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1 Inngangur 

Í gildandi lögum um grunnskóla er kveðið á um sjálfsmat í skólum þ.e. að hver skóli skuli 

innleiða aðferðir til að meta skólastarfið. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum 

skólans hafi verið náð, greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig faglegan 

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 þarf að vera 

langtímamiðað. Með sjálfsmatinu fer fram víðtæk gagnasöfnun um skólastarfið sem veitir 

upplýsingar um í hve miklum mæli árangur skólastarfsins er í samræmi við markmið. 

Sjálfsmat er leið til þess að vinna kerfisbundið að gæðum og umbótum í skólastarfi og er 

einnig leið til þess að miðla þekkingu og upplýsingum um skólastarfið. Sjálfsmat er ásamt því 

liður í þróun og vexti hvers skóla. Sjálfsmat, umbætur og mat á þeim eru því lykill að því að 

gera góðan skóla enn betri. 

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Menntamálaráðuneytið sér 

um að framkvæma úttekt á sjálfsmati hvers skóla á fimm ára fresti. 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. 

Í þessari skýrslu um sjálfsmat Flóaskóla er greint frá innra mati skólans. Matið er unnið af 

stjórnendum skólans á grunni upplýsinga sem þegar hafa orðið til og þeirri vinnu sem hefur 

farið fram. Niðurstöður eru bornar saman við markmið skólans og stefnu Flóahrepps í 

fræðslumálum og metnar eru sterkar og veikar hliðar á ýmsum þáttum skólastarfsins. 

Umbóta og aðgerðaáætlun verður unnin á grunni þessarar skýrslu og á að liggja fyrir í ágúst 

ár hvert.  Frá upphafi Flóaskóla hefur skólinn byggt sjálfsmatið á viðhorfskönnunum og 

spurningalistum fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk skólans, styrk- og veikleikagreiningum, 

umræðum og mati starfsfólks, starfsþróunarsamtölum og skólanámskrá og starfsáætlun 

skólans.  

Tilgangur innra mats er fyrst og fremst sá að skoða ýmsa þætti skólastarfsins með það í huga 

að bæta það sem betur má fara, stuðla að því sem vel gengur og framfylgja þannig áætlun 
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um sjálfsmat Flóaskóla. Megintilgangur með sjálfsmati skóla er að gera starfsfólki skólans 

auðveldara með að vinna að framgangi markmiða skólans, meta hvort þeim hafi verið náð, 

endurskoða þau og stuðla að umbótum. Þetta á jafnt við um markmið og áherslur í lögum, 

reglugerðum og aðalnámskrám sem og staðbundin markmið sem skólinn setur fram í 

skólanámskrá. Um leið skapar sjálfsmat faglegan grundvöll fyrir umbætur. 

Skýrslan á að nýtast sem vinnuplagg fyrir starfsmenn skólans um mat á skólastarfinu. Þannig 

verður matið tæki til þess að gera aðgerðaráætlanir til þess að takist að vinna að 

áframhaldandi skólaþróun Flóaskóla. Sjálfsmatsskýrsla þessi er skrifuð með það fyrir augum 

að hún skuli verða opinber og birt á heimasíðu skólans: http://www.floaskoli.is .     

2     Um Flóaskóla 

Í Flóaskóla er unnið undir einkunnarorðunum hugur – hjarta – hönd. Leitast er við að hafa 

þessi einkunnarorð að leiðarljósi í skólastarfinu. Lögð er áhersla á að allir nemendur fái að 

njóta sín og líði vel í skólanum. Einnig er mikil áhersla lögð á góða kennslu í bóknáms- og 

verkgreinum og að horft sé til einstaklingsmiðaðs náms. Við leggjum áherslu á að nemendur 

verði sjálfstæðir í vinnubrögðum og geti valið sér fjölbreytt verkefni eftir áhugasviði og að 

þeir þjálfist í félagsfærni í samvinnu við aðra nemendur og starfsfólk. Mikil áhersla er lögð á 

að nemendur læri að taka ábyrgð á orðum sínum og gerðum og temji sér sjálfsaga. Í þeirri 

vinnu höfum við notast að nokkru leyti við ART-þjálfun (Agression Replacement Training). 

Einnig leggjum við áherslu á að nemendur beri virðingu fyrir umhverfi sínu, hlutum og 

manneskjum. Flóaskóli starfar samkvæmt Olweus – gegn einelti og andfélagslegu atferli.  

Við leggjum áherslu á að uppfylla ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla og að grunnþættirnir sex 

séu samofnir öllu starfi í skólanum.  Grunnþættirnir eru eftirfarandi: læsi, sköpun, lýðræði, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð og jafnrétti. Í samvinnu við heimilin viljum við búa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi, dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki 

einstaklingsins í því. Við viljum rækta hæfileika hvers og eins nemanda svo hann nái að 

þroskast og mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs sem einkennist af mannhelgi, réttlæti 

og félagsanda, virðir mismunandi einstaklinga og leyfir einkennum þeirra að njóta sín. 

Kennsluhúsnæði skólans er staðsett á Villingaholti í Flóahreppi og samanstendur af  fjórum 

tengdum byggingum. Matsalur nemenda er í félagsheimilinu Þjórsárveri en þar fer einnig 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/2248
http://www.floaskoli.is/
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hluti nemenda í íþróttir. Íþróttakennsla fer einnig fram í félagsheimilinu Þingborg og 

sundkennsla er í útisundlaug á Laugalandi í Holtum. Skólavistun er starfrækt við skólann fyrir 

nemendur í 1.-4. bekk og er notast við skólahúsnæðið.  

Við lok skólaárs 2012-2013 stunduðu 92 nemendur nám við Flóaskóla í 1.-10. bekk, að hluta 

til í samkennslu og blönduðum námshópum. Nemendum hefur fjölgað nokkuð á síðustu 

árum.  

3      Fjögurra ára matsáætlun Flóaskóla 

Sjálfsmatið byggir á fjögurra ára áætlun þar sem allir þættir skólastarfsins eru skoðaðir. 

