
 

 
 

  

 

1 Úrbótaáætlun 

Þegar litið er á matsspurningar í sjálfsmatsskýrslu í heild og helstu niðurstöður eru dregnar 

saman má sjá að nám og kennsla gengur vel og er einstaklingsmiðuð. Teymiskennsla reynist 

vel og styður við gott skólastarf. Líðan nemenda er almennt góð enda unnið markvisst að 

þeim þætti. Eineltisáætlun skólans er virk og passa verður upp á að svo verði áfram og heldur 
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að gefa í varðandi utanumhald á þeirri vinnu sem og Uppeldi til ábyrgðar til að tryggja 

áframhaldandi vellíðan nemenda í Flóaskóla. Virkni foreldra í námi barna sinna er þáttur sem 

við þurfum að skoða betur, sem og upplýsingastreymi á milli heimila og skóla. Starfsánægja 

og líðan starfsmanna í Flóaskóla er misjöfn; margir starfsmenn eru ánægðir og líður vel á 

meðan aðrir eru óánægðir í starfi og líður ekki vel. Nú þegar er komin af stað vinna sem 

vonandi skilar árangri í rétta átt en áfram verður unnið að þessum þætti. Mikilvægt er að allir 

starfsmenn átti sig á að þetta er samstarfsverkefni og að allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir 

góðum starfsanda. Eins skiptir utanaðkomandi stuðningur og umræða miklu máli og 

mikilvægt er að tala upp það jákvæða fremur en það neikvæða. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Umbótaáætlun 

 

 



Sjálfsmatsskýrsla Skólaársins 2015 – 2016 júní 2016 

 

Flóaskóli 3 

 

Úrbótaáætlun    

Umbótaþáttur Leið til sóknar Mat Ábyrgð 
Stjórnun & 
upplýsingaflæði 

   

 

 
 Ný heimasíða m. föstum 

upplýsingum sett í loftið 

 Fréttir úr skólastarfinu settar inn á 
Facebook síðu Flóaskóla 

 Mikilvægar upplýsingar sendar á 
foreldra með SMS úr Mentor 

 Stjórnendapóstur sendur út á 
fimmtudögum 

 Upplýsingaskjár og upplýsingatafla 
sett upp í aðal inngangi  

 Umræður milli stjórnenda og 
kennara varðandi mat og 
endurgjöf – hvaða leiðir skal fara 

 Foreldrakönnun 

 Starfsmannakönnun 
 

 Skólastjórnendur 

 Kennarar 

Olweus & UTÁ    

  Olweusáætlun og verkferlar 
skoðaðir í skólabyrjun 

 Olweusáætlun fylgt allt skólaárið 

 Upprifjun á UTÁ í skólabyrjun 

 UTÁ notað sem ríkjandi   

 Olweus könnun 

 Nemendakönnun 

 Foreldrakönnun 

 Skólastjórnendur 

 Teymisstjóri UTÁ 

Samstarf heimila & 
skóla 

   

  Fræðslufundir varðandi nám og 
kennslu 

 Bekkjarkvöld (stigskvöld) með 
foreldrum 

 Foreldrakönnun 

 Starfsmannakönnun 
 

 Skólastjórnendur 

 Námsráðgjafi 

 Umsjónarkennarar 

Starfsánægja og 
líðan  

   

  Námskeið um samskiptastíla á 
starfsdögum í ágúst  

 Ný kaffistofa tekin í notkun og 
hádegismatur framreiddur þar 
fyrir starfsfólk 

 Nýtt vinnuherbergi kennara tekið í 
notkun 

 Veikindatilkynningar einfaldaðar 

 Ritari ráðinn við skólann 

 Húsvörður með fastan viðverutíma 

 Jákvæð og uppbyggileg samskipti 

 Starfsmannakönnun 

 Starfsmannaviðtöl 

 Stjórnendur 
 

 

 

 

 

 

 Sveitastjórn 

 Allir starfsmenn 
 

Trú nemenda á eigin 
vinnubrögðum 

   

  Umræður við nemendur um eigin 
vinnubrögð í námi 

 Fjölbreyttar aðferðir í námi 
kenndar og prófaðar 

 Nemendakönnun 

 Nemendaviðtöl 

 Kennarar 

 Verkefnastjóri UTÁ 

 Námsráðgjafi 

Endurmenntun    

  Endurmenntunaráætlun útbúin og 
kynnt 

 Kennarar velja sér 
endurmenntunarleið 

 Kennarar kynna fyrir öðrum það 
sem þeir hafa lært 

 Kennarar skila 
endurmenntunarskýrslu til 
stjórnenda 

 Starfsmannakönnun 

 Starfsmannaviðtöl 

 Skólastjórnendur 

 Kennarar 

 Kennarar og 
skólastjórnendur 

 Kennarar 
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3 Viðauki  

3.1 Svót greining unnin úr öllum gögnum sjálfsmatsins  

 

 


