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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 júní 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 þessa 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 

um sjálfsmat Flóaskóla.  

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

þættir eru skoðaðir nokkrum sinnum á þessum fimm árum en aðrir þættir einu sinni. Þeir 

þættir sem skoðaðir voru sérstaklega á yfirstandandi skólaári voru:  

- Nemendur: líðan, þarfir, starfsandi og samstarf 

- Starfsfólk: líðan, þarfir, starfsandi og samstarf 

- Stjórnun skólans 
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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. Hún verður kynnt fyrir starfsfólki skólans, nemendum, foreldrum, 

skólaráði, fræðslunefnd og sveitarstjórn. Skýrslan verður jafnframt birt á heimasíðu skólans: 

http://www.floaskoli.is.    

 

Um Flóaskóla 

Í Flóaskóla starfa nemendur, kennarar og annað starfsfólk undir einkunnarorðum skólans: 

Hugur, hjarta, hönd. Skólastefna Flóahrepps hefur verið í mótun skólaárið 2012-2013 og mun 

sú stefna styrkja skólann í vinnu við sjálfsmat. Skólastefnan tekur gildi skólaárið 2013-2014. 

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

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

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.  

Nemendur í Flóaskóla: 

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.  

Nemendur skiptust eftirfarandi í 8 bekkjarhópum veturinn 2012-2013: 

1. bekkur 14 nemendur- ein bekkjardeild 

2. bekkur 9 nemendur – ein bekkjardeild 

3. bekkur 8 nemendur – samkennsla með 4. bekk 

4. bekkur 8 nemendur – samkennsla með 3. bekk 

5. bekkur 12 nemendur – ein bekkjardeild 

6. bekkur 9 nemendur – samkennsla með 7. bekk 

7. bekkur 7 nemendur – samkennsla með 6. bekk 

8. bekkur 6 nemendur – ein bekkjardeild 

9. bekkur 8 nemendur – ein bekkjardeild 

10. bekkur 11 nemendur - ein bekkjardeild 

http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/nr/2248
http://www.floaskoli.is/
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Samkvæmt tölum frá Hagstofu eru 5 börn fædd árið 2007 með lögheimili í Flóahreppi. 

Umsóknir hafa borist um 2 börn til viðbótar og væntanlegur fjöldi í 1. bekk á næsta skólaári 

eru því 7 nemendur. 

Starfsmenn Flóaskóla: 

Skólastjóri: 

Skólastjóri Flóaskóla er Guðmundur Freyr Sveinsson. 

Deildarstjóri/staðgengill skólastjóra: 

Við Flóaskóla starfar einn deildarstjóri með 50% kennsluskyldu. Því starfi sinnir Hulda 

Kristjánsdóttir. 

Kennarar: 

Kennarar eru 18 við skólann þ.m.t deildarstjóri. 9 kennarar eru í 100% starfi aðrir með minna 

starfshlutfall eða stundakennslu. Allir kennarar eru með kennsluréttindi á grunnskólastigi. 

Stöðugildi við kennslu eru um 12. 

Aðrir starfsmenn: 

1 sérkennari (1 stöðugildi) 

1 þroskaþjálfi (0,8 stöðugildi) 

3 stuðningsfulltrúar (2,3 stöðugildi) 

1 skólaliði (0,86 stöðugildi) 

2 matráðar (1,2 stöðugildi) 

1 ræstitæknir (1 stöðugildi) 

1 forfallakennari (fer eftir þörf hverju sinni) 

6 skólabílstjórar með mislangar akstursleiðir og mismikinn fjölda nemenda á leiðum sínum. 

Að auki koma ýmsir stundakennarar að kennslu í valgreinum á unglingastigi. 
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Markmið og áherslur skólastarfs í Flóaskóla 

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

þessi einkunnarorð að leiðarljósi í skólastarfinu. Við leggjum áherslu á að allir nemendur fái 

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

verkgreinum og að horft sé til einstaklingsmiðaðs náms þar sem við á. 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. 
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Sjálfsmatsvinna veturinn 2012-2013 

Markmið og áherslur mats 

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.  