Sumir þættir eru skoðaðir nokkrum sinnum á þessum fimm árum en aðrir þættir einu sinni.  
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  Skólanámskrá – s.s. stefna, 

markmið, námsmat og inntak 

náms 

 

  Starfsáætlun – s.s. skipulag, 

stoðþjónusta, skólareglur og 

verkferlar 

 

 Nám og námsárangur    

Nemendur - líðan, þarfir, starfsandi 

og samstarf 

Nemendur - líðan, þarfir, 

starfsandi og samstarf 

Nemendur - líðan, þarfir, 

starfsandi og samstarf 

Nemendur - líðan, þarfir, 

starfsandi og samstarf 

 Kennsla – kennsluhættir, 

starfsþróun og fagmennska 

  

Starfsfólk – líðan, þarfir, starfsandi, 

samstarf 

Starfsfólk – líðan, þarfir, 

starfsandi, samstarf 

Starfsfólk – líðan, þarfir, 

starfsandi, samstarf 

Starfsfólk – líðan, þarfir, 

starfsandi, samstarf 

Stjórnun Stjórnun Stjórnun Stjórnun 

   Viðmót og menning skóla 

 Aðbúnaður   

Samstarf heimila og skóla    

   Ytri tengsl - önnur skólastig 

og nærsamfélagið  

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf 

 

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf 

 

Umbótaaðgerðir/þróunarstarf 

 

Umbótaaðgerðir/þróunar- 

starf 

  Ráðstöfun auðlinda – s.s. 

fjármagns, tíma, mannauðs og 

búnaðar 
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4     Sjálfsmat 2014 - 2015 

Sjálfsmat skóla felst í því að afla með skipulögðum hætti upplýsinga um ákveðna þætti 

skólastarfsins, gjarnan á grundvelli matsspurninga. Gæði skólastarfsins eru síðan metin með 

því að bera niðurstöður saman við markmið eða viðmið. Á grundvelli matsins eru loks teknar 

ákvarðanir um breytingar til að bæta árangur, markmið eru sett og framkvæmda- eða 

umbótaáætlun gerð.  

Þeir þættir sem skoðaðir voru sérstaklega á yfirstandandi skólaári voru: Nám og 

námsárangur, líðan, þarfir, starfsandi og samstarf hjá nemendum og hjá starfsfólki. Stjórnun, 

aðbúnaður og umbótaaðgerðir og þróunarstarf.  

5    Matsaðferðir, gagnaöflun og 

niðurstöður einstaka matsaðferða 

Við innra mat á skólastarfinu hafa ýmis gögn verið lögð til grundvallar. Aðferðirnar eru 

greinandi og byggja á: Könnunum frá aðilum utan skólans, skólanámskrá, starfsáætlun, 

könnunum sem hafa verið lagðar fyrir foreldra, nemendur og starfsfólk (Skólapúlsinn), 

niðurstöðum prófa, ásamt ýmsum athugunum og tölfræðilegum upplýsingum um starfsemi 

skólans. Notast er við þá aðferð að innra mat sem er unnið á forsendum skólans styðst við 

ytra mat yfirvalda og utanaðkomandi aðila. Af þessu hlýst tvíhliða mat sem eykur 

trúverðugleika og stuðar að umbótum á því sem metið er.  

Skólastjórnendur bera meginábyrgð á sjálfsmati skólans og halda utan um upplýsingar er 

varða matið. Skólastjórnendur bera ábyrgð á útgáfu sjálfsmatsskýrslu ár hvert. 

Sjálfsmat Flóaskóla byggir á eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. Nemendur svara 

könnun Skólapúlsins um líðan, þarfir og starfsanda. Starfsmenn svara könnun um sömu þætti 

og allt starfsfólk skólans fer starfsþróunarsamtal hjá skólastjóra. Leiðsagnarmat var tvisvar  

sinnum á skólaárinu  og skilar það góðum upplýsingum. Umræðum á kennarafundum, 

niðustöðum kannanna á vegum Skólapúlsins og niðurstöðum Olweus kannanna, 

niðurstöðum prófa, ásamt ýmsum öðrum athugunum og mati svo sem viðtölum og 

umræðum.  
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5.1 Skólapúlsinn 

Skólapúlsinn, sem er rafrænt vefkannanakerfi, hefur verið notaður við framkvæmd innra 

matsins frá árinu 2012. Skólapúlsinn býður skólum upp á kannanir fyrir foreldra, nemendur 

og starfsfólk skólans. Kerfið ber svo saman niðurstöður skólans við niðurstöður á landsvísu 

sem og niðustöður skólans á milli ára.  

5.1.1 Foreldrakönnun skólapúlsins 

Foreldrakönnun skólapúslins mælir 48 þætti í fimm flokkum. Könnunin er framkvæmd í 

febrúar ár hvert fyrir foreldra á öllum aldursstigum skólans. Dregið er 120 foreldra 

líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Í þeim tilfellum sem tvö netföng 

eru skráð á foreldra vegna barns er spurningarlistanum skipt í tvennt og helmingur listans 

sendur á hvort netfang. Niðurstöður yngsta-, mið- og unglingastigi eru birtar meðsamanburði 

við landsmeðaltal í byrjun mars svo lengi sem 80% svarhlutfall náist. 

5.1.1.1 Gagnaöflun og framkvæmd foreldrakönnunar í Flóaskóla 

Rafræn könnun á meðal foreldra nemenda í 1.-10. bekk var lögð fyrir í febrúar 2013. Notast 

var við sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn. Könnun hófst 1.2.2015 og lauk 1.3.2015, fjöldi 

þátttakenda var 59 og fjöldi svarenda var 51. Svarhlutfall var því 86,4% 

Í foreldrakönnuninni var notast við spurningalista er snúa að eftirtöldum þáttum: gæði 

skólans, samskipti við skólann, virkni í skólastarfi og námið heima fyrir. Einnig var foreldrum 

gefinn kostur á að skrifa sérstakar ábendingar og koma þannig á framfæri öðrum atriðum en 

þeim sem könnunin tók á.  .   

5.1.1.2   Helstu niðurstöður foreldrakönnunar skólapúlsins 

Í foreldrakönnun eru eftirtaldir matsþættir skoðaðir: Nám og kennsla, velferð nemenda, 

aðstaða og þjónusta, foreldrasamstarf og heimastuðningur 

5.1.1.3 Nám og kennsla 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

1.1. Ánægja foreldra með 

nám og kennslu í skólanum  4,9 46 5,2 6.516 -0,3 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-1
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

1.2. Nám í takt við 

grunnstoðir aðalnámskrár 

að mati foreldra  5,0 45 5,1 6.435 -0,1 

1.3. Ánægja foreldra með 

stjórnun skólans 77,3% 34/44 91,1% 5769/6333 -13,8% 

1.4. Hæfileg þyngd 

námsefnis í skólanum að 

mati foreldra 89,1% 41/46 84,6% 5425/6411 4,5% 

1.5. Hæfilegur agi í 

skólanum að mati foreldra  75,6% 34/45 77,9% 4983/6395 -2,3% 

1.6. Hæfileg áhersla á 

námsmat með hefðb. 

prófum að mati foreldra 86,7% 39/45 77,2% 4909/6362 9,5% 

1.7. Hæfileg áhersla á annað 

námsmat en hefðb. próf að 

mati foreldra 81,0% 34/42 77,3% 4788/6195 3,7% 

 

Flestir þættir koma yfir viðmiðunarmörum eða með mjög lítinn mun. Ánægja foreldra með 

stjórnun skólans er sá þáttur sem þarfnast helst úrbóta og mat foreldra á hæfilega áherslu á 

námsmat með öðru en hefðb. Prófum er sá þáttur sem foreldrar eru hvað ánægðastir með í 

þessum matsþætti.  

