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Inngangur        

Öllum grunnskólum ber að framkvæma kerfisbundið sjálfsmat samkvæmt 35. og 36. grein 

grunnskólalaga frá 2008. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hefur verið náð, 

greina veika og sterka þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. Skólar verða að 

koma til móts við ólíkar þarfir og margir ólíkir þættir móta skólastarfið. Sjálfsmatið verður stöðugt að 

vera í gangi og er langtímamiðað, með því fer fram víðtæk gagnasöfnun um skólastarfið í heild sinni. 

Sjálfsmat skóla er liður í þróun og vexti þeirra auk þess sem það er leið til að miðla þekkingu á 

skólastarfi. Sjálfsmat, umbætur og mat á þeim eru því lykill að því að gera góðan skóla betri.   

Það er í verkahring sveitastjórna að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs  samkvæmt nýjum 

grunnskólalögum , sbr. 5.,6. og 37.gr. og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, 

innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um 

umbætur.Samkvæmt 38. grein laganna kemur fram að menntamálaráðuneytið annast greiningu og 

miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga  frá sveitarfélögum skv. 37.gr. 

og með sjálfstæðri gagnaöflun. 

Sjá grunnskólalögin nánar á eftirfarandi slóð http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html.  

Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni. Ákveðin viðmið sem skólum er 

ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni eru gefin út á vegum ráðuneytisins svo og leiðbeiningar um 

sjálfsmat. Matið þarf að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, 

árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert, til þessa að uppfylla 

viðmið laga. 

Grunnskóli Borgarfjarðar  varð til við sameiningu Varmalandsskóla og Grunnskóla Borgarfjarðar 

Kleppjárnsreykjum og Hvanneyri  vorið 2010. Unnið er eftir sjálfsmatskerfinu „How good is our 

school“  eða gæðagreinum. Gæðagreinana ásamt ítarefni má finna á vef skólaskrifstofu Skagfirðinga. 

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/.  Á vorönn 2013 fór GBF í samstarf við Skólapúlsinn og 

voru lagðar kannanir fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn.  

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/
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Einkenni stofnunarinnar    

Húsnæði            

Hvanneyrardeild                              

Kennsla fer fram í tveimur byggingum;  í barnaskólanum og gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í 

barnaskólanum eru þrjár almennar kennslustofur, tölvuver, myndmenntarstofa, bókasafn, 

starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur borða hádegismat í holi í anddyri skólans. Skólasel er 

starfrækt í skólahúsnæði eftir skólatíma til kl. 16:00. Íþróttakennsla fer fram að mestu leyti utan dyra 

eða í gamla íþróttahúsi Bændaskólans. Í vetur fór sundkennslan fram í Hreppslaug í Skorradal í 2 vikur 

að hausti og í Borgarnesi og Hreppslaug að vori. 

 
Kleppjárnsreykjadeild 

Kennsla fer fram í fjórum byggingum: í grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 
skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 
allar almennar kennslustofur, smíðastofur, námsver, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða 
nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram 
myndmenntarkennsla. Þetta húsnæði var áður bílskúr við skólann sem var endurnýjaður árið 
2008 og breytt í myndmenntarstofu. Í gömlu skólastjóraíbúðinni eru náttúrufræði-, textíl- og 
tónmenntarstofa. Í íþróttahúsinu fer fram öll íþrótta- og sundkennsla og er allur búnaður þar 
til fyrirmyndar. Ráðist var í endurbætur á austur inngangi skólans, bæði fyrir nemendur og 
kennara. Einnig var salernisaðstaða bætt sem og starfsmannarými.  
 
Varmalandsdeild 

Kennsla fer fram í þremur byggingum: í barnaskólanum, í gamla húsmæðraskólanum og í 
íþrótta- og félagsheimilinu Þinghamri. Kennsla 1.- 4. bekkjar fer fram í barnaskólanum en þar 
er einnig bókasafn, tölvuver, textíl- og myndmenntastofur, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 
ritara og mötuneyti. Kennsla 5.-10. bekkjar fer fram í Húsó, sú bygging hefur verið 
endurnýjuð að hluta. Á efstu hæð eru nú 3 kennslustofur, nemendarými auk 
stjórnunarrýmis. Á miðhæð er starfsmannaaðstaða, morgunverðarsalur, náttúrufræðistofa, 
sérkennslustofa, almenn kennslustofa og nemendarými. Keyptir voru ofnar fyrir 
heimilisfræðikennslu sem var færð yfir í húsmæðraskólann. Í Þinghamri er íþróttasalur, 
sundlaug og smíðastofa. Áætlað er halda áfram endurbótum á Húsmæðraskólanum 2015. 

Skólalóð   
Hvanneyrardeild  

Skólalóðin er miðsvæðis og liggur ekki að umferðargötum. Lóðin er að mestu leyti lögð möl 
en grasi að hluta til.  Á lóðinni er góður gervigrasvöllur og steyptur körfubolta/fótboltavöllur. 
Einnig eru rólur og klifurgrind. Fyrir liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. 
Verið er að klára aðkomu að skólanum og bílastæði. 
Kleppjárnsreykjadeild 

Skólalóðin er nokkuð stór. Í porti sem myndast af skólabyggingunni eru leiktækin og í 
kringum þau er möl, þar er einnig lítill malbikaður körfuboltavöllur. Utar eru svo stór gras-
fótboltavöllur og grasflatir umhverfis skólann sem nýtast sem leiksvæði. Malbikaður minni 
fót- og körfuboltavöllur er staðsettur við enda sundlaugar. Skólinn hefur einnig til umráða 
gamalt tún í næsta nágrenni svokallað Læknistún og þar hefur verið unnið að aðstöðu fyrir 
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útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa einnig verið gróðursettar plöntur 
til skjólmyndunar. 
Varmalandsdeild 

Náttúrulegt umhverfi skólans er barnvænt og hentar vel til útivistar, þó er brýn þörf á 
ákveðnum úrbótum s.s. bílastæðum, leiktækjum og heildarskipulagi skólalóðar. Sett voru 
upp tvö ný leiktæki og öryggismöl við Barnaskólann. 

Nemendur     

Við upphaf skólaársins 2013-2014 voru nemendur skólans 206 en við lok þess 202 á þremur 
starfsstöðvum. 
Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1.-2. bekk og 3.-4. 
bekk. 
Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1. 2. og 3. bekk, 4. og 5. 
bekk og 6. og 7. bekk. 
Í Varmalandsdeild var kennt í 7 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 5. og 6. bekk, 7. og 8. bekk og 
9. og 10. bekk.    

Akstur  

Nær allir nemendur skólans koma og fara með skólabílum.  

Umsjónarmenn leiða eru: Hvítársíða/Stafholtstungur, Norðurárdalur, Borgarhreppur, 

Lundarreykjadalur, Bæjarsveit og Hvanneyrarleið er Garðar Jónsson, Þverárhlíð og Kotaleið 

Sæmundur Sigmundson, Bifröst og Skorradalsleið Tryggvi Sæmundsson, Húsafell og Flókadalsleið Jón 

Pétursson og Hálsasveit/Reykholt er Einar Guðni Jónsson. 

Starfsmenn GBf 
Skólastjóri 

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. 

Deildastjórar 

Þrír deildarstjórar eru starfandi við skólann. Helga Jensína Svavarsdóttir er deildarstjóri 

Hvanneyrardeildar í 38% stöðugildi sem stjórnandi. Hlöðver Ingi Gunnarsson er deildarstjóri 

Varmalandsdeildar og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri Kleppjárnsreykjadeildar, staðgengill 

skólastjóra. Deildarstjórar K- og V- deildar eru báðir í 80% stöðugildi sem stjórnendur. 

Kennarar eru 31 talsins þ.m.t. deildastjórar. Stöðugildi til kennslu er 24,7 og kennslustundir  642,1  á 

viku skólaárið 2013-2014. 

Aðrir starfsmenn   
2 húsverðir  1,5 stöðugildi 

2 skólaritarar 1,0  stöðugildi 

1 kennsluráðgjafi  0,40 stöðugildi 

1 skólahjúkrunarfræðingur 0,20  stöðugildi 

1 skólasálfræðingur 0,20 stöðugildi 

5 stuðningsfulltrúar 5,3 stöðugildi 

10 skólaliðar 7,87 stöðugildi  

2 bókaverðir 1 stöðugildi  

3 matráðar 2,7 stöðugildi 

2 starfsmenn í mötuneyti  1,88 stöðugildi 
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Stefna og markmið 
Hlutverk Grunnskóla Borgarfjarðar, í skipulagðri samvinnu við heimilin og samfélagið, er að 

 stuðla að vellíðan, alhliða þroska og heilbrigði nemenda 

 veita nemendum tækifæri til alhliða menntunar, bæði hugar og handa  

 efla gagnrýna hugsun nemenda, lífsgleði og jákvæða sjálfsmynd 

 undirbúa nemendur fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi, með sjálfstraust og áræðni 
til að hafa áhrif á þróun samfélagsins  

Framtíðarsýn  
Grunnskóli Borgarfjarðar útskrifar metnaðarfulla nemendur, sem nýta styrkleika sína til að ná árangri.  

Skólinn er sérstaklega sterkur á sviði lýðheilsu, lífsleikni, list- og verkgreina, með tengingu við náttúru, 

arfleifð, menningu og sögu heimasvæðisins. Skólinn eykur fjölbreytni sína í gegnum ólíkar 

starfsstöðvar, sem standa og vinna saman að stöðugt betri árangri.  

