Leið til árangurs“. Um leið og þessi vinna hófst var áhersla lögð á að fá 

foreldra/forráðamenn í lið með okkur í að bæta lesfimi nemenda með heimalestri á hverjum 

degi í öllum árgöngum grunnskólans. Bætt lesfimi hefur mikil áhrif á námsárangur nemenda 

og er það markmið skólans og foreldra að efla þá getu.  

Þróunaráætlanir teyma 
Í vetur voru þjú teymi fyrir utan sjálfsmatsteymið starfrækt en það eru teymin „Leið til árangurs“- 

LTÁ, Upplýsinga og tæknimennt- UT og Heilbrigði og velferð- HOV. Á vordögum var ákveðið að 

sameina UT og LTÁ teymin undir hatt LTÁ. Hér á eftir má síðan sjá þróunaráætlanir teymana.  
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Þróunaráætlun LTÁ 
Í maí og júní var unnið að endurskoðun á þróunaráætlun LTÁ bæði innan teymis og síðan á 

sameiginlegum fundi allra starfsmanna. 

Haust 2020 Vetur 2021 Vor 2021 Ábyrgðaraðili  Samþykkt af 

  

Endurskoða 
Læsistefnu 
Grunnskóla 
Hornafjarðar. 

LTÁ Starfsmönnum, 
skólaráði, 
fræðslunefnd 

Lestrarþjálfun. 
Umræður og 
endurskoðun miðað 
við punkta frá MMS. 
Tekið fyrir eftir 
aldursstigum. 
Fjölbreyttur 
lestur/heimalestur - 
og skipulag sem ýtir 
undir 
lestraráhugahvöt 

Fjölbreyttur 
lestur/heimalest
ur - og skipulag 
sem ýtir undir 
lestraráhugahvö
t 

Fjölbreyttur 
lestur/heimalestur - 
og skipulag sem ýtir 
undir 
lestraráhugahvöt 

LTÁ  

Skoða niðurstöður 
Lesferils, meta 
árangur og koma með 
tillögur til úrbóta ef 
þörf er á. 

Skoða 
niðurstöður 
Lesferils, meta 
árangur og 
koma með 
tillögur til 
úrbóta ef þörf 
er á. 

Skoða niðurstöður 
Lesferils, meta 
árangur og koma 
með tillögur til 
úrbóta ef þörf er á. 

Umsjónarkennarar og 
sérkennarar. 

 

Niðurstöður 
hliðarprófa Lesferils 
greindar m.t.t. 
lestrarvanda og 
brugðist við þeim. 3. , 
6. og 8.b. 

Niðurstöður 
hliðarprófa 
Lesferils 
greindar m.t.t. 
lestrarvanda og 
brugðist við 
þeim. 3. , 6. og 
8.b. 

Niðurstöður 
hliðarprófa Lesferils 
greindar m.t.t. 
lestrarvanda og 
brugðist við þeim. 
3. , 6. og 8.b. 

Aðstoðarskólastjóri/st
oðþjónusta (próf á 
LOGOS). 

 

Skoða niðurstöður 
Talnalykils, meta 
árangur og bregðast 
við með markvissri 
íhlutun. 3. og 
6.bekkur. 

  

Aðstoðarskólastjóri/st
oðþjónusta (próf á 
Talnalykil). 

 

Skoða niðurstöður 
samræmdra prófa,  
meta árangur og 
koma með tillögur til 
úrbóta ef þörf er á. 4. 
og 7.bekkur. 

 

Skoða niðurstöður 
samræmdra prófa, 
meta árangur og 
koma með tillögur 
til úrbóta ef þörf er 
á. 9.bekkur. 

Umsjónarkennarar, 
sérkennarar og 
kennarar faga sem 
prófað er í. 
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Skriftarkennslan í 
yngri bekkjum 
skipulögð á 
markvissan hátt. 

 

Skriftarkennsla 
vetrarins metin – er 
skriftarfærni 
nemenda betri? 

Umsjónarkennarar.   

Námsaðlögun sýnileg í 
kennsluáætlunum 
 

Námsaðlögun 
sýnileg í 
kennsluáætlunu
m 
 

Námsaðlögun 
sýnileg í 
kennsluáætlunum 
 

Allir kennarar.  