5.1.1.4 Velferð nemenda 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G1-7
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

2.1. Ánægja foreldra með 

samskipti starfsfólks við 

nemendur 4,9 50 4,8 6.392 0,1 

2.2. Ánægja foreldra með hve 

vel skólinn mætir þörfum 

nemenda 92,9% 39/42 89,8% 5672/6317 3,1% 

2.3. Líðan nemenda í skólanum 

að mati foreldra almennt  91,3% 42/46 92,7% 6022/6494 -1,4% 

2.4. Líðan nemenda í 

kennslustundum að mati 

foreldra almennt 95,7% 44/46 92,8% 6002/6466 2,9% 

2.5. Líðan nemenda í 

frímínútum að mati foreldra 

almennt  89,1% 41/46 89,3% 5777/6470 -0,2% 

2.6. Umfang eineltis í skólanum 

að mati foreldra  11,4% 5/44 17,2% 1106/6425 -5,8% 

2.7. Ánægja foreldra með 

úrvinnslu skólans á 

eineltismálum 50,0% 3/6 61,8% 970/1570 -11,8% 

2.8. Ánægja foreldra með hraða 

á úrvinnslu skólans á 

eineltismálum 50,0% 3/6 59,2% 897/1516 -9,2% 

2.9. Ánægja foreldra með 

eineltisáætlun skólans 87,9% 29/33 78,9% 3485/4416 9,0% 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-9
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

2.10. Meðaltímabil eineltis  1,7 6 1,4 1.611 0,3 

2.11. Staðir innan skólans sem 

einelti á sér stað - 6 - - - 

 

Umfang eineltis er minna en gerist á landsvísu og almenn líðan nemenda yfir 

viðmiðunarmörkum. Erfitt er að lesa í tölur þar sem aðeins þrír svara en ánægja foreldra með 

úrvinnslu eineltismála er undir viðmiðunarmörkum en líta þarf til þess að líklegt er að 

foreldrar líti á lengri tíma en skólaárið en aðeins eitt eineltismál hefur verið tilkynnt á 

skólaárinu.  

5.1.1.5 Aðstaða og þjónusta  

Matsþættir 

Niðurstað

a N 

Viðmi

ð N 

Mismunu

r 

3.1. Ánægja foreldra með 

aðstöðu í skólanum  4,7 45 5,1 6.385 -0,4 

3.2. Ánægja foreldra með 

tómstundaþjónustu/frístundahei

mili 4,8 18 4,9 2.248 -0,1 

3.3. Hlutfall nemenda í 

tómstundaþjónustu/frístundahei

mili 44,2% 

19/4

3 35,7% 

2294/642

7 8,5% 

3.4. Ástæður fyrir því að 

nemendur nýta ekki 

tómstundaþjónustu  - 23 - - - 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-10
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G2-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-4
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Matsþættir 

Niðurstað

a N 

Viðmi

ð N 

Mismunu

r 

3.5. Ánægja foreldra með 

sérkennslu/stuðning í skólanum  93,8% 

15/1

6 90,1% 

1545/171

5 3,7% 

3.6. Hlutfall nemenda með 

sérkennslu/stuðning í skólanum  36,4% 

16/4

4 27,6% 

1771/641

8 8,8% 

3.7. Tíðni sérkennslu/stuðnings  81,2% 

13/1

6 74,8% 

1275/170

5 6,5% 

3.8. Hlutfall nemenda í 

sérkennslu sem hafa 

einstaklingsáætlun 43,8% 7/16 30,1% 521/1732 13,7% 

3.9. Hlutfall foreldra í samstarfi 

um einstaklingsáætlun  57,1% 4/7 64,2% 326/508 -7,1% 

3.10. Ánægja foreldra með 

sálfræðiþjónustu - - - - - 

3.11. Hlutfall foreldra sem hafa 

óskað eftir sálfræðiþjónustu á 

skólaárinu 11,1% 5/45 12,9% 829/6405 -1,8% 

3.12. Ánægja foreldra með 

máltíðir í mötuneyti  75,0% 

33/4

4 74,1% 

4076/550

4 0,9% 

3.13. Notkun á mötuneyti  100,0% 46 86,3% 

5575/646

0 13,7% 

 

Í þessum þætti er ekkert sem sérstaklega þarfað rýna í en hlutfall nemenda í sérkennslu með 

einstaklingsáætlun er hærra en almennt á landsvísu. Ekki er hægt að líta á tölur um notkun á 

mötuneyti þar sem ekki hefur verið boðið upp á að nemendur séu ekki í mat.  

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-10
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-10
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-12
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-12
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G3-13
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5.1.1.6 Foreldrasamstarf 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

4.1. Frumkvæði kennara að 

foreldrasamstarfi 5,6 49 5,0 6.432 0,6 

4.2. Áhrif foreldra á 

ákvarðanir varðandi 

nemendur 58,3% 28/48 55,6% 3461/6230 2,7% 

4.3. Þættir í skólastarfinu 

sem foreldrar hafa áhrif á  - 34 - - - 

4.4. Þættir í skólastarfinu 

sem foreldrar vilja hafa 

meiri áhrif á - 33 - - - 

4.5. Ánægja með síðasta 

foreldraviðtal 94,0% 47/50 94,4% 6018/6374 -0,4% 

4.6. Málefni sem rædd voru 

í síðasta foreldraviðtali  - 49 - - - 

4.7. Þátttaka foreldra í gerð 

námsáætlunar með 

nemandanum 58,0% 29/50 54,2% 3397/6272 3,8% 

4.8. Mikilvægi þess að gera 

námsáætlun með 

nemandanum að mati 

foreldra 85,1% 40/47 84,8% 5155/6078 0,3% 

4.9. Ánægja foreldra með 

heimasíðu skólans 64,0% 32/50 81,8% 5257/6428 -17,8% 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-3a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-3a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-3b
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-3b
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-3b
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-8
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

4.10. Foreldrar upplýstir um 

stefnu skólans og námskrá  62,2% 28/45 73,7% 4786/6491 -11,5% 

 

Í þessum lið þarf sérstaklega að líta til ánægju foreldra með heimasíðu skólans en hún er ekki 

góð eins eru foreldrar almennt ekki upplýstir um stefnu skólans og námskrá. Einnig er vert að 

líta til þess að marktækur munur er á frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi miðað við 

landsmeðaltal.  