Einkunnarorð  
Einkunnarorð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur. Hugtökin þrjú lýsa best skólastarfi GBf og við 

hverju nemendur mega búast innan hans. http://www.gbf.is  

Gleði  vísar til þeirra jákvæðu viðhorfa sem skólinn vill að nemendur hafi til námsins og skólans og sé 

um leið lýsandi fyrir ríkjandi samskiptaform. Án gleðinnar er erfitt fyrir nemendur að ná þeim góða 

árangri sem skólinn væntir af þeim. 

Heilbrigði, vísar til andlegs og líkamlegs heilbrigðis sem er lykilþáttur nemenda til að ná árangri. 

Skólinn leggur sitt af mörkum til að auka heilbrigði nemenda með daglegri, skipulagðri hreyfingu og 

hollum mat í mötuneytinu. 

Árangur  vísar til þess árangurs nemenda sem skólinn vill að hver einstaklingur nái bæði í námi og á 

félagslega sviðinu.  

Það er von skólans að nemendur upplifi veru sína í skólanum eftir einkunnarorðum hans. 

Stefna skólans er einstaklingsmiðað nám með áherslu á útikennslu og hreyfingu, sjá nánar á 

heimasíðu skólans. 

Gildi 
Við: 

 berum virðingu fyrir sjálfum okkur, öðrum og umhverfinu  

 tökum ábyrgð á því sem við gerum og segjum 

 ástundum heiðarleg og réttlát samskipti, byggð á gagnkvæmu trausti 

 göngum með gleði og jákvæðu hugarfari til leiks og starfs 

 stöndum saman og vinnum saman 

 sýnum umburðarlyndi og kærleika í samskiptum 

 erum metnaðarfull, skipulögð og öguð í öllu sem við gerum 

 gætum fyllsta trúnaðar um málefni annarra 

 hvetjum til heilbrigðs lífernis 

Sjálfsmat 
Samkvæmt 35. og 36. grein nýrra grunnskólalaga á sérhver grunnskóli að innleiða aðferðir til að meta 

skólastarfið, þar á meðal kennslu- og stjórnunarhætti, samskipti innan skólans og tengsl hans við 

nærumhverfið.  

http://www.gbf.is/
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Sjálfsmat skóla felur í sér ítarlega lýsingu á markmiðum og starfi skólans og jafnframt tillögur um 

úrbætur og mat á þeim. Með sjálfsmati fer fram víðtæk gagnaöflun um skólastarfið sem veitir 

upplýsingar um í hve miklum mæli árangur skólastarfsins er í samræmi við markmið skólans sem sett 

eru í skólanámskrá.  Forsenda raunhæfs sjálfsmats er því ítarleg og markviss skólanámskrá sem 

stuðlar að því að starfsfólk skóla skýri viðhorf sín til skólastarfs og sameinist um leiðir að settu marki.  

Árlegar kannanir   

 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, 
teiknipróf 

1. bekkur  Sálfræðingur Október 2013 

Hreyfiþroskapróf   
MOT 4-6 

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2013 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari Nóvember 2013, 
febrúar og apríl 2014 

Leið til læsis Yngri bekkir að hluta Umsjónarkennari  3-
4. bekkjar 

Haust 2013 

Greinandi lesskimun 
GRP 14h 

9. bekkur Kennsluráðgjafi Janúar 2014 

Hraðlestrarpróf 1.- 10. bekkur  Sérkennari 
/ísl.kennari 

3 sinnum á 
skólaárinu hjá 1.-
9.bekk.  
1 sinni hjá 10. bekk 

Samræmd próf 4., 7. og 10.bekkur Deildarstjóri haust 2013 

Niðurstöður samræmdra prófa   
Á haustönn þreyttu nemendur 4., 7. og 10.bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 

nemendur 10. bekkjar þreyttu einnig próf í ensku. 

Niðurstöður samræmdra prófa í 4., 7. og 10.bekk 2013 í Grunnskóla Borgarfjarðar. 

Hér má sjá meðaltalstölur 

 

4. bekkur  íslenska     GBf 4.bekkur  íslenska N-Vesturland 4.bekkur  íslenska landið allt 

5,82 5,5 5,9 

4. bekkur stærðfræði  GBf 4. bekkur stærðfræði               

N- Vesturland 

4.bekkur  stærðfræði landið allt 

6,25 6,6 6,8 

7. bekkur  íslenska     GBf 7. bekkur  íslenska                     

N-Vesturland 

7. bekkur  íslenska  landið allt 

7,33 6,4 6,4 

7. bekkur stærðfræði  GBf 7. bekkur stærðfræði               

N-  Vesturland 

7. bekkur  stærðfræði       

landið allt 

6,6 6,6 6,8 

10. bekkur  íslenska  GBf 10.bekkur  íslenska                    

N-Vesturland 

10.bekkur  íslenska landið allt 

5,5 5,6 5,9 
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10. bekkur stærðfræði  GBf 10. bekkur stærðfræði             

N-  Vesturland 

10. bekkur  stærðfræði     

landið allt 

A 0%-B 10% -C 50% -D 40% A 8%-B 45%-C 32%-D 15% A 12%- B 48%-C 26%-D 14% 

10. bekkur enska       Gbf 10. bekkur enska                       

N-  Vesturland 

10. bekkur  enska   landið allt 

5,7 6,5 7,0 

Heilsustefna Varmalandsdeildar 
Stefnan er að fylgjast með líkamlegu ástandi nemenda. Íþróttakennarar  sjá um að framkvæma 

líkamlegar mælingar ásamt því að hjúkrunarfræðingur fylgist með líkamsstuðli (BMI) þ.e hæð og 

þyngd.  Mælingarnar eru gerðar í upphafii og lok hvers skólaárs.  Líkamsmælingarnar felast í 

eftirfarandi þáttum; Skógarhlaupinu sem er 2,2 km  hringur á skólasvæðinu, sem mælir úthald,   

píptesti sem er þol- og styrktarpróf, framkvæmt í íþróttasal þar sem allir nemendur fá sína þoltölu 

eftir aldri, styrktarprófi sem framkvæmt er í íþróttasal en þar er mældur styrkur í efri líkama með 

armbeygjum og í kviðvöðvum með uppsitum. Árangur nemenda er síðan reiknaður út frá meðaltals 

framför í  þessum mælingum. Reynt hefur verið að auka metnað nemenda með því að bekkirnir 

keppist um að bæta sitt líkamsástand sem mest. Þetta hefur tekist með ágætum eins og lesa má úr 

línuritunum enda hefur líkamsástand flestra nemenda batnað verulega. Vonandi verður þessi stefna 

gott veganesti í lífsstíl nemenda í framtíðinni. 

 

 

Meðal þoltala 2007 - 2014 
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Píptest 2007- 2014 
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2009

Árið. 
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Árið. 
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Árið. 
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Árið. 
2013

Árið. 
2014

10. bekkur

Skólinn

 

Námsmat     
Námsmat í GBF miðar að því að auka samfellu í námsmati innan skóla og  milli skólastiga. 
Gefin er prófseinkunn og/eða frammistöðumat við annaskil. Frammistöðumat var unnið í 
öllum deildum af nemendum og kennurum um áramót en einungis af kennurum að vori.  
Kennarar í unglingadeild ákváðu að halda óbreyttu fyrirkomulagi námsmats á vorönn þar 
sem nemendur unnu í prófamöppu. Samhliða þessu er innan námsgreina símat yfir allt 
skólaárið.  

Foreldraviðtöl    
Foreldrar og umsjónarkennarar hittast a.m.k. þrisvar sinnum yfir skólaárið. Í upphafi 
skólaársins þ.e. strax að lokinni skólasetningu er námsefniskynning í hverri bekkjardeild. Þar 
fer umsjónarkennari yfir námsefni  og starf vetrarins og foreldrar velja sér bekkjarfulltrúa í 
hverri bekkjardeild. Síðan eru tvö einstaklingsviðtöl  þar sem umsjónarkennari, 
foreldrar/forráðamenn og nemandi hittast og fara yfir stöðu og gengi nemandans í námi og 
hlustað eftir röddum foreldra. Fyrra viðtalið er í byrjun október og það síðara í byrjun janúar. 
Í seinna viðtalinu er frammistöðumat nemenda haft til grundvallar og farið yfir það. 
Niðurstöður viðtalanna eru trúnaðarmál og farið með þær sem slíkar. 

Starfsmannaviðtöl     
Starfsmannaviðtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðamál skólastjóra og 
starfsmanns og eru um allt sem snertir starfið en höfuðmarkmið þess eru umbætur. Í því er 
ekki eingöngu litið til baka heldur einnig fram á veginn. Í starfsmannaviðtali eru ekki felldir 
dómar, það snýst ekki um laun starfsmannsins og eru ekki einhliða frammistöðumat.  
Niðurstöður þeirra eru færðar og farið með sem trúnaðarmál. Í lok hvers viðtals gera 
starfsmaður og skólastjóri með sér samkomulag um aðgerðir sem snúa m.a. að markmiðum, 
verkefnum, fræðslu, starfs- og ábyrgðarsviðs hvers og eins.  
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Gæðagreinar  
Almennt um gæðagreina   

Gæðagreinar eru gagnlegt verkfæri fyrir skóla til þess að stuðla að breytingum, þróun og 
vexti skólastarfsins. Allir starfsmenn, foreldrar og nemendur hafa tækifæri til þess að koma 
sínum hugmyndum á framfæri vilji þeir stuðla að breytingum til framfara.  
Lykilþættir gæðagreinanna 

Gæðagreinalíkanið byggir á því að skólastarfinu sé skipt í níu lykilþætti, sem flestir eru síðan 
greindir í tvo eða fleiri undirþætti.  