Í Flóaskóla eru notaðar nokkrar aðferðir við mat á skólastarfinu. Aðferðirnar eru greinandi og 

byggja á: skólanámskrá, starfsáætlun, könnunum sem hafa verið lagðar fyrir foreldra, 

nemendur og starfsfólk (Skólapúlsinn), niðurstöðum prófa, styrk- og veikleikagreiningum 

ásamt ýmsum athugunum og tölfræðilegum upplýsingum um starfsemi skólans. Við viljum 

notumst 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 í júní ár hvert. 

Aðferðir Flóaskóla við mat á skólastarfinu: 

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 fara í starfsþróunarsamtal hjá stjórnendum. Leiðsagnarmat var einu 

sinni á skólaárinu 2012-2013 sem skilar góðum upplýsingum. Matið byggir einnig á 

skólanámskrá, starfsáætlun, foreldrakönnunum (Skólapúls), niðurstöðum prófa, styrk- og 

veikleikagreiningum ásamt ýmsum öðrum athugunum og mati svo sem viðtölum og 

umræðum. Gagnaöflun á sér að mestu leyti stað með því að leggja kannanir fyrir og vinna úr 

þeim og með því að skrá niður punkta frá starfsmönnum um atriði er varða mat á 

skólastarfinu. Einnig er notast við skráðar umsagnir og einkunnir nemenda og samtöl við 

starfsfólk, nemendur og foreldra. Úrvinnsla og skráning skal fara fram strax að loknu mati 

eða umræðum og ávallt gætt að gildandi lög séu höfð í heiðri, m.a. um meðferð 

persónuupplýsinga og trúnaðar. Hér að neðan er farið  yfir hvernig matið fór fram skólaárið 

2012-2013. 

Foreldrakönnun: 

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

var við sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn í fyrsta sinn. Könnunin var opin frá 1. febrúar-28. 

febrúar. Þátttökuhlutfall í könnuninni var 85% en 80% þarf til að skólinn fái birtar 

niðurstöður. Í foreldrakönnuninni var notast við spurningalista er snúa að eftirtöldum 

þáttum: gæði skólans, samskipti við skólann, virkni í skólastarfi og námið heima fyrir. Einnig 
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var foreldrum gefinn kostur á að skrifa sérstakar ábendingar og koma þannig á framfæri 

öðrum atriðum en þeim sem könnunin tók á.   

Nemendakönnun í 1.-5. bekk 

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 

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 í fyrsta sinn. 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: 

 ánægja af lestri 

 áhugi og ánægja af stærðfræði 

 áhugi og ánægja af náttúrufræði 

 trú á eigin námsgetu 

 trú á eigin vinnubrögð í námi 

 stjórn á eigin árangri 

 þrautseigja í námi 

 íþróttir/líkamsrækt 
Líðan nemenda: 

 sjálfsálit 

 stjórn á eigin lífi 

 vanlíðan 

 kvíði 

 einelti 
Skóla- og bekkjarandi: 

 að tilheyra skólanum 

 samband nemenda við kennara 

 agi í tímum 

 virk þátttaka í tímum 

 hvatning kennara 

 mikilvægi heimavinnu í náminu 
Einnig var nemendum gefinn kostur á að skrifa sérstakar ábendingar og koma þannig á 

framfæri öðrum atriðum en þeim sem könnunin tók á.   
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Starfsmannakönnun: 

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.   

Eineltiskönnun Olweusar 

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. 

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.  

Kannanir og próf sem Flóaskóli notar til að fylgjast með námsframvindu: 

Ýmis stöðluð próf og kannanir eru lögð fyrir nemendur til að fylgjast með framförum. Einnig 

er notast við eftirfylgni- og stöðupróf ef við á. Sérkennari og þroskaþjálfi bera ábyrgð á að 

próf og kannanir varðandi námsframvinu séu lögð fyrir og hafa yfirlit yfir þau próf og 

kannanir sem taka á í hverjum bekk. 