 

5.1.1.7 Heimastuðningur 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

5.1. Virkni foreldra í námi 

barna sinna 4,7 50 4,9 6.425 -0,2 

5.2. Trú foreldra á eigin 

getu til að hjálpa barni 

sínu með námið 4,5 50 4,7 6.403 -0,2 

5.3. Vilji nemenda til að 

leita eftir þátttöku 

foreldra í náminu 4,6 48 4,4 6.327 0,2 

5.4. Hæfileg heimavinna 

að mati foreldra  70,0% 35/50 72,8% 4616/6339 -2,8% 

5.5. Tími sem foreldrar 

aðstoða við heimanám  44,7% 21/47 52,4% 3314/6328 -7,7% 

5.6. Væntingar foreldra 73,2% 30/41 77,8% 4666/6000 -4,6% 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G4-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3046/G5-6
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

um menntunarstig barns 

síns 

 

Ekki er marktækur munur á neinum þætti í þessum matsþætti.  Samantekt á foreldrakönnun 

skólapúlsins er að laga þarf stjórnun skólans,  heimasíðu skólans og upplýsa þarf foreldra 

betur um stefnu skólans og námskrá.   

5.1.2     Nemendakönnun skólapúlsins 

Nemendakönnunin fer fram í nokkrum 40 nemenda úrtökum sem dreift er samhverft yfir 

skólaárið þar sem fjöldi úrtaka fer eftir stærð hvers skóla fyrir sig. Niðurstöður hvers 

mælingarmánaðar eru birtar í upphafi næsta mánaðar.  

Könnunin mælir 19 þætti í þremur flokkum. Þættirnir eru Virkni nemenda í skólanum, líðan 

og heilsa og skóla- og bekkjarandi. Í lokin eru tvær opnar spurningar þar sem nemendur geta 

skráð hvað þeim þykir gott í skólanum og hvað þeim þykir betur mega fara. Flestir nemendur 

geta svarað spurningunum á u.þ.b. 15-20 mínútum en sumir þurfa meiri tíma. 

Spurningalistinn er á sjö tungumálum: íslensku, sænsku, dönsku, pólsku, litháísku, filippeysku 

og ensku. 

Valið á spurningunum könnunarinnar byggir að mestu á rannsóknum á íslenskum PISA 

gögnunum og kvörðum frá Námsmatsstofnun og HBSC (Health Behaviour in School-Aged 

Children) rannsókninni sem er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri og Lýðheilsustöðvar. 

Valið er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins. 

Viðmiðunarhópur rannsóknarinnar samanstendur af svörum nemenda þeirra 125 grunnskóla 

sem tóku þátt í könnuninni. Skólarnir eru ólíkir af gerð og staðsetningu og í þeim er stór hluti 

allra nemenda á landinu. Öryggismörk í marktektarprófum eru 90%. Lágmarksvarhlutfall í 

hverjum skóla var 80%. Þegar svarhlutfall er lægra en 70% eru niðurstöður birtar með 

fyrirvara um að þær endurspegli mögulega ekki viðhorf nemenda í skólanum. Niðurstöður 

skóla með lægra en 60% svarhlutfall eru ekki birtar. 
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5.1.3 Gagnaöflun og framkvæmd nemendakönnunar í Flóaskóla 

Könnun meðal nemenda í 1.-5. bekk var lögð fyrir í maí 2013. Nemendur tóku einfalda, 

myndræna könnun sem snéri að eftirtöldum þáttum: félagslegri stöðu svo sem: vináttu, líðan 

í skóla og frímínútum, samkennd og trausti til starfsfólks. Neðst á könnunina höfðu 

nemendur tækifæri til að skrifa athugasemdir ef einhverjar væru. 

Nemendakönnun í 6.-10. Bekk hófst 1.8.2014 og lauk 1.6.2015, fjöldi þátttakenda voru 80, 

fjöldi svarenda voru 67, fjarlægðir voru 1 og svarhlutfall var 83,8%. Svarhlutfall í október var 

87,5% og í apríl 80.0 %.  

Rafræn könnun á meðal nemenda í 6.-10. bekk var lögð fyrir í október 2012 og aftur í apríl 

2013. Notast var við sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn. Könnunin var opin frá 1. apríl-30. apríl. 

Þátttökuhlutfall í könnuninni var 92% í október en 100% í apríl. Í nemendakönnuninni var 

notast við spurningalista er snúa að eftirtöldum þáttum: Virkni nemenda, líðan nemenda, 

skóla- og bekkjaranda ásamt því að nemendum var gefinn kostur á að skrifa sérstakar 

ábendingar og koma þannig á framfæri öðrum atriðum en þeim sem könnunin tók á.   

5.1.4     Helstu niðurstöður nemendakönnunar í Flóaskóla 

5.1.4.1  Virkni nemenda í skólanum 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

1.1. Ánægja af lestri  4,6 67 5,0 16.992 -0,4 

1.2. Þrautseigja í námi  5,0 67 5,6 16.996 -0,6 

1.3. Áhugi á stærðfræði  4,7 66 5,5 16.985 -0,8 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-3
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

1.4. Ánægja af náttúrufræði  5,0 67 4,9 16.981 0,1 

1.5. Trú á eigin vinnubrögð í 

námi  4,0 67 4,9 16.993 -0,9 

1.6. Trú á eigin námsgetu  4,2 66 4,7 17.001 -0,5 

 

Allir þættir að undanskyldum einum koma undir landsmeðaltalt svo marktækur munur sé, 

þegar það kemur að virkni nemenda í skólanum. Þennan þátt þarf að vinna sérstaklega vel í 

og skoða betur á nsæta starfsári.  