1. Heildarárangur 
1.1. Framfarir í skólastarfi 
1.2 Samræmi skólastarfsins við lögboðnar skyldur 
 

2. Áhrif á nemendur 
2.1 Námsreynsla nemenda 
2.2. Árangur skólans í að efla foreldra, forráðamenn og fjölskyldur til þátttöku í 
skólastarfi 
 

3. Áhrif á starfsfólk 
3.1. Þátttaka starfsfólks í starfi skólans 
 

4. Áhrif á samfélagið 
4.1. Árangur skólans í samstarfi í tengslum við nærsamfélagið 
4.2. Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild 
 

5. Menntun 
5.1. Skólanámskrá 
5.2. Kennsla sem leiðir til árangursríks náms 
5.3. Til móts við námsþarfir 
5.4  Mat í þágu náms/leiðsagnarmat 
5.5  Væntingar og leiðir sem stuðla að árangri 
5.6  Jafnrétti og sanngirni 
5.7  Samstarf við nemendur og foreldra 
5.8  Umhyggja, velferð og þroski nemenda 
5.9  Sjálfsmat sem undirstaða umbótarstarfs 
 

6. Stefnumótun  
6.1. Endurskoðun skólastefnu og þróunarvinna 
6.2. Þátttaka í stefnumótun og áætlanagerð 
6.3. Þróunaráætlanir 
 

7. Starfsmannastjórnun og stuðningur við starfsfólk 
7.1. Mönnun, ráðningar og stöðugleiki 
7.2. Nýting mannafla og teymisvinna 
7.3. Starfsþróun og starfsmat/starfsmannaviðtöl 
 

8. Samvinna og búnaður 
8.1. Samstarf við samfélagið, skólastofnanir, skólaskrifstofu og sveitarstjórn 
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8.2. Fjármálastjórn 
8.3. Stjórnun og notkun búnaðar og námsumhverfis 
8.4  Gagnavarsla og nýting upplýsinga 
 

9. Forysta 
9.1. Sýn, gildi og markmið 
9.2. Forysta og framtíðaráform 
9.3. Efling starfmanna og samvinnu 
9.4  Forysta um framfarir og breytingar 

10.  Sameining  
10.1 Sameining Grunnskóla Borgfjarðar og Varmalandsskóla 2010  

Einkunnagjöfin er á bili 1-6 , við matið er notaður eftirfarandi einkunnaskali. Markmiðið er 
ávallt að ná sex í öllum þáttum skólastarfsins.  

6 Framúrskarandi Framúrskarandi eða leiðandi á sínu sviði 

5 Mjög gott Afar sterkur þáttur 

4 Gott Mikilvæg atriði yfirleitt sterk en ákveðin atriði gætu orðið betri 

3 Nægilegt Sterk atriði rétt ná að vega meira en slök 

2 Slakt Mikilvæg atriði slök 

1 Ófullnægjandi Afar slakur þáttur 

Hver skóli getur gert sér nýja greina til að meta eftir, til dæmis ýmislegt í innra starfi s.s. 
skólaferðalög, árshátíð og ákveðna þætti sem eru hluti af skólastarfi. Nánari upplýsingar um 
gæðagreina má nálgast á eftirfarandi vefslóð: http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/ 
 

Sjálfmatsáætlun 2013-2016 
Sjálfsmatsáætlun kemur inn á alla þætti skólastarfsins  og nær hún yfir þrjú ár. Auk matsins 

samkvæmt þriggja ára áætlun eru allar greinar skimaðar á hverju ári. Sjálfsmatsskýrsla er unnin á 

hverju vori og er aðgengileg á heimasíðu skólans. Hér má sjá  áætlun um framvindu Gæðagreinanna 

til þriggja ára og verður hún endurmetin á hverju vori. Gæðagreinar þessa árs fylgja í viðauka í 

skýrslunni. Þar má  sjá hvað verið er að meta í hverjum greini fyrir sig. Eldra sjálfsmat skólans má 

nálgast í eldri sjálfsmatsskýrslum. 

Áætlun um sjálfsmat Grunnskóla Borgarfjarðar  2013-2016 

Skólaár 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Haustönn Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 1 

Gæðagreinir  4 

Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 6 

Umbótaáætlun fyrra 

árs rýnd og kynnt 

Gæðagreinir 7 

Vorönn Gæðagreinir 10- 

sameining GBF 

Foreldra-, nemenda- 

og starfsmannakönnun 

Skólapúlsins 

Skimun gæðagreina 

Innra mat fyrri ára 

skoðuð og stefna um 

framhald innra mats 

mótuð. 

Júní Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla Sjálfsmatsskýrsla 

 

http://skolar.skagafjordur.is/gaedagreinar/
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Framfarir í skólastarfi                                                                      Gæðagreinir 1.1          

Kleppjárnsreykir 

Heildareinkunnir fyrir hvern þátt : 5,5,4,5,5,4,5,4, 

Meðaleinkunn 4,6 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Við leggjum áherslu á framfarir og líðan nemenda 

 Stöndum okkur í bóklegu námi/kennslu 

 Skilum góðu fólki út í samfélagið 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Nemendur mættu taka meiri ábyrgð á eigin námi og líðan 

 Samþættingu ábótavant, 

 vantar mælitæki til að meta mikilvæga þætti 

 efling sjálfstraust og samtal kennara 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Samábyrgð 

 Að þétta og samhæfa vinnubrögð og samvinnu kennara 

 Huga vel að þörfum hvers og eins 

Framfarir í skólastarfi       Gæðagreinir 1.1 

Hvanneyrardeild – kennarar 

Heildareinkunn 4,5,5,5,5,5,5,5 

Meðaleinkunn 5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Nemendur taka jöfnum framförum í námi. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Erum bara með nemendur upp í 4.bekk. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að nemendur eru í stöðugum framförum. 

Tillögur um aðgerðir: 

 Fjölga bekkjardeildum á Hvanneyri 

Framfarir í skólastarfi                                                                        Gæðagreinir 1.1 

Varmaland, kennarar og stjórnendur , 3  fimm manna hópar svöruðu 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 4,5,4,5,5,5,4,4,   5,5,5,5,5,4,5,4,    5,5,4,5,4,5,5,4  

Meðaltal 4,6 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Nemendur í skólanum okkar taka mjög góðum framförum í námi. 
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 Árangur skólans er sambærilegur við aðra svipaða skóla og einnig við árangur á landsvísu, svo 

sem á samræmdum könnunarprófum. 

 Við höfum aukið árangur í skólastarfi með tilliti til árangurs allra nemenda. 

 A og B. Mjög einstaklingsbundið.  Undanfarin ár höfum við komið út í meðallagi í 

samræmdum prófum. 

 Góður árangur þrátt fyrir tíð nemendaskipti. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Sjálfstraust nemenda er ekki nógu gott. Mættum sinna þróunnarverkefnum betur. 

 Tíð nemendaskipti, oft skortur á námsstöðu nemenda. 

Við erum sammála að mikilvægustu þættirnir eru : 

 Að útskrifa sjálfstæða einstaklinga út í samfélagið.  

 Að byggja upp sterka einstaklinga sem hafa trú á eigin getu. 

 A 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 A, B, C, virðast vera sama spurningin.  

Samræmi skólastarfsins við lögboðnar skyldur                           Gæðagreinir 1.2     

Stjórnendur 

Heildareinkunnir fyrir hvern þátt : 4,5,5,6,4 

Meðaltal 4,8 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Lögboðnar skyldur uppfylltar 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Vantar fjármagn til að uppfylla allar skyldur 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Spurningar B og D 

Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið  Gæðagreinir 4.1     
Kleppjárnsreykir  - allir meta 

Heildareinkunnir fyrir hvern þátt : 4,5,4,4,5,5,5 

Meðaltal 4,5 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Gott samstarf (2) við stofnanir og heimili í samfélaginu 

 Það er hlustað á alla og þau mál sem koma inn á borð skólans eru skoðuð vandlega og leyst 

eftir bestu getu 

 Nemendur geta sér jafnan gott orð þar sem þeir koma 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Þurfum að sýna meira frumkvæði 
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 Nærsamfélagið veit ekki alltaf hvort og hvernig það getur komið inn í skólann 

 Virkni í samstarfi mætti vera almennari 

 Óvirk heimasíða 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að halda góðum tengslum við nærsamfélagið og vera sýnilegur þar (3) 

Tillögur um aðgerðir: 

 Vera með betri heimasíðu og auka frumkvæði skólans/kennara í samstarfi 

 Vera duglegri að auglýsa okkur 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Spurning D ekki nógu skýr 

 Í spurningu C koma fram tvær spurningar 

Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið    Gæðagreinir 4.1  

Varmaland,  allir svara,  4 hópar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 3,5,2,5,5,5,5,    2,4,2,4,4,5,5,   3,5,5,5,5,5,6,   5,4,4,5,5,5,6, 

Meðaltal 4,4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Tökum tillit til nærsamfélagsins og leyfum því að  hafa áhrif á skólastarfið okkar. 