Námsaðlögun sýnileg í 
bekkjarnámskrám 

  
LTÁ, Allir kennarar, 
Stjórnendur. 

 

Orðaforðakennsla og 
lesskilningur.  

Orðaforðakenns
la og 
lesskilningur.  

Orðaforðakennsla 
og lesskilningur. 

Allir starfsmenn.  

Efla samtal umsjónar-
kennara, sérkennara 
og stuðningsfulltrúa. 

Efla samtal 
umsjónar-
kennara, 
sérkennara og 
stuðningsfulltrú
a. 

Efla samtal 
umsjónar-kennara, 
sérkennara og 
stuðningsfulltrúa. 

Allir starfsmenn.  

Unnið markvisst með 
ritun (hægt að nota 
6+1 víddir ritunar).  

Unnið markvisst 
með ritun (hægt 
að nota 6+1 
víddir ritunar). 

Unnið markvisst 
með ritun (hægt að 
nota 6+1 víddir 
ritunar). 

  

Niðurstöðum 
stærðfræðilota safnað 
saman og úrbætur 
gerðar á prófum þar 
sem þörf er á.  

Niðurstöðum 
stærðfræðilota 
safnað saman 
og úrbætur 
gerðar á prófum 
þar sem þörf er 
á. 

Niðurstöðum 
stærðfræðilota 
safnað saman og 
úrbætur gerðar á 
prófum þar sem 
þörf er á. 

  

Niðurstöðum 
stærðfræðilota safnað 
í gagnagrunn. 

Niðurstöðum 
stærðfræðilota 
safnað í 
gagnagrunn. 

Niðurstöðum 
stærðfræðilota 
safnað í 
gagnagrunn.  

  

Hæfnimiðað 
námsmat. 
Leiðbeinandi 
námsmat. 

Hæfnimiðað 
námsmat. 
Leiðbeinandi 
námsmat. 

Hæfnimiðað 
námsmat. 
Leiðbeinandi 
námsmat. 

Allir kennarar.  

Skoða niðurstöður 
Skólapúlsins, virkni 
nemenda í skólanum. 

Skoða 
niðurstöður 
Skólapúlsins, 
virkni nemenda 
í skólanum. 

Skoða niðurstöður 
Skólapúlsins, virkni 
nemenda í 
skólanum. 

Matsteymi.  

Teymisvinna – 
þróunarvinna. 
Sagt frá 
þema/þróunarverkefn
um á 

Teymisvinna – 
þróunarvinna. 

Teymisvinna – 
þróunarvinna. 
Meta hvernig til 
hefur tekist. Koma 

Allir sem koma að 
kennslu nemenda. 
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kynningarfundum 
(foreldrum boðin 
þátttaka). 

með tillögur um 
áframhald. 

Markvissari notkun 
tækni við nám og 
kennslu. 
Hvetja fleiri í að sækja 
um á UTís Online í 
september. 
Fylgja eftir Ipad 
væðingu skólans. 

Markvissari 
notkun tækni 
við nám og 
kennslu. 
Fylgja eftir Ipad 
væðingu 
skólans. 

Markvissari notkun 
tækni við nám og 
kennslu. 
Fylgja eftir Ipad 
væðingu skólans. 
Meta hvernig til 
hefur tekist. Koma 
með tillögur um 
áframhald. 

Allir sem koma að 
kennslu nemenda. 

 

Foreldrasamstarf. 
Búa til jákvæðan anda 
í foreldrahópum. 
Kynningarfundir á 
hausti. 

Foreldrasamstar
f. 
Foreldrafundur 
á vetrarönn. 
Foreldrasýninga
r. 

Foreldrasamstarf. Allir sem koma að 
kennslu nemenda. 

 

 

 

 



Þróunaráætlun HOV 
Í maí og júní var unnið að endurskoðun á þróunaráætlun HOV bæði innan teymis og síðan á sameiginlegum fundi allra starfsmanna. 

Tími 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Ágúst-
september 

• Norræna skólahlaupið 

• Göngum skólann átakið (4.sept-2.okt.) 