5.1.4.2 Líðan og heilsa 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

2.1. Sjálfsálit 5,3 67 5,0 16.980 0,3 

2.2. Stjórn á eigin lífi  5,2 67 5,0 16.943 0,2 

2.3. Vellíðan 5,1 67 4,6 16.946 0,5 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G1-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-3
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

2.4. Einelti 4,5 67 5,3 16.947 -0,8 

2.5. Tíðni eineltis 6,1% 4/66 10,3% 1742/16895 -4,2% 

2.6. Staðir eineltis - 4 - - - 

2.7. Hreyfing 84,1% 53/63 70,5% 11746/16655 13,6% 

2.8. Mataræði 4,8 66 5,0 16.942 -0,2 

 

Í matsþættinum líðan og heilsa koma allir þættir bel út að undanskyldum þætti sem snýr að 

mataræði en gaman er að sjá að hreyfing mælist vel fyrir ofan landsmeðaltal eins er 

marktækur munur á tíðni eineltis í Flóaskóla miðað við landsmeðaltal, eins er almenn 

vellíðan yfir landsmeðaltali svo marktækur munur sé.  

 

5.1.4.3     Skóla- og bekkjarandi 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

3.1. Samsömun við 

nemendahópinn 5,0 66 4,9 16.908 0,1 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G2-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-1
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

3.2. Samband nemenda við 

kennara 5,1 67 5,5 16.935 -0,4 

3.3. Agi í tímum 5,3 67 5,1 16.924 0,2 

3.4. Virk þátttaka nemenda í 

tímum 4,6 67 5,4 16.896 -0,8 

3.5. Mikilvægi heimavinnu í 

náminu 4,2 66 5,0 16.906 -0,8 

Sá þáttur sem líta þarf sérstaklega til í þessum matsþætti er þátttaka nemenda í tímum 

mælist undir landsmeðaltali svo marktækur munur sé.  

5.1.5     Starfsmannakönnun skólapúlsins 

Starfsmannakönnun fer fram í mars og mælir 15 almenna þætti. Að auki eru starfsmenn sem 

stunda kennslu beðnir að gefa upplýsingar um 28 þætti til viðbótar. Þá fær skólastjóri hvers 

skóla spurningar sem snúa að rekstri skólans og mynda þær spurningar saman 18 þætti til 

viðbótar. Starfsmannakönnunin fer fram á netinu og er send á tölvupóstföng allra 

starfsmanna samkvæmt starfsmannalista sem tengiliður Skólapúlsins sendir inn í febrúar. 

Starfsmannakönnun Skólapúlsins fer einungis fram í mars hverju ári og niðurstöður hennar 

birtast á vefsvæði þátttökuskólanna í apríl. Viðmiðunarhópur þessarar rannsóknar 

samanstendur af svörum starfsmanna þeirra 66 grunnskóla sem tóku þátt í könnuninni. 

Skólarnir voru ólíkir af gerð og staðsetningu og í þeim var stór hluti allra starfsmanna 

grunnskóla á landinu. Öryggismörk í marktektarprófum eru 90%. Lágmarksvarhlutfall í 

hverjum skóla var 80%. Þegar svarhlutfall er lægra en 70% eru niðurstöður birtar með 

fyrirvara um að þær endurspegli mögulega ekki almennt viðhorf foreldra í skólanum. 

Niðurstöður skóla með lægra en 60% svarhlutfall eru ekki birtar. 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/2704/G3-5
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5.1.6    Gagnaöflun og framkvæmd starfsmannakönnunar í Flóaskóla 

Rafræn könnun á meðal starfsmanna var lögð fyrir í mars 2013. Notast var við 

sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn í fyrsta sinn. Könnunin var opin frá 1. mars-31. mars. 

Þátttökuhlutfall í könnuninni var 83% en 80% þarf til að skólinn fái birtar niðurstöður. Í 

starfsmannakönnuninni var notast við spurningalista er snúa að eftirtöldum þáttum: 

stefnumótun, stjórnun, starfsþróun, jafnrétti/lýðræði, starfsanda, vinnuaðstöðu, álagi og 

áreitni og einelti. Að auki voru starfsmenn sem stunda kennslu beðnir um að gefa 

upplýsingar um: viðhorf til skólans, aðstæður til kennslu, kennsluhætti, bekkjarstjórnun, 

endurgjöf og námsmat. Einnig var starfsmönnum gefinn kostur á að skrifa sérstakar 

ábendingar og koma þannig á framfæri öðrum atriðum en þeim sem könnunin tók á.  

Könnun hófst 1.3.2015 og könnun lauk 1.4.2015, fjöldi þátttakenda voru 30 og fjöldi 

svarenda voru 25. Svarhlutfall var 83,3%. 

5.1.7 Helstu niðurstöður starfsmannakönnunar í Flóaskóla 

Matsþættirnir í starfsmannakönnun skólapúlsins eru sjö talsins ásamt áttunda liðnum en þar 

er boðið upp á að koma með opin svör. Fyrstu tveir liðirnir snúa að rekstrarlegum upplýsingu 

og almennum upplýsingum og ekki vera þær tíundaðar hér eins eru opin svör ekki birt frekar 

en í nemenda og foreldrakönnunum.  

5.1.7.1     Allir starfsmenn - Viðhorf til skólans 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

3.1. Starfsánægja í skólanum  4,7 24 5,2 2.631 -0,5 

3.2. Starfsandi innan skólans  4,8 22 5,1 2.606 -0,3 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-2
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

3.3. Stjórnun skólans 5,5 21 5,0 2.587 0,5 

3.4. Upplýsingastreymi innan 

skólans 4,7 23 4,9 2.620 -0,2 

3.5. Starfsaðstaða í skólanum  5,9 23 5,1 2.599 0,8 

 

Aðeins er einn liður sem marktækur munur er á og virðist starfsaðstaða vera góð að mati 

starfsmanna.  