 Mannauður sem eftir er tekið. 

 Samskipti við nærsamfélagið. 

 G 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Tengsl við nærsamfélagið rofnar þegar börn klára grunnskólann. 

 Frumkvæði frá nærsamfélaginu. 

 Aðilar í nærsamfélaginu eru tilbúnir að koma ef óskað er eftir. Oft hefur gengið illa að fá 

foreldra til að taka þátt, t.d. bekkjatenglar og foreldrafélag. 

Við erum sammála að mikilvægustu þættirnir eru : 

 C, G, Gott samstarf í báðar áttir. 

 Það er fátt mikilvægara en að eiga í góðu samstarfi við umhverfið og það er skólans að senda 

jákvæð áhrif frá sér. 

Tillögur um aðgerðir: 

 Kannski þurfum við að gera nærsamfélaginu grein fyrir því að það sé velkomið inn í 

skólastarfið. 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Hver er munurinn á aðilum í samfélaginu og einstaklingar, fjölskyldur og hópar í samfélaginu? 

Spurningar A og C virðast eins, bara umorðaðar. 

 Liður A og C eru þeir sömu. 

 Athuga þýðingu á texta. 
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Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið  Gæðagreinir 4.1     
Kleppjárnsreykir -  foreldrar 

Heildareinkunnir fyrir hvern þátt : 3,4,4,5,4,5,3 

Meðaltal  4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Vinnum vel með einstaklingum í nærsamfélaginu (2) 

 Jákvætt viðhorf til skólans og stjórnunar  

 Foreldrar upplifa að leitað sé eftir þeirra skoðunum og tillit tekið til þeirra 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Fjarlægðir hamla meira samstarfi 

 Upplýsingaflæði 

 Mættum vinna betur með stofnunum og fyrirtækjum í nærsamfélagi 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að aðilar í nærsamfélaginu séu virkir þátttakendur í skólastarfinu 

 Liðir  A, B, C og F 

Tillögur um aðgerðir: 

 Nýta sér samfélagið betur 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Liður B ásamt fleiri liðum illskiljanlegir að hluta 

 Spurningar mættu vera skemmtilegri og skýrari 

Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið Gæðagreinir 4.1 

Hvanneyri -  starfsfólk og foreldrar 

Heildareinkunn: 5,5,4,5,5,5,5 

Meðaleinkunn: 5 

Sterku hliðarnar okkar:  

 Aðilar í nærsamfélaginu eru virki þátttakendur í skólastarfinu. 

 Gott nærsamfélag og gott samstarf við stofnanir í nærsamfélaginu. 

 Smæð skólans, góð tengsl 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Samfélagið okkar og vinnuveitendur vitna um gæði þeirrar menntunar sem skólinn býður upp 

á. 

 Skólalóð ekki afmörkuð. 

 Matseðill á heimasíðu vantar. 

 Gætum örugglega virkjað samfélagið en betur. 

Við erum sammála um að mikilvægustur þættirinir eru: 

 Virkt samfélag og sýnileiki skólans. 
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 Einstaklingar, fjölskyldur og hópar í samfélaginu taki virkan þátt í starfi og viðburðum skólans 

sem og í ákvörðunum sem snerta samfélagið. 

 Góð tengsl við starfsfólk. 

 Áhugasamt starfsfólk gagnvart velferð barnanna. 

Athugasemdir um gæðagreinir: 

 Skýrari og skilvirkari spurningar 

Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið   Gæðagreinir 4.1  

Varmaland,  foreldrar  (8 manna hópur svaraði) 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,4,4,5,5,5,5  

Meðaltal  4,7 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Jákvæður andi og velvilji einkennir skólastarfið og viðhorfið gagnvart skólanum. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Foreldrasamstarf. 

Við erum sammála að mikilvægustu þættirnir eru : 

 B, A, C, 

Athugasemdir um gæðagreini: 

 Spurningarnar verða að vera skýrari. Ef til vill þarf að þýða spurningarnar  betur. 

Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild   Gæðagreinir 4.2     
Kleppjárnsreykir -  kennarar  
Heildareinkunnir fyrir hvern þátt : 4,4,4,5,4,5,4,4,3 
Meðaltal: 4,1 
Sterku hliðarnar okkar: 

 Þróunarverkefni af ýmsum toga 

 Umhyggja fyrir velferð nemenda 

 Við tökum þátt í verkefnum sem við teljum að séu skólanum til framdráttar og beinum 

sjónum út á við 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Bæta sjálfbærni menntun og vitund um hana 

 Þó lögð sé áhersla á að tileinka sér nýjar aðferðir vantar gjarnan tæki og tól til þess 

 Við stöndum illa hvað frumkvöðlaverkefni varðar, sjálfbærni og víðsýni 

Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að taka okkur verulega á í að bæta þá þætti sem koma illa út 

 Að vera í stöðugri þróun 

Tillögur um aðgerðir: 

 Umbylta hugarfari og virkja alla að sameiginlegu markmiði 
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Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild Gæðagreinir 4.2 

Hvanneyri - kennarar 
Heildareinkunn: 5,5,6,5,6,6,4,5,5 
Meðaleinkunn: 5,2 
 
Sterku hliðarnar okkar:  

 Við vinnum með ýmsum aðilum. 

 Skólinn okkar leggur áherslur á að tileinka sér nýjar aðferðir til að mæta breyttum þörfum. 

 Við tryggjum að ákvarðanir sem teknaeru í skólastarfi séu nemendm ætíð til hagsbóta. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Mættum beita sjónum okkar meira út á við. 
 

Athugasemdir um gæðagreinir: 
 

Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild Gæðagreinir 4.2 

Varmaland,  kennarar svara, 4 hópar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið: 5,5,5,6,5,6,5,5,3,       5,5,5,5,5,4,3,5,4,    5,5,5,4,6,5,5,6,4,     

5,5,4,5,5,6,5,4,4, 

Meðaltal  4,8 

Sterku hliðarnar okkar: 

 D, E, 

 H 

 Höfum verið dugleg að sinna þróunarverkefnum og tileinka okkur frumkvöðlaverkefni. 

 D, erum byrjuð í Leader in me. 

 Hagsmunir nemenda hafðir að leiðarljósi, þátttaka í þróunarverkefnum. Erum á stöðugri 

uppleið í menntun til sjálfbærni. Gætum aukið samstarf við félög og samtök. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Við erum ekki nógu dugleg að láta krakkana vera virka þátttakendur í sjálfbærni. 

 Við eigum fullt í fangi að uppfylla það sem okkur ber inn á við. 

 Við þurfum að sinna Grænfánanum betur og nýta hann til að fjalla um sjálfbærni. 

Við erum sammála að mikilvægustu þættirnir eru : 

 Við erum tiltölulega sterk á þessu sviðin en það er alltaf hægt að bæta sig. 

 F 

 I 

Tillögur um aðgerðir: 

 Virkja betur Grænfánann. 

 Að nemendur verði meðvitaðri um Grænfánann. 
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Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Kleppjárnsreykjadeild - foreldrar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 5,4,5,4,4,3,4,1,4,5,3,4,4,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 3,3,5,5,4,5,5,3,5,5,5,5,5,4  

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 4,4,5,5,5,5,4,3,5,5,5,5,5,5, 

Meðaleinkunn: 4,3 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Faglegt og gott starf á milli deilda. 

 Gott upplýsingaflæði til foreldra. 

 Stærri fagleg heild. 

 Góð stjórnun og deildirnar hafa fengið að halda sínum sérkennum. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Vantar meiri virkni hjá foreldrum. 

 Foreldrafélagið. 

 Erfitt að ná fólki saman í dreifðu samfélagi. 

 Sérgreinar eins og raungreinar almennt má styrkja. 

 Upplýsingastreymi frá skólayfirvöldum. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Faglegt gott skólastarf með góðu starfsfólki. 

 Samskipti nemenda og kennara á milli deilda. 

 Halda áfram að bæta aðbúnað nemenda og kennara 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Hvanneyrardeild - foreldrar 

Heildareinkunn: 5,4,5,5,2,2,5,5,2,2,5,5, 

Meðaleinkunn: 3,9 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Upplýsingaflæðið frá starfsfólki er gott. 

 Hvanneyrardeild hefur haldið sérkennum sínum og skólastarf hefur gengið vel. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Þetta virkar ekki sem einn skóli heldur þrír.  

 Hægt að auka samskipti milli deilda, nemenda og starfsmanna. 

 Þarf að efla aðbúnað nemenda og starfsfólks Hvanneyrardeildar. 
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Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að allar deildir upplifi sig sem eina heild. 

 Að samstarf verði aukið á milli deilda. 

 Að aðbúnaður verði bættur. 

 Hafa öflugt foreldrafélag. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Varmalandsdeild - foreldrar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 4,4,5,5,5,4,5,4,5,5,4,3,5,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 4,4,3,6,5,3,4,3,5,3,4,4,5  

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 5,5,5,5,5,3,3,3,5,5,4,4,3,5 

Meðaleinkunn: 4,3 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Faglega sterk heild. 

 Opin samskipti. 

 Sterk liðsheild og góður andi. 

 Gott starfsfólk. 

 Deildastjórar og skólastjóri sýnilegir. 

 Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

 Teljum að sameining hafi gengið ágætlega. 
 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Tæknimál (búnaður) það þarf að uppfæra tölvu- og tæknibúnað miðað við það sem best 
gerist á landinu. 