• Kosið um óskamáltíðir 

• Ólyumpíuhlaupið 

• Berjaferð 

• Línurnar lagðar fyrir veturinn, starf 
umhverfisnefndar skólans kynnt fyrir 
nemendum og svo er kosið inn í 
bekkjum í nefndina.  

• Þema ákveðið: Starfsfólk 

• Lónsöræfi, Suðursveit, Öræfi. 

• Skolavinir Hefjast og standa allt 
skólaárið 

• Bekkjarkeppnir í Heppuskóla hefjast. 

• Fara yfir gátlista inn á heilsueflandi.is 

• Hvetja starfsfólk og nemendur skólans 
til að koma gangandi eða hjólandi í 
skólann 

• Hreyfistundir starfsfólk hefjast. 

• Umsókn um þriðja grænfána skólans. 
Kosið í umhverfisnefnd nemenda. Gera 
samgöngukönnun á fyrstu dögum 
skólans 

• Plastlaus september 

• Norræna skólahlaupið 

• Göngum skólann átakið 

• Kosið um óskamáltíðir 

• Umhverfisnefnd skólans sem kosin var 
síðasta haust til tveggja ára hittist og 
undirbýr vinnu vetrarins 

• Umsjónarkennarar keyra í gang 6 
vikna áætlun Uppeldi til ábyrgðar 

• Námskeið fyrir starfsfólk  

• Plastlaus september 

• Olympíuhlaupið 

• Hvetja starfsfólk og nemendur skólans 
til að koma gangandi eða hjólandi í 
skólann 

• Skólavinir 

• Verkfærakista Vöndu, muna eftir 
að setja inn í áætlun 

• Komast undir landsmeðaltal  með 
einelti meðal nemenda. 

• Ákveðið að fylgja eineltisstefnu 
bæjarins fyrir starfsfólk 

• Þema ákveðið 

• Lónsöræfi, Suðursveit, Öræfi. 

• Norræna skólahlaupið 

• Göngum skólann átakið 

• Kosið um óskamáltíðir 

• Umhverfisnefnd skólans sem kosin var 
síðasta haust til tveggja ára hittist og 
undirbýr vinnu vetrarins 

• Umsjónarkennarar keyra í gang 6 
vikna áætlun Uppeldi til ábyrgðar 

• Plastlaus september 

• Olympíuhlaupið 

• Hvetja starfsfólk og nemendur skólans 
til að koma gangandi eða hjólandi í 
skólann 

• Skólavinir 

• Verkfærakista Vöndu, muna eftir 
að setja inn í áætlun 

• Komast undir landsmeðaltal  með 
einelti meðal nemenda. 

• Ákveðið að fylgja eineltisstefnu 
bæjarins fyrir starfsfólk 

•  
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• Umsjónarkennarar keyra í gang 6 vikna 
áætlun Uppeldi til ábyrgðar 

• Verkfærakista Vöndu, muna eftir að 
setja inn í áætlun 

• Komast undir landsmeðaltal  með 
einelti meðal nemenda. 

• Ákveðið að fylgja eineltisstefnu 
bæjarins fyrir starfsfólk 

 

• Vinna meira með niðurstöður úr 
könnun rannsóknar og greiningar á 
líðan í skólanum í náminu okkar 

 
 

•  

• Skolavinir Hefjast og standa allt 
skólaárið 

• Bekkjarkeppnir í Heppuskóla hefjast. 

• Fara yfir gátlista inn á heilsueflandi.is 

• Hvetja starfsfólk og nemendur skólans 
til að koma gangandi eða hjólandi í 
skólann 

• Hreyfistundir starfsfólk hefjast. 

 

• -Haustgönguferð 5.-10.bekkur 

• -berjaferð 1.-4.bekkur  
 

Október • Lýðheilsukönnun meðal nemenda 
 

• Tengslakannanir lagðar fyrir  

Tengslakannanir 
 

Minna á notkun endurskinsmerkja fyrir 
veturinn 
Bekkjarkeppni í Heppu 
Skólavinir í Hafnars 
Hreyfistundir starfsfólks 
 

Nemendur völdu þemað Hnattrænt 
jafnrétti, einnig vilja þau vinna áfram með 
úrgang og neyslu. 
 