5.1.7.2 4. Kennarar - Kennarastarfið 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

4.1. Ánægja með 

kennarastarfið 5,3 14 5,3 1.598 0,0 

4.2. Trú kennara skólans á 

eigin getu 4,1 14 4,7 1.589 -0,6 

4.3. Upplýsingamiðlun til 

foreldra 5,4 14 5,0 1.514 0,4 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G2-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-3
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

4.4. Tími í heimavinnu á 

viku  26,0 mín 15 46,1 mín 1.380 -20,1 mín 

4.5. Undirbúningur kennslu í 

skólanum 57,1% 8/14 65,3% 1063/1629 -8,2% 

4.6. Öllum bekknum kennt í 

einu 14,3% 2/14 44,7% 702/1572 -30,4% 

4.7. Hópavinna í bekk  14,3% 2/14 27,3% 423/1549 -13,0% 

4.8. Einstaklingsvinna í bekk  21,4% 3/14 32,1% 504/1568 -10,7% 

4.9. Einstaklingsmiðuð 

kennsla 71,4% 10/14 48,3% 759/1570 23,1% 

4.10. Áhersla kennara á 

námsmat með prófum 21,4% 3/14 22,4% 346/1545 -1,0% 

4.11. Áhersla kennara á 

námsmat með öðru en 

prófum 92,9% 13/14 72,9% 1154/1584 20,0% 

4.12. Áhersla kennara á 

námsmat með öðru en 

prófum (annað) - 1 - - - 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-8
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-9
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-10
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-10
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-11
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-12a
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Marktækur munur er á tíma sem kennarar verja í heimavinnu. Verulega marktækur munur er 

á þættinum sem mælir hvort öllum bekknum sé kennt í einu og eru það góðar fréttir þar sem 

áhersla er lögð á að brjóta upp kennslustundir og skipta námshópnum í fleiri hópa.  

5.1.7.3     Kennarar - Starfsumhverfi kennara 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

5.1. Stuðningur við kennara vegna 

nem. með námserfiðleika  4,8 14 5,0 1.447 -0,2 

5.2. Stuðningur við kennara vegna 

hegðunarörðugleika nem.  5,8 14 5,2 1.443 0,6 

5.3. Faglegur stuðningur 

skólastjóra við kennara 5,1 14 5,0 1.546 0,1 

5.4. Samráð um kennslu  4,2 14 5,0 1.538 -0,8 

5.5. Samvinna um kennslu  6,0 13 5,1 1.487 0,9 

5.6. Valddreifing við 

ákvarðanatöku  6,7 13 4,9 1.403 1,8 

5.7. Virk samvinna um skólaþróun 

og umbætur 5,5 13 4,8 1.496 0,7 

5.8. Vinnuaðstæður kennara  4,9 14 5,2 1.544 -0,3 

 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-5
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-6
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-7
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G5-8


Sjálfsmatsskýrsla Skólaársins 2014 – 2015 júní 2015 

 

Flóaskóli 26 

 

Í starfsumhverfi kennara er marktækur munur á samráði kennara um kennslu og það þarf að 

bæta en samvinna er góð og valddreifing við ákvarðanatöku er vel yfir landsmeðaltali.  

 

5.1.7.4      Kennarar - Mat og endurgjöf 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

6.1. Umfang mats og endurgjafar  58,3% 7/12 62,4% 924/1481 -4,1% 

6.2. Hæfilegt mat og endurgjöf frá 

stjórnendum að mati kennara 66,7% 8/12 48,1% 695/1445 18,6% 

6.3. Sanngirni mats og endurgjafar  100,0% 7 90,9% 864/951 9,1% 

6.4. Gagnsemi mats og 

endurgjafar 100,0% 7 89,0% 767/862 11,0% 

6.5. Nýting á niðurstöðum 

kennaramats  5,7 8 4,8 937 0,9 

 

Flestir þættir er varða mat og endurgjöf til kennara eru yfir viðmiðunarmörkum þó ekki svo 

marktækur munur sé en umfang mats og endurgjafar er aðeins minna en landsmeðaltal þó 

ekki svo marktækur munur sé 

5.1.7.5     Kennarar - Símenntun kennara 

Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

7.1. Meðalfjöldi daga í 
6,5 dagar 12 11,8 dagar 1.149 -5,3 dagar 

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-1a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-1a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G6-4
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G4-0
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Matsþættir Niðurstaða N Viðmið N Mismunur 

símenntun undanfarið ár  

7.2. Símenntunarþörf 

kennara 5,1 14 5,4 1.547 -0,3 

7.3. Símenntunarþörf 

kennara (annað)  - 0 - - - 

7.4. Hlutfall kennara sem 

hefðu viljað meiri 

símenntun undanf. 18 

mán.  64,3% 9/14 62,7% 963/1536 1,6% 

7.5. Hindranir í 

símenntun kennara - - - - - 

7.6. Form símenntunar 

sem óskað er eftir  - 13 - - - 

 

Marktækur munur er á símenntunardögum kennara í Flóaskóla miðað við landsmeðaltal og 

munar þar 5,3 dögum og vinna þarf úrbætur á því.   

5.2 Eineltiskönnun Olweusar 

Lögð fyrir í Flóaskóla í sjötta skipti. Könnunin fjallar um eineltismál ALMENNT í skólanum, en 

tekur ekki á einstaka bekkjum eða einstaka málum. Könnunin er algjörlega nafnlaus. 

Tilgangurinn með fyrirlögn er að vinna með niðurstöður innan skólans til að bæta líðan 

nemenda. Nemendur svara spurningum út frá undanförnum mánuðum eða frá því þeir voru 

síðast í sumar- eða jólafríi. Við upphaf könnunar er farið í gegnum skilgreininguna á einelti.  

http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1a
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-2
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-3
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1b
http://nidurstodur.skolapulsinn.is/reports/3176/G7-1b
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Það sem felst í könnuninni eru Mælingar á einelti, viðbrögð í eineltisaðstæðum, afstaða til 

eineltis og hvernig aðrir/umhverfið bregðast/bregst við einelti. Könnunin tekur líka til þátta 

líkt og líðan nemenda og túlkun nemenda á ýmsum þáttum. 

5.2.1 Gagnaöflun og framkvæmd Olweus eineltiskönnunar í Flóaskóla 

Nemendur í 5.-9. bekk tóku rafræna Olweus eineltiskönnun í desember 2012. Samskonar 

könnun er tekin í öllum skólum sem vinna eftir Olweus eineltisáætlun. Könnunin byggir á 

eftirfarandi þáttum: almennt um einelti, tilfinningar og afstaða til eineltis, hvernig bregðast 

aðrir/umhverfið við einelti og vinir og almenn líðan í skólanum. Nemendur svara 

krossaspurningum en gefst einnig færi á að skrifa athugasemdir. 45 af 49 nemendum í 5.-10. 

bekk svöruðu, 4 nemendur voru fjarverandi þegar könnunin var tekin. Könnunin er árleg og 

rafræn og inniheldur 46 spurningar 

Niðurstöður eru kynntar ítarlega fyrir skólaráði, stýrihópur áætlunarinnar í Flóaskóla 

 Þær eru sendar á fræðslunefnd og kynntar á fundi. Niðurstöðurnar eru sendar á starfsmenn 

og ræddar á starfsmannafundi. Umsjónarkennarar fara yfir niðurstöður með nemendum 