 Skólastjóri mætti gjarnan sýna meiri festu í stjórnun. 

 Of margar starfstöðvar koma niður á störfum skólastjóra. 

 C -  Yfirstjórn er tættari þar sem skólinn er með þrjár starfsstöðvar. Bæta þarf aga. 

 F – Skólastarfið í Borgarfirði verður ekki að heild fyrr en það verður undir sama þaki. Það þarf 
ekki að vera slæmt að vera ekki ein heild. Hver deild á sína menningu.  

 G – Við skynjum það fyrst og fremst í eldri deildum. 

 H – Stjórn of fámenn og foreldrar ósamvinnuþýðir. Þyrfti að hafa tvo fulltrúa frá hverri deild. 
Höfum lítið orðið var við foreldrafélagið í vetur. 

 M – Upplýsingar frá skóla.  

 Okkur finnst deildirnar vera frekar aðskildar, þótt vissulega sé ýmislegt gert til að hrista þær 
saman. Það mætti gera meira af því. 

 Mætti auka enn frekar samvinnu á milli deilda. 

 Skilaboð s.s. tölvupóstar mættu vera hnitmiðaðri. 
 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Fagmennska, sýnileiki, samstarf. 

 Góður starfsandi, liðsheild. 

 Við erum á heildina litið mjög ánægð með skólann. 
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Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Kleppjárnsreykir - kennarar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 6,6,6,6,6,3,5,5,5,3,5,5,5,5,3,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 5,4,5,5,5,3,5,5,5,3,6,6,5,5,5,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 4,4,6,5,1,3,3,3,1,6,6,6,6,5,6 

Meðaleinkunn: 4,7 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Góð stjórnun 

 Sameining hefur leitt til aukinnar fagmennsku og meiri möguleika á samstarfi á milli nemenda 

og starfsfólks skólanna. 

 Sameining hefur tekist vel. 

 Faglegt starf hefur styrkst en deildirnar haldið sérkennum sínum. 

 Gott aðgengi að stjórnendum. 

 Kennsluaðstaða og búnaður hefur lagast til muna. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Kennarar þurfa að nýta betur vettvang til faglegs samstarfs og stundum vantar betra 

upplýsingaflæði. 

 Auka samstarf á milli deilda (íþróttir og annað). 

 Auka flæði á milli K- og H- deilda varðandi kennsluefni. 

 Foreldrafélagið virkar ekki sem skyldi, vantar jákvæða innspýtingu. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Góð/öflug samvinna og samstarf starfsfólks og stjórnenda. 

 Faglegt samstarf, góðir stjórnendur og vettvangur fyrir aukinn samskipti kennarar og  

nemenda á milli deilda. 

 Mikilvægt að upplýsa allt skólasamfélagið um breytingar sem eiga sér stað. 

 Starfsstöðvar haldi sér og ekki sé hringlað með bekkjarskipan á milli. 

 K-og H- deilda fái tíma að hausti til að samþætta námsefni deildanna. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Hvanneyrardeild - kennarar 

Heildareinkunn: 5,4,2,3,5,1,3,5,3,1,5,2,3,1,5,6 

Meðaleinkunn: 3,3 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

 Mjög gott að fá vikulokabréf frá skólastjóranum. 

 Það er styrkur fyrir skólann að hafa faglegt starf en skortir að skapa aðstæður fyrir starfsfólk 

til að vinna saman. 

 Mikið sóknarfæri er í samstarfi og sameiginlegri sýn í gegnum Leader in me. 
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Veiku hliðarnar okkar: 

 G- Vettvangur hefur myndast fyrir faglegt starf en skortir að tækifæri séu gefin fyrir starfsólk 

til að hittast. Ekki til peningar til að greiða fyrir akstur. 

 C- Undirbúningur sameiningar var ekki vel unnin. Gefið var út að þetta ætti að vera 

hagræðing fyrir sveitarfélagið en ekki hafa fengist upplýsingar hvað sparaðist við þessar 

aðgerðir. 

 F- Ekki er gert ráð fyrir sameiginlegri vinnu meðal kennara við gerð kennsluáætlana. 

 J- Verðum mjög lítið var við starfið hjá foreldrafélaginu. 

 L- Skólastjóri er sýnilegur einu sinni í viku en er oft farin á hádegi þegar að kennarar hafa tíma 

til að hitta hana.  

 K- Í Hvanneyrardeildinni er deildastjóri í of litlu starfshlutfalli sem deildastjóri . 

 M – Það er meira í orði en á borði að auka samstarf á milli deilda skólans. 

 N – Hvanneyrardeild hefur verið afgangsstærð varðandi aðbúnað og fengið notað af hinum 

deildunum eins og stóla og borð í mörgum tilfellum. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að auka tækifæri til árangursríkra samvinnu með því að finna skilvirkan vettvang til samvinnu 

eins og t.d. í gegnum tölvur og kenna starfsfólki að nota hana. 

 Efla þarf þráðlaust netsamband innan skólans. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Varmalandsdeild - Kennarar 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 4,4,4,4,5,1,5,4,5,3,6,3,4,1,5,4 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 6,6,4,5,6,1,6,4,5,1,6,5,4,5,5,5  

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 1,4,2,3,4,2,3,4,3,2,4,2,4,3,4,4 

Meðaleinkunn: 3,7 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Deildarstjórinn  

 Gott að geta leitað ráða á milli stöðva. 

 Samskipti nemenda og starfsfólks hefur aukist. 

 Gott aðgengi að deildastjóra. 

 Góður starfsandi í okkar deild þekkjum það ekki á hinum deildunum. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Samstarf kennara innan deildar – einkum barnaskólamegin. 

 Sameiginleg vinnuaðstaða. 

 Lítið samstarf á milli deilda. 

 D – Skólastarfið hefur gengið vel innan deildar en sýnileiki annarra deilda er lítill. 

 G – Faglegt starf takmarkað og kennum við vegalengdum um það. 

 I – Ekki eru sérstaklega mikil samskipti á milli deilda.  

  J - Í sumum tilfellum hafa tengiliðir staðið sig ágætlega – en almenn þátttaka foreldra fremur 

léleg. Foreldrafélagið hefur sjaldan verið öflugt og er það illa sýnilegt. 

 L – Skólastjóri þarf að vera á þremur stöðvum. 
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 N – Aðbúnaður hefur hvorki batnað né versnað. 

 Vitum lítið sem ekkert um foreldrafélagið. 

 Þarf að sameina reglur, kennsluáætlanir og annað á milli deilda. 

 Að koma efni á heimasíðu er flókið ferli og aðgangur að umsjónarmanni heimasíðu ekki góður 

vegna vegalengda milli starfsstöðva. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Skólastarfið gengur vel. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Kleppjárnsreykjadeild - Starfsfólk 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 5,5,5,5,5,4,5,3,5,3,4,4,4,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 4,4,5,5,5,5,5,2,6,6,3,4,5,4  

Meðaleinkunn: 4,4 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Góður vilji og vinnuandi 

 Mikil íþróttaiðkun. 

 Góður starfsandi. 

 Gott umhverfi. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Framtaksleysi í að ganga lengra í samvinnu. 

 Léleg leiktæki, framkvæmdasvið Borgarbyggðar er ekki að standa sig. 

 Meira félagslíf meðal starfsfólks. 

 Of lág laun. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Samvinna og jákvætt hugarfar. 

 Skilvirk stjórnun. 

 Jákvæðni. 

 Sveigjanleiki. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Hvanneyrardeild - starfsfólk 

Heildareinkunn: 5,2,4,4,1,5,4,1,6,3,3,1,2,6 

Meðaleinkunn: 3,6 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

 Mjög gott að fá vikulokabréf frá skólastjóranum. 

 Deildastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi. 

 Mikið sóknarfæri er í samstarfi og sameiginlegri sýn í gegnum Leader in me. 
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Veiku hliðarnar okkar: 

 C- Undirbúningur sameiningar var ekki vel unnin. Ekki hafa fengist upplýsingar hvað sparaðist 

við þessar aðgerðir. 

 E- Ekki er gert ráð fyrir sameiginlegri vinnu meðal starfsfólks. 

 H- Verðum mjög lítið var við starfið hjá foreldrafélaginu. 

 J- Skólastjóri er sýnilegur einu sinni í viku. Á Hvanneyrardeildinni er deildastjóri í of litlu 

starfshlutfalli sem deildastjóri. 

 L – Hvanneyrardeild hefur verið afgangsstærð varðandi aðbúnað og fengið notað af hinum 

deildunum eins og stóla og borð í mörgum tilfellum. 

 N –Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að auka tækifæri til árangursríkra samvinnu með því að finna skilvirkan vettvang til samvinnu 

eins og t.d. í gegnum tölvur og kenna starfsfólki að nota hana. 

 Efla þarf þráðlaust netsamband innan skólans. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Varmalandsdeild- starfsfólk 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 4,3,3,4,4,3,4,5,3,3,2,3,5,5 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 2,3,2,4,4,2,4,5,5,2,5,2,5,4  

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 5,4,4,5,3,5,2,3,3,5,3,3,5 

Meðaleinkunn: 3,65 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Sameining sveitaskóla í Borgarbyggð var góður kostur. 

 Það er styrkur fyrir skólann að hafa samstarf milli deilda. 

 Við sameiningu hefur myndast vettvangur fyrir faglegt starf milli deilda. 

 Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist. 

 Foreldrafélagið öflugt. 

 Fæ þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf. 

 Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

 Jákvæðni og reynsla 

 Frá sameiningu er markvisst verið að auka samstarfið á milli deilda. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 F – Var ekki í byrjun er heldur að skána. Höfum ekki náð þessari sameiningu sem átti að vera. 

Of mikill rígur milli deilda á sumum sviðum. 

 I – Deildastjóri ekki mjög sýnilegur en við vitum af honum, hér eru tvær stöðvar. Ókostur að 

starfsmenn eru í 2 byggingum. 

 J – Skólastjóri heldur ekki mjög sýnileg, galli að það eru tvær starfstöðvar, en lætur vita um 

verustað sinn sem er gott. Viljum sjá hana oftar.  

 J- Eins sýnileg og hægt er en mikil fjarlægð milli deilda gerir þetta erfitt. 

 K – Erum ekki nógu kunnugar samstarfinu á milli deilda því teljum að það sé verið að reyna. 

Slæmt hve langt er á milli stöðva. 
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 L – Aðbúnaður lítið breyst. Gott að fá tölvuver, kaffistofan sér sem er gott. Leiktæki úti komu 

núna í vor.  

 H – Næst ekki þátttaka foreldra eða samstaða. 

 Aðbúnaður stendur í stað. 

 M – Vikulokabréfin eru mjög góð- EN vantar að miðla upplýsingum til allra, skólaliðar-eldhús-

ritari og skólabílstjórar gleymast oft. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Fæ þær upplýsingar frá skólanum sem þörf er á. 

 Meiri samstaða milli fólks. 

 Að samstarf á milli deilda sé öflugt- enginn rígur. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Kleppjárnsreykjadeild - nemendur 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 3,4,3,3,4,2,1,4,3,2,5,2,2 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 4,3,4,2,2,3,2,5,2,2,4,3,4  

Meðaleinkunn: 3 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Deildastjórarnir eru sýnilegir á sínum stöðvum og að þeim er gott aðgengi. 

 Maturinn. 

 Íþróttir. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 D liður - Vantar meira fyrir faglegt starf kennara á milli deilda. 

 E liður – Við erum hluti af heild frekar en að vera í ólíkum liðum eftir sameiningu. 

 G liður – Foreldrafélagið. 

 I liður – Skólastjóri sýnilegur og að honum er gott aðgengi. 

 J liður – Frá sameiningu hefur markvisst verið unnið að því að auka samstarf milli deilda 

skólans. 

 Vissar kennsluaðferðir 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Íþróttir 

 Deildastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi. 

 Ávaxtastund. 

 Áhugasviðsval. 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla Gæðagreinir 10.1  

Varmalandsdeild – nemendur 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 1: 4,5,5,4,4,5,2,4,3,4,4,5,2 

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 2: 3,4,3,5,2,4,2,5,5,3,4,3,5  

Heildareinkunn fyrir hvern lið hópur 3: 4,4,3,4,2,3,2,5,4,4,4,5,4 

Meðaleinkunn: 3,7 
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Sterku hliðarnar okkar: 

 Eftir sameiningu hefur skólastarfið gengið vel. 

 Það er styrkur fyrir skólann að hafa faglegt starf á milli deilda. 

 Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist. 

 Mér finnst ég fá þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf. 

 Deildastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi 

 Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum. 

 Maturinn er góður. 

Veiku hliðarnar okkar: 

 Of lítið samstarf 

 C – Það væri styrkur fyrir skólann ef það væri fyrir hendi að hafa faglegt starf á milli deilda. 

Okkur finnst að deildirnar gætu hist oftar ekki bara til að skemmta sér heldur líka að læra. 

 E – Kynni mættu vera meiri á milli deilda.  

 F – Samskipti milli nemenda hefur aukist verulega en mætti vera meira. 

 G- Foreldrafélag skólans er ekki öflugt. 

 J – Mætti vera unnið meira í að auka samstarfið á milli deida. 

 I – Skólastjórinn er ekki oft á Varmalandi. Hún þarf að vera á Hvanneyri, Kleppjárnsreykjum 

og Varmalandi og á Varmalandi þarf hún að vera í Húsó og í barnadeildinni og þess vegna 

sjáum við hana ekki oft. 

 Q – Morgunmaturinn sjálfur er ekki vondur en mætti vera meira úrval. Það mætti líka hafa 

mismunandi eftir dögum. 

Við eru sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Skólastarfið gengur vel. 

 Meira samstarf. 

 Að skólastjóri og deildastjóri séu sýnilegir



  

 

 
 

         

            

Hvað þarf að gera Hver á að gera það 
Hvenær á því að vera 

lokið 
Hvað þarf til? 

Hvernig á að meta 
árangurinn? 

Bæta tæknilega aðstöðu og tæknibúnað Yfirvöld í Borgarbyggð Aldrei Fjármagn 
Með samanburði við 

aðra skóla 

Auka almenna virkni í nærsamfélaginu Kennarar/nærsamfélag Aldrei Vilja og samræður 
Staða tekin/haust 

2015 

Hnýta lausa enda varðandi upplýsingaflæði Stjórnendur Jól 2014 Leiðbeinandi samtöl Innra mat vor 2015 

Efla starf foreldrafélagsins 
Stjórnendur/stjórn 
foreldrafélagsins 

Jól 2014 Samstarf og skipulag Innra mat vor 2015 

Sameiginlegir uppbrotsdagar Sjórnendur Aldrei Skipulag/fjármagn 
Stöðumat eftir 

uppbrot 

Efla samskipti kennara í faglegu starfi Kennarar Aldrei Skipulag/frumkvæði Innra mat vor 2015 

Bæta aðstöðu verk- og listgreinakennslu Skólastjóri Haust 2016 Fjármagn Sýnilegt 

Úrvinnsla úr innra mati verði gerð sýnileg og því 
fylgt eftir 

Stjórnendur Haust 2014 
Gefa út umbóta áætlun til 

starfsmanna 
Endurskoða um 

áramót 



Byrjendalæsi 
Byrjendalæsi er nálgun eða aðferð í lestrarkennslu í fyrstu bekkjum grunnskólans og hefur verið 

þróað undir hatti samvirkra aðferða. Markmið Byrjendalæsis er að börn nái góðum árangri í lestri 

sem allra fyrst á skólagöngu sinni.  Hún byggir á heildstæðri nálgun sem nær til allra þátta 

móðurmálsins.  Þannig er vinna með tal, hlustun, lestur og ritun felld í eina heild.  Uppbygging 

Byrjendalæsis er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi kynnast nemendur gæðatexta. Kennari les texta fyrir 

nemendur og nýtir þau tækifæri sem textinn gefur til að ræða við nemendur um merkingu hans. Í 

öðru þrepi vinna þeir með tæknilega þætti sem varða lestrarnám. Þá snýst vinnan um hljóðvitund, 

samband stafs og hljóðs, stafagerð, ritun óhljóðréttra orða, samsett orð, stóran og lítinn staf og 

annað sem þarf að læra.  Gengið er út frá svokölluðu lykilorði til að ræða og rannsaka.  Í kennslunni 

eru hefðbundnar vinnubækur lagðar til hliðar en nemendur fá fjölbreytt verkefni út frá lykilorðinu. Í 

þessari vinnu eru þrjár leiðir mögulegar fyrir kennara hann getur í fyrsta lagi lagt fyrir alla nemendur 

nákvæmlega eins verkefni. Í öðru lagi  skipulagt vinnustöðvar með mismunandi viðfangsefnum og í 

þriðja lagi sniðið viðfangsefni nákvæmlega að þörfum tiltekinna nemenda.  Í þriðja þrepi 

Byrjendalæsis  semja nemendur efni á grunni upphaflega textans. Þá er teiknað, gerð hugtakakort, 

saminn texti, leikþættir og tónverk.  Nemendur styðjast við orðaforðann sem lagður var inn í fyrsta 

hlutanum.  Gengið er út frá því að kennslan eigi sér stað tvisvar til þrisvar á dag, fimm daga vikunnar. 

Vinnuloturnar geta fallið saman við lengd kennslustunda en þurfa þess ekki. 

 

 
Mynd 1: Árangur  Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 



Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2014 

 

28  
 

 
Mynd 2: Árangur  Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla 

 

Alls þreyttu 1409 nemendur af 1463 prófið og náðu 62% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 

Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið. Annar þeirra náði 51–60% árangri en 

hinn 71–80% árangri. 

 
Mynd 3: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla 
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Mynd 4: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

 

Alls þreyttu 1455 nemendur af 1519 prófið og náðu 67% þeirra yfir 60% árangri. 

Í Grunnskólar Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið. Annar þeirra náði 21-

30% árangri en hinn 81-90% árangri. 

 
Mynd 5: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
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Mynd 6: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið og náður þeir báðir yfir 

60% árangri. 

 
Mynd 7: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
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Mynd 8: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið og náði annar þeirra yfir 

60% árangri. 

 
Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
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Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið og náði annar þeirra yfir 

60% árangri. 

 

 
Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Hvanneyri miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 
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Mynd 1: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tóku tveir nemendur prófið og náði annar þeirra yfir 

60% árangri. 

Skólastarfið rýnt 
Þann 6. júní á síðasta starfsdegi skólans komu starfsmenn GBF saman til að meta starf vetrar.  
Hópnum var skipt upp í 12 vinnuhópa þvert á deildir sem mátu og drógu niðurstöður saman.  Gengið 
var út frá tveimur megin spurningum.  Hvað hefur gengið vel í skólastarfinu og hvað má betur fara? 
Starfsmenn voru beðnir um að  koma með þrjár tillögur að því hvernig bæta megi samstarf og 
samvinnu milli deilda. 
 