 
Minna kennara á að nota Verkfærakistan 

Tengslakannanir 
 

Heilsueflandi skóli: Minna á notkun 
endurskinsmerkja fyrir veturinn 
 

Grænfáninn:  
 
Einelti: 
Minna kennara á að nota Verkfærakistan 
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Nóvember Hafnarhittingur 
Niðurstöður lýðheilsukönnunar kynntar 
 
Skoðum nemendur með augum KVAN (leiðtogi, 
týnd eða hafnað) 
 
Nemendur lagfærðu og lögðu fyrir könnun um 
líðan nemenda 

Hafnarhittingur í Vöruhúsinu 
 
Skólaþing 20. nóvember 
 
Baráttudagur gegn einelti 8.nóv 
Skólavinir 
Bekkjarkeppni 
Hreyfistundir starfsfólks 
 
Skoðum nemendur með augum KVAN (leiðtogi, 
týnd eða hafnað) 
 

Hafnarhittingur 
 
 
 
Skoðum nemendur með augum KVAN 
(leiðtogi, týnd eða hafnað) 
 

Desember Jólahittingur Jólahittingur með foreldrafélaginu ef áhugi er á 

Skólavinir 

Bekkjarkeppni í heppu 

Hreyfistundir starfsfólks 

 

Jólahittingur með foreldrafélaginu ef áhugi 

er á 

Heilsueflandi grunnskóli: 

- Skólavinir 

- Bekkjarkeppni í heppu 

Hreyfistundir starfsfólks 

Janúar Starfsmannasáttmáli Skólavinir 
Bekkjarkeppni 
Hreyfistundir starfsfólks 
Dansvika 
 
Legókeppni 

Heilsueflandi grunnskóli: 
- Skólavinir 
- Bekkjarkeppni 
- Hreyfistundir starfsfólks 

Dansvika 

Febrúar Hafnarhittingur 4.-5.feb Hafnarhittingur – hefðbundinn 5.mars 
 
Heilsueflandi grunnskóli: 
Skíðaferð 6 og 8 bekkur. 
Skólahreysti 

Hafnarhittingur – hefðbundinn Febrúar/mars 
 
Heilsueflandi grunnskóli: 

- Skíðaferð 6 og 8 bekkur. 
- Skólahreysti 
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Skólavinir 
Bekkjarkeppni 
Hreyfistundir  

- Skólavinir 
- Bekkjarkeppni 

Hreyfistundir 

Mars Grænfáninn: Nemendur unnu úr niðurstöðum 
könnuninnar og gerðu veggspjöld með 
jákvæðum skilaboðum sem voru hengd um 
skólann 

Samgöngukönnun 
 
Heilsueflandi Grunnskóla: 

- Skólavinir 
- Bekkjarkeppni  
- Hreyfistundir 

 

Samgöngukönnun 

 
Heilsuefling: Nemendur í 10 bekk fá 
ítarlega fræðslu um næringu og hvernig 
hægt sé að fylgjast með 
næringarinnihaldi í vörum og næringar 
inntöku hjá sjálfum sér.  
 
Umhverfisdagurinn 
 
 

Apríl  Heilsueflandi grunnskoli:  
- Unicef hlaup 
- Skólavinir 
- Bekkjarkeppni 
- Næringafræði í 10.bekk 
- Hreyfistundir. 

 
Umhverfsidagur 25. apríl 

Heilsueflandi grunnskoli:  
- Unicef hlaup? 
- Skólavinir 
- Bekkjarkeppni 
- Næringafræði í 10.bekk 
- Hreyfistundir. 

 
Umhverfsidagur  

Maí Hafnarhittingur byrjun maí 
Klára greinargerð fyrir grænfáninn 
Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna 
Unicef hlaupið 
Íþróttadagurinn 

Heilsueflandi grunnskóli: 
- Unicef hlaupið 
- Hjólað í vinnuna átak 
- Stóri Íþróttadagurinn 
- Ýmsar ferðir í árgöngum 
- Fjallganga  fyrir starfsfólk. 

Samgöngukönnun  

Unicef hlaupið 
Hjólað í vinnuna átak 
Stóri Íþróttadagurinn 
Samgöngukönnun 

Júní     