Og að lokum eru niðurstöður gerðar opinberar á heimasíðu skólans.  
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5.2.2     Samantekt á niðurstöðum Olweus könnuninar 

Samkvæmt spurningu nr. 3 eru 2 nemendur af þeim 45 sem svara könnuninni sem segjast 

hafa orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði (4,4%). Í nóvember 2013 voru það  7 af 

47 og í maí 2014 voru það 6 af 47. Í fljótu bragði má því áætla að einelti sé minna en á síðasta 

skólaári. Nóvember 2013 = 14,8%. Maí 2014 = 12,7%. Nóvember 2014 = 4,4% 

Einelti í grunnskólum sem fylgja Olweusaráætluninni gegn einelti mælist 4,8% í 5. – 10. bekk 
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5.3    Upplýsingar frá Námsmatsstofnun: 

Niðurstöður úr samræmdum prófum í 4. bekk, 7. bekk og 10. bekk. Niðurstöðurnar gefa 

upplýsingar um skólastarfið og hvaða þætti þarf sérstaklega að huga að í íslensku- og 

stærðfræðikennslu. Einnig má sjá upplýsingar um framfarir nemenda í þessum fögum. 

Niðurstöður skólans eru bornar saman við landshluta og landið allt.  

5.3.1     Gagnaöflun og framkvæmd samræmdra prófa í Flóaskóla 

Nemendur í 4. og 7. og 10. bekk þreyttu samræmd próf í september eins og jafnaldrar þeirra 

á landinu öllu.   

5.3.2     Helstu niðurstöður samræmdra prófa í Flóaskóla 

Nemendur í 4. og 7. og 10. bekk þreyttu samræmd próf í september eins og jafnaldrar þeirra 

á landinu öllu.  Þar sem samræmdar einkunnir skortir þá eiginleika sem nauðsynlegir eru til 

að einkunnir verði samanburðarhæfar milli námsgreina eða ára eru þær ekki notaðar við 

tölfræðilega greiningu á niðurstöðum prófanna. Því er næstum öll umfjöllun um 

frammistöðu nemenda byggð á samræmdum grunnskólaeinkunnum (normaldreifðum 

einkunnum á bilinu 0 - 60). Frammistaða nemenda í samræmdum könnunarprófum í 4. bekk 

getur verið nokkuð mismunandi eftir landshlutum og sveitarfélögum. Tekið skal fram að 

þrátt fyrir að frammistaða sé mismunandi getur samanburður meðaleinkunna verið 

varhugaverður. Hann á helst rétt á sér þar sem næstum allir nemendur tiltekins landshluta 

eða sveitarfélags, þreyta prófin en samanburður án tillits til hlutfalls próftaka er með öllu 

marklaus vegna þess að munur er á mætingu nemenda í próf eftir landshlutum og 

sveitarfélögum. 

Eins og sjá má þá er of mikill munur á þátttöku nemenda í íslensku svo hægt sé að bera 

saman niðurstöður í íslensku en minni er munurinn í stærðfræðinni og því marktækara að 

bera þær saman.  

Íslenska  

    4. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

 

30 10 88% 

Suðurland 5,8 29,6 9,6 87,10% 
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Flóaskóli  5,8 29,6 11,3 100% 

     Stærðfræði 

   4. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

 

30 10 90% 

Suðurland 5,8 29,5 10 89,50% 

Flóaskóli  5,8 31,9 12,4 89% 

Varhugavert að bera saman einkunnir nemenda í 7. bekk í stærðfræði þar sem of mikill 

munur er á þátttökuhlutfalli nemenda. Marktækara er að skoða íslenskuna þótt það verði 

ekki marktækt að bera saman einkunnirnar nema ef þátttökuhlutfallið sé það sama.  

Íslenska  

    7. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

 

30 10 89,2% 

Suðurland 5,7 28,5 9,5 89,0% 

Flóaskóli  4,5 20,8 10,3 88,9% 

     Stærðfræði 

   7. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

   

85,7% 

Suðurland 6 

  

89,50% 

Flóaskóli  5,5 

  

66,7% 

Í 10. bekk er mismunandi fjöldi nemenda sem þreytir próf og skýrist það að mestu af því hve 

stór hluti nemenda er undanþeginn eða þreytir ekki próf af öðrum ástæðum. Varhugavert er 

að bera saman einkunnir þar sem þáttökuhlutfall getur verið breytilegt en til þess að hægt sé 

að bera saman einkunnir með góðu móti þarf þátttökuhlutfallið helst að vera það sama. Það 

má samt nefna það að Flóaskóli er með hæðsta meðaltal í stærðfræði, þó þarf einnig að hafa 

þátttökuhlutfall í huga við þann samanborð en þátttökuhlutfall milli suðurlands og Flóaskóla 

er ekki mikið svo það er helst hægt að horfa í þær tölur.  

Íslenska  

    10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 
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Landið allt  

 

29,1 10 85,4% 

Suðurland 

 

30 10 88,3% 

Flóaskóli  

 

29,8 4,8 83,3% 

     Stærðfræði 

   10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

 

30 10 87,6% 

Suðurland 

 

28,4 9,4 84,20% 

Flóaskóli  

 

38,8 6,1 83,3% 

     Enska 

    10. bekkur  Einkunn Meðaltal Staðalfrávik  Þáttaka 

Landið allt  

 

30 10 89,8% 

Suðurland 

 

28 9,4 86,7% 

Flóaskóli  

 

23,2 4,4 83,3% 

 

5.4 Starfsmannaviðtöl 

Starfsmannaviðtöl fóru fram tvisvar á síðasta starfsári. Sökum lokunar á skóla féll niður einn 

viðtalsdagur og einhverjir starfsmenn misstu af fyrra starfsmannaviðtalinu en passa þarf 

betur upp á að allir fái starfsmannaviðtal og vinna þarf bót á því ef upp koma slíkar aðstæður 

og fella þurfi niður starfsmannaviðtöl. Seinni starfsmannaviðtölin fóru fram á vorönn og 

mættu þá allir starfsmenn skólans til viðtals. Í viðtölunum kom fram almenn ánægja 

starfsfólks með starfssvið sitt og almenn ánægja með skólann og starfsumhverfi. Ábendingar 

bárust varðandi skýrari starfslýsingum. Þörf fyrir símenntun kom fram í starfsmannaviðtölum 

ásamt öðrum persónulegum upplýsingum frá starfsfólki sem stjórnendur geta nýtt sér til að 

vinna að skipulagi skólastarfsins og til að vinna að auknum stuðningi við starfsfólk.  