Niðurstöður eru eftirfarandi. 
 
Hvað hefur gengið vel í skólastarfinu: 

 Góður starfsandi, góður starfsmannabragur og aukinn samhugur starfsmanna milli deilda 

 Jákvætt  og gott starfsfólk 

 Góð stjórnun, sveigjanleiki og jákvætt viðhorf stjórnenda 

 Góð samskipti við yfirmenn 

 Gott upplýsingaflæði innan skóla og vikulokabréf mjög góð 

 Farsæll skólaakstur 

 Uppbrotsdagar í janúar í tengslum við LÍM verkefnið þar sem nemendur fóru á milli deilda og 
unnu saman þvert á deildir 

 LÍM  (Leader in me) almenn ánægja með verkefnið 
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 Sérstök verkefni innan skóla: þemaverkefni, sérstaða sveitaskóla, vordagar, skólaferðir, 
flóamarkaður, skíðaferðir, sundvikur á Hvanneyri og verkefni þeim tengdar, smiðjuhelgar, 
gönguferðir í Skorradal, átthagaverkefni í tengslum við Grænfánann og hæfileikarnir á KLR. 

 PALS lestraraðferðin og utanumhald með sérkennslu og vel og markvisst unnið með nám 
einstakra nemenda 

 Samþætting greina og teymiskennsla gengið vel 

 Nýtum styrkleika annarra deilda til að styrkja okkur sjálf, gott samstarf sérgreinakennara og 
auðvelt að leita til annarra starfsmanna innan og milli deilda 

 Hefðir nýttar til að auðga námið, samstarf við nemendur gengið vel  

 Gott að geta nýtt bókasöfnin milli deilda 

 Góðar fræðsluferðir starfsmanna 

 Góðar og vel heppnaðar árshátíðir allra deilda 

 Nemendafélagssamstarf 

 Gengið betur að leysa agavandamál 

 Frístund hefur gengið vel 

 Gott samstarf þvert á deildir, góð samskipti og samvinna innan deilda, gott samstarf við 
sérkennara, góð samvinna við skólaliða um frístund  

 Góð mötuneyti 

 Vel tekið á móti nýjum starfsmönnum og nemendum  
 
Hvað má betur fara: 

 Huga þarf að bílastæðamálum, öryggi á leiksvæðum uppbyggingu þeirra og skipulagi til 
frambúðar. Það þarf að bæta við leiktækjum á skólalóðir, bæta skólahúsnæði, húsbúnað, 
endurbæta tölvukerfi, tölvubúnað og tækjakost í öllum deildum. 

 Verkmenntastofur þarf að endurhanna. 

 Hanna og koma fyrir verklegri aðstöðu til náttúrufræðikennslu á KLR 

 Koma upp sparkvöllum á KLR og Varmalandi. 

 Þarf að kaupa fleiri leikföng og búnað í  Skólasel. 

 Endurnýja vatnsvélar í allar deildir fyrir nemendur og starfsfólk. 

 Leggja þarf meira fé til viðhalds á skólahúsnæði þannig að hægt sé að  halda því í viðunandi 
ástandi bæði utandyra og innan. 

 Tengja hitalagnir í portinu á KLR 

 Meira samstarf og samvinnu milli deilda og að starfsmenn séu opnir fyrir samstarfi 
einnig mættu starfsmenn hittast meira fyrir utan kennslu. 

 Það mætti samræma meira hvaða námsefni er notað á yngsta stigi milli deilda 

 Bæta vettvang til samstarfs, mætti nota tæknihliðina betur en gert er s.s: dropbox, þar sem 
kennsluáætlanir væru vistaðar, skype/spjall  sem samskiptaform. 

 Upplýsingaflæði, deildarstjórar miðli oftar fréttum á milli deilda. Meira upplýsingaflæði milli 
húsa í V-deild.   

 Bæta heimasíðuna og setja inn meira af fréttum. Mætti hugsa innri vef  þar sem upplýsingar 
væru aðgengilegar. 

 Setja skýrari línur um hver gerir hvað og ber ábyrgð, skýrari reglur um símanotkun, viljum sjá 
skólastjóra oftar, vitum að það er erfitt að eiga við það. 

 Mættu vera skýrari verkferlar og gæðakerfi. 

 Styrkari stjórn á deildum, gæta þarf að ekki sé of mikið álag á starfsfólk í maímánuði vegna 
sérverkefna ( bæta skipulag ) 

 Mikilvægt að allir fari eftir sömu reglum 

 Gera þarf ráð fyrir auknum akstri til að samvinna og samskipti milli deilda geti aukist í raun, 
það vantar meira fjármagn til skólans 

 Í heilsueflandi skóla þarf að tengja betur saman næringarfræði og hreyfingu 
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 Aukið íþróttasamstarf 

 Aðskilja mætti rekstur skóla og skólastjórnun 

 Ráða manneskju til gæslu í búningsklefum íþróttahúsa, óásættanlegt að hafa ekki gæslumenn 
af báðum kynjum 

 Ráða tónmenntakennara 

 Öflugra foreldrasamstarf(finna leiðir) 
 

Samstarf og samvinna milli deilda, hvað er hægt að gera til að bæta það? 
Vinna saman að LÍM verkefninu og að allir taki höndum saman um framgang þess. 
Að vera með fleiri uppbrotsdaga eins og voru í tengslum við LÍM  (Leader in me), mikil ánægja var 
með þá bæði af hendi nemenda, kennara og foreldra. Lagt til að hafa einn á önn. 
Tala alltaf um skólann sem eina heild. Fara í hópeflisferðir til að þétta hópinn og stofna 
starfsmannasjóð. 
Samræming í sem flestu milli deilda, sameiginlega starfsdaga þar sem unnið er saman að gerð 
kennsluáætlana. 
Nýta tækni meira  í samskiptum. Mætti vera með nemenda og kennaraskipti milli deilda. Að kennarar 
með sérþekkingu kenni á fleiri en einni deild. 
Vera með smiðjur fyrir miðstigsnemendur. Leyfa nemendum að sjá nemendasýningar hjá hver 
öðrum. Þetta er skipulagsatriði sem  þarf huga þarf að í tíma. 
 
Umbótaáætlun 
Fyrir næstu fjárhagsáætlunargerð mun verða lögð áhersla á að meira fjármagni verði veitt til tækja-og 
búnaðarkaupa og til viðhalds á húsnæði. Þrýst verður á að bílastæða-og skólalóðamál verði tekin til 
endurskoðunar og hvatt til þess að gerð verði áætlun um framkvæmdir til úrbóta til lengri tíma. 
Úrbætur byggja á framkvæmdafé Borgarbyggðar frá ári til árs. 
Skólareglur verða teknar til endurskoðunar, kynntar og áhersla lögð á að eftir þeim sé markvisst 
unnið. Lögð verður áhersla á skýrari verkferla í upphafi skólaárs með öllum starfsmönnum, þannig að 
allir séu meðvitaðir um ábyrgð sína og skyldur.  
Enginn má fría sig ábyrgð á að nálgast  þær upplýsingar sem sendar eru til starfsmanna.  
Leitað verður allra leiða með fræðslustjóra til að ráða starfsmann í gæslu í búningsklefum og tryggja 
þannig öryggi nemenda. 
Til að auka samstarf og samvinnu nemenda og starfsmanna milli deilda mun verða farið fram á aukið 
fjármagn til annars aksturs og fundið svigrúm til samstarfs á skólatíma.  
Mikilvægt að starfsfólk temji sér virka hlustun. 

Lokaorð 
Í sjálfsmati skólans er unnið eftir gæðagreinum. Einnig eru lagðar fyrir aðrar kannanir til að varpa ljósi 

á skólastarfið. Kallað er eftir áliti nemenda, starfsmanna og foreldra til þess að sem flest sjónarmið fái 

að heyrast. Mikil vinna liggur í gerð sjálfsmats og ber að þakka öllum þeim sem að þeirri vinnu komu. 

Það er afar mikilvægt að aðilar í skólasamfélaginu upplifi og finni að þeir geti haft áhrif á mótun 

skólastarfsins.  

Varmaland 18.júní 2014  

Fyrir hönd sjálfsmatsteymis 

Helga Jensína Svavarsdóttir 

Hlöðver Ingi Gunnarsson 

Ingbjörg Adda Konráðsdóttir 

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 

Kristín Kristjánsdóttir 
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Gæðagreinir 1.1  Framfarir í skólastarfi 

  1 2 3 4 5 6 

A Við höfum aukið árangur og/eða viðhaldið góðum námsárangri nemenda.  
 

      

B Nemendur í skólanum okkar taka mjög góðum framförum í námi.       

C Árangur einstaklinga og hópa nemenda hefur aukist jafnt og þétt.       

D Árangur skólans er sambærilegur við aðra svipaða skóla og einnig við árangur á 
landsvísu, svo sem á samræmdum könnunarprófum. 
 

      

E Við höfum aukið árangur í skólastarfi með tilliti til árangurs allra nemenda. 
 

      

F Á heildina litið eru nemendur okkar farsælir, sjálfsöruggir, ábyrgir og virkir í 
skólanum og samfélaginu.   
 