Annað: 

Eins og áður hefur komið fram er margt annað sem sjálfsmat byggir á og má þar nefna 

starfsþróunarsamtöl, leiðsagnarmat, foreldraviðtöl, starfsmanna- og kennarafundi 

(fundargerðir), viðburði á vegum skólans og fleira. Sumir þættir eru formlegir en aðrir 

óformlegir.  
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Niðurstöður 

Hér fyrir neðan koma niðurstöður úr nemendakönnunum, foreldrakönnun, 

starfsmannakönnun, Olweuskönnun og úr samræmdum prófum. 

Sem fyrr segir notast Flóaskóli við sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn. Nemendur taka könnun 

tvisvar sinnum yfir skólaárið, í október og apríl, foreldrar í febrúar og starfsmenn í mars.  

Fyrst sjáum við yfirlit úr hverri könnun þar sem sjá má þá þætti sem er verið að skoða. Undir 

hverjum þætti eru svo yfirleitt nokkrar spurningar. Í nemendakönnun er hægt að sjá 

breytingu frá síðustu mælingu þar sem nemendur tóku könnun tvisvar á skólaárinu. Rauð 

tala merkir að breytingin er neikvæð og græn tala merkir jákvæð breyting. Bláu tölurnar 

birtast þegar um marktækan mun er að ræða samanborið við landsvísu. Munur upp á 0,5 stig 

telst ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá 1,5 stig 

og meira telst mikill munur.  

Næst sjáum við myndir sem sýna á myndrænan hátt þá þætti sem eru með marktækan mun. 

Í nemendakönnun sýnir rauða línan landsmeðaltal og græna línan sýnir meðaltal skólans á 

kvarðanum. Gildi skólans koma fram á myndinni hjá mánaðarheitunum. Í foreldra- og 

starfsmannakönnun sýna myndirnar niðurstöður skólans samanborið við niðurstöður á 

landsvísu ýmist með súluritum eða línuritum. Hátt gildi á kvarðanum sýnir að viðkomandi 

þáttur er sterkt einkenni í skólanum.  
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Nemendakönnun í 6.-10. bekk 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 12 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 13 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 14 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 15 

 

 

  



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 16 

 

Foreldrakönnun  
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framhald af töflu: 

 

 

 

 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 18 

 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 19 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 20 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 21 

 

 

 

 

 



SJÁLFSMATSSKÝRSLA FLÓASKÓLA júní 2013 

 

Flóaskóli 22 

 

Starfsmannakönnun 
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Framhald af töflu: 
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Nemendakönnun í 1.-5. bekk 

Könnun meðal nemenda í 1.-5. bekk var lögð fyrir í maí 2013. 47 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. Nemendur merkja við 

merki sem merkja já, veit ekki og nei. 
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Samantekt á niðurstöðum er eftirfarandi: 
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Olweusarkönnun 

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. 

49 nemendur af 51 svöruðu könnuninni. Helstu niðurstöður voru eftirfarandi: 
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Samræmd próf 

Í meðfylgjandi töflu má sjá dreifingu nemenda Flóaskóla miðað við normaldreifðar einkunnir 

þar sem meðaltal landsins er 30. 

 

  Íslenska  Stærðfræði Enska  Meðaltal  

4. bekkur 33,6 25,9   29,8 

7. bekkur 28,3 29,7   29,0 

10. bekkur 28,8 32,9 28,7 30,1 

 Meðaltal  30,2 29,5 28,7 29,5 
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Umbótaáætlun og framkvæmd umbóta 

Umbótaáætlun: 

Umbóta og aðgerðaáætlun verður unnin á grunni þessarar skýrslu og mun liggja fyrir 15. 

ágúst 2013. 

Endurmat á umbótum: 

Umbætur skulu endurmetnar í desember 2013 og breytingar gerðar ef þörf er á. 

 