5.5 Nemendaviðtöl 

Nemendaviðtöl eru samkvæmt 
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5.6 Foreldraviðtöl – frammistöðumat.  

 

5.7 Ibúafundur  

Fundurinn var með því sniði að fundargestir tóku virkan þátt í fundinum.  Þau mál sem tekin 

voru fyrir voru meðal annars skólareglurnar en nýverið var skólareglunum komið fyrir á 

veggspjaldi sem foreldrar fengu afhent á foreldraviðtalsdegi í janúar. Ýmsar ábendingar 

komu upp á íbúafundinum varðandi skólareglurnar og hæst bar á því að ræða notkun 

nemenda á snjalltækjum á skólatíma, skiptar skoðanir voru á því hvort banna ætti tækin eða 

leyfa og ábyrgð foreldra var meðal annars rædd í því samhengi.   

Skólalóðin var meðal umræðuefna fundarins og upp komu margar góðar hugmyndir varðandi 

hana. Almennt þótti aðstaðan góð en fram kom að gott mætti alltaf bæta og fundargestir 

vildu jafnvel sjá meira gróðursett á holtinu til að mynda betra skjól. Það sköpuðust umræður 

um hvort það ættu að vera fleiri leiktæki eða færri á skólalóðinni og hvort við gætum notað 

náttúruna okkar og umhverfi betur. Einnig var bent á þætti er varða öryggi á skólalóðinni t.d 

varðandi hindranir á milli leikvallar og bílastæðis og gervigrasvallar og bílastæðis en eins og 

málin eru núna þá er óhindrað aðgengi barna að bílastæðum.  

Fram kom einnig sú hugmynd að fá inn fjölbreyttar kynningar á starfsvali, meðal annars með 

því að fá inn fyrrum nemendur eða foreldra til að kynna störf sín og menntun. Sú hugmynd 

fékk góðan hljómgrunn og væri áhugavert að framkvæma á komandi skólaárum. Einnig var 

rætt um fjölda viðburða á vegum skólans og skiptar skoðanir voru á því hvort þeir væru 

hæfilegir, of margir eða jafnvel of fáir. Umræður sköpuðust um foreldrasamskipti og hvað 

foreldrar gætu gert til að efla samskipti sín á milli.  

Fundinn sóttu bæði foreldrar og aðrir íbúar hreppsins. Stjórnendur skólans munu nota efni 

og ábendingar fundarins til hliðsjónar við skipulagningu næsta skólaárs sem og að vinna 

tillögurnar áfram.  

5.8 Kennarafundir  

Haldnir voru kennarafundir tvisvar sinnum í viku á þessu skólaári þar sem fundirnir voru 

notaðir til að upplýsa, taka ákvarðanir, umræður og annað sem þörf var á að ræða eða 

framkvæma. Skráð var niður í fundabók þau málefni sem voru til umfjöllunar. Málin eru 
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síðan skoðuð og merkt sem ókláruð, kláruð, samþykkt eða ósamþykkt og gefur það betri 

yfirsýn yfir þau mál sem fara fyrir kennarafund.  

5.8.1 Helstu niðurstöður kennarafunda 

1. Hópastærðir? Samkennsla? Árgangakennsla? 

1. Hafa stundatöflur í bóklegum tímum eins (amk á yngstastigi). Reyna að haga 

töflum á mið- og unglingastigi þannig að samvinna sé möguleg. 

2. Skoða kynjaskiptingu í fleiri greinum. Viljum sjá samkennslu þvert á árganga. 

3. Allskonar blandaðir hópar eftir getu, kyni, áhuga, stigum o.s.frv. 

4. Samkennsla þarf að fara eftir hópum/einstaklingum. 

 
2. Hvaða áhersluþætti viltu sjá á næsta skólaári? 

1. Meiri stöðugleiki í vali á unglingastigi. 

2. Einstaklingsnámskrá fyrir alla. 

3. Uppeldi til ábyrgðar. 

4. Endurskoða gagn og gaman. Of margir krakkar og lítið skipulag. Hafa fast starf 

og fá jafnvel kennara inn í þessa tíma. 

 
3. Skipulag skólahúsnæðis 

1. Bæta útisvæðið. 

2. Hafa fastar stofur fyrir bekki. Húsgögn og annað sé fast í stofunum milli ára. 

3. Fá falleg, bjartari og góð húsgögn – ekki samtíning. 

4. Byggja íþróttahús. 

 
4. Hver er framtíðarsýnin? Hvert stefnum við? 

1. Halda í það sem gott er. 

2. Fá meiri festu og skipulag. 
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3. Markmiðakennsla. 

4. Halda áfram með þá góðu vinnu sem er að fara hér fram 

6 Umbótaáætlun  

 

Umbótaþáttur Leið til sóknar Mat Ábyrgð 
Stjórnun     
 

 
 Auka upplýsingaflæði til foreldra frá 

stjórnendum, m.a með auknum póstum, 
fréttabréfum, greinum. 

 Koma upplýsingum um breytingar 
tímalega til foreldra  

 Skólapúlsinn 
 

 Skólastjórnendur 

Heimasíða      

  Klára uppsetningu á nýrri heimasíðu, gera 
síðuna notendavæna fyrir spjaldtölvur og 
síma.  

 skólapúlsinn  Skólastjórnendur 

Virkni nemenda    

Ánægja af lestri 
Þrautsegja í námi 
Áhugi á stærðfræði 
Trú á eigin 
vinnubrögðum 
Trú á námsgetu 
Þátttaka nemenda í 
kennslustundum 

 Endurskoða kennsluáætlanir og námsvísa 
samkvæmt Aðalnámskrá  

 Vinna meira í teymum á hverju stigi 

 Skipuleggja skólastarf með þeim hætti að 
hægt sé að kenna saman námshópum 

 Með aukinni símenntun kennara og 
starfsfólks 

 Með innleiðingu á uppeldi til ábyrgðar 

 Skólapúlsinn   Kennarar og 
skólastjórnendur 
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 í tímum  Nemendur setji sér sjálf námsmarkmið í 
hverju fagi fyrir sig 

 Taka upp Pals lestrarkennslu  

Símenntun      

  Vinna að símenntunaráætlun skólans  

 Starfsfólk skili inn til stjórnenda hvernig 
þeir sinna símenntun sinni 

 Skólapúlsinn   Kennarar og 
skólastjórnendur 