      

G Þeir eru persónulega og félagslega hæfir og hafa náð árangri í fjölbreyttum 

viðfangsefnumi.  
 

      

H Forgangsverkefni í umbótaáætlun/þróunaráætlun okkar hafa haft merkjanleg áhrif 
á árangur og velferð nemenda okkar og skólastarfið í heild. 
 

      

 

Gæðagreinir 1.2  Samræmi skólastarfsins við lögboðnar skyldur 

  1 2 3 4 5 6 

A Fjárhagsleg stjórn skólans tekur mið af forgangsverkefnum sveitarfélagsins og á 
landsvísu.  
 

      

B Ákvarðanir okkar um fjármál endurspegla þarfir skólans og nemenda hans. 
 

      

C Þær hafa leitt til sýnilegra framfara í námi, kennslu og árangri nemenda.  
 

      

D Við uppfyllum vel lögbundnar skyldur og viðmið um starfshætti sem yfirvöld 
menntamála og fagaðilar setja.  
 

      

E Starfsfólk nemendur, foreldrar og aðrir samstarfsaðilar okkar þekkja hvers er vænst 

á  þessum sviðum og taka þátt í að uppfylla lögboðnar skyldur. 
 

      

 

Gæðagreinir 4.1 Árangur skólans í samstarfi og tengslum við nærsamfélagið                              

  1 2 3 4 5 6 

A Aðilar í nærsamfélaginu eru virkir þátttakendur í skólastarfinu.   
 

      

B Við vinnum með stofnunum og félagasamtökum í nærsamfélaginu (s.s. 
skólaskrifstofu, fjölskylduþjónustu og Rauða krossinum) að því að styðja 
nemendur og fjölskyldur þeirra, t.d. við að meta þarfir nemenda, auðga 
reynsluheim þeirra eða veita stuðning sem dregur úr hindrunum í námi. 
 

      

C Einstaklingar, fjölskyldur og hópar í samfélaginu taka virkan þátt í starfi og 

viðburðum skólans sem og í ákvörðunum sem snerta samfélagið. 
 

      

D Samfélagið okkar og vinnuveitendur vitna um gæði þeirrar menntunar sem við 
bjóðum upp á.  
 

      

E Þeir telja að sú menntun sem skólinn býður hafi aukið áhuga og þátttöku nemenda 

og fjölskyldna þeirra, einnig þeirra sem þurfa á sérúrræðum að halda. 
 

      

F Samfélagið skynjar að við tökum mið af skoðunum þess og sjónarmiðum, s.s. í 
sambandi við orðstír skólans og hlutverk hans sem einnar af grunnstoðum 
samfélagsins og öxlum ábyrgð á að taka við umkvörtunum frá samfélaginu og 
stuðla þannig að virkri þátttöku þess í skólastarfinu. 
 

      

G Samstarfsaðilar og stofnanir láta í ljósi að skólinn okkar eigi árangursríkt samstarf 
sem auðgar bæði okkar starf og þeirra. 
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Gæðagreinir 4.2 Árangur samstarfs og tengsla skólans við samfélagið í heild                                          

  1 2 3 4 5 6 

A Við erum vel upplýst um þróunarverkefni sem tengja okkur við aðra skóla á 
landinu eða í öðrum löndum, og í sumum tilfellum þátttakendur í slíkum 
verkefnum.  
 

      

B Við höfum tileinkað okkur og lagað að aðstæðum okkar frumkvöðlaverkefni jafnt 
frá innlendum sem erlendum skólum. 
 

      

C Við vinnum með ýmsum aðilum, s.s. öðrum skólum, sjálfboðasamtökum og 
góðgerðafélögum sem hafa eftirsóknarverð markmið um þróun samfélags og 
umhverfis og hafa átt þátt í að auka gæði skólastarfs og þjónustu við nemendur.  
 

      

D Við erum þátttakendur í þróunarverkefnum í samstarfi við menntayfirvöld á 
sveitarfélagsstigi eða á landsvísu.  
 

      

E Skólinn okkar leggur áherslu á að tileinka sér nýjar aðferðir til að mæta breyttum 
þörfum.  
 

      

F Við tryggjum að ákvarðanir sem teknar eru í skólastarfi séu nemendum ætíð til 
hagsbóta.  
 

      

G Skólinn okkar beinir sjónum út á við.  
 

      

H Við erum vel meðvituð um og tökum þátt í umræðum um málefni er snertir fólk á 
ólíkum svæðum. 

 

      

I Við menntum nemendur okkar til að taka þátt í sjálfbærri þróun og búum þá undir 
þátttöku í samfélagi þjóðanna. 
 

      

 

 
    Gæðagreinir 10.1 
Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla - kennarar 1 2 3 4 5 6 

A Sameining sveitaskóla í Borgarbyggð var góður kostur eins og málum var háttað á þeim 
tíma (2010).  

            
B Það styrkir mig sem kennara að geta leitað til annarra kennara sem eru að kenna það 

sama á öðrum stöðvum skólans.  
            

C Undirbúningur sameiningar var vel unninn og vandaður.             

D Eftir sameiningu hefur skólastarf gengið vel.              

E Það er styrkur fyrir skólann að hafa faglegt starf milli deilda             

F Kennarar vinna saman milli deilda að kennsluáætlunum og undirbúning kennslu 

            

G Við sameiningu hefur myndast vettvangur fyrir faglegt starf kennara milli deilda. 

            

H Við erum hluti af heild frekar en að vera í ólíkum liðum eftir sameiningu.  

            

I Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist.             

J Foreldrafélag skólans er öflugt             

K Deildarstjórarnir eru sýnilegir á sínum stöðvum og að þeim er gott aðgengi.  

            

L Skólastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi.              

M Frá sameiningu hefur markvisst verið unnið að því að auka samstarf milli deilda skólans 
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N Frá sameiningu hefur aðbúnaður nemenda og starfsfólk batnað.  

            

O Mér finnst ég fá þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf.              

Ó Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum.             

  

       Gæðagreinir 10.1 
Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla  - foreldrar 1 2 3 4 5 6 

A Sameining sveitaskóla í Borgarbyggð var góður kostur eins og málum var háttað á þeim tíma 
(2010).  

            

B Undirbúningur sameiningar var vel unninn og vandaður.             

C Eftir sameiningu hefur skólastarf gengið vel.              

D Það er styrkur fyrir skólann að hafa faglegt starf milli deilda             

E Við teljum að við sameiningu hafi myndast vettvangur fyrir faglegt starf kennara milli deilda. 

            

F Við erum hluti af heild frekar en að vera í ólíkum liðum eftir sameiningu.  

            

G Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist.             
H Foreldrafélag skólans er öflugt             

I Deildarstjórarnir eru sýnilegir á sínum stöðvum og að þeim er gott aðgengi.  

            

J Skólastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi.              

K Frá sameiningu hefur markvisst verið unnið að því að auka samstarf milli deilda skólans 

            

L Frá sameiningu hefur aðbúnaður nemenda og starfsfólk batnað.  

            

M Mér finnst ég fá þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf.              
N Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum.             

 
 Gæðagreinir 10.1 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla - nemendur 1 2 3 4 5 6 

A Sameining sveitaskóla í Borgarbyggð var góður kostur eins og málum var háttað á þeim tíma (árið 
2010).  

            

B Eftir sameiningu hefur skólastarf gengið vel.              

C Það er styrkur fyrir skólann að hafa faglegt starf milli deilda             

D Við teljum að við sameiningu hafi myndast vettvangur fyrir faglegt starf kennara milli deilda. 

            

E Við erum hluti af heild frekar en að vera í ólíkum liðum eftir sameiningu.  

            

F Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist.             

G Foreldrafélag skólans er öflugt             

H Deildarstjórarnir eru sýnilegir á sínum stöðvum og að þeim er gott aðgengi.  

            

I Skólastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi.              
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J Frá sameiningu hefur markvisst verið unnið að því að auka samstarf milli deilda skólans 

            

K Frá sameiningu hefur aðbúnaður nemenda og starfsfólk batnað.  

            

L Mér finnst ég fá þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf.              

M Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum.             
 
 Gæðagreinir 10.1 

Sameining Grunnskóla Borgarfjarðar og Varmalandsskóla - starfsfólk 1 2 3 4 5 6 

A Sameining sveitaskóla í Borgarbyggð var góður kostur eins og málum var háttað á þeim tíma (árið 
2010).  

            

B Undirbúningur sameiningar var vel unninn og vandaður.             

C Eftir sameiningu hefur skólastarf gengið vel.              

D Það er styrkur fyrir skólann að hafa samstarf milli deilda             
E Við sameiningu hefur myndast vettvangur fyrir faglegt starf  milli deilda. 

            

F Við erum hluti af heild frekar en að vera í ólíkum liðum eftir sameiningu.  

            

G Samskipti nemenda í skólasamfélaginu hafa aukist.             

H Foreldrafélag skólans er öflugt             

I Deildarstjórarnir eru sýnilegir á sínum stöðvum og að þeim er gott aðgengi.  

            

J Skólastjóri er sýnilegur og að honum er gott aðgengi.              
K Frá sameiningu hefur markvisst verið unnið að því að auka samstarf milli deilda skólans 

            

L Frá sameiningu hefur aðbúnaður nemenda og starfsfólk batnað.  

            

M Mér finnst ég fá þær upplýsingar frá skólanum sem ég þarf.              

N Deildirnar hafa haldið sérkennum sínum.             
 

                                                             
 

 


