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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 sveitarstjórna 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 hefur starfað í 7 ár.  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/.  

Einnig eru kannanir Skólapúlsins lagðar til grundvallar sjálfsmati skólans. Þar svara ýmist 

foreldrar, nemendur eða foreldrar. 

Einkenni stofnunarinnar 
Húsnæði 

Hvanneyrardeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og íþróttahúsi Landbúnaðarháskólans. 

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

starfsmannaaðstaða og eldhús. Nemendur fá hádegismat frá leikskólanum Andabæ og borða 

í miðrými skólans. Íþróttakennsla fer bæði fram utan dyra og í íþróttahúsinu. Sundkennslan 

fer fram í Hreppslaug í Skorradal á vorin og haustin.   

Kleppjárnsreykjadeild 

Kennsla fer fram í fjórum byggingum, grunnskólanum, smáhýsi við skólann, í fyrrum 

skólastjóraíbúð við skólann og í íþróttahúsinu á Kleppjárnsreykjum. Í grunnskólanum eru 

smíðastofa, bókasafn, tölvuver, félagsaðstaða nemenda, starfsmannaaðstaða, skrifstofa 

ritara og mötuneyti. Í smáhýsinu fer fram myndmenntarkennsla. Í gömlu skólastjóraíbúðinni 

eru náttúrufræði-, textíl- og tónmenntarstofa. Í gömlu skólastjóraíbúðinni er kennd 

http://skolar.skagafordur.is/gaedagreinar/
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textílmennt. Náttúrufræðistofa var innréttuð í vesturenda skólans Í íþróttahúsinu fer fram öll 

íþrótta- og sundkennsla.  

Varmalandsdeild 

Kennsla fer fram í tveimur byggingum, barnaskólanum og í íþrótta- og félagsheimilinu 

Þinghamri. Í grunnskólanum eru almennar kennslustofur, bókasafn, tölvuver, 

starfsmannaaðstaða, skrifstofa ritara og skólastjóra og mötuneyti. Mynd og 

handmenntastofa er í viðbyggingu. Í Þinghamri er íþróttasalur, sundlaug og smíðastofa. 

Einnig aðstaða fyrir félagsstarf. 

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. Matjurtagarður er staðsettur norðan við skólahúsið. Fyrir 
liggur teikning af skólalóðinni sem bíður framkvæmdar. Í nágrenni skólans eru skjólbelti sem 
eru útinámssvæði skólans.  
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 
útikennslu með byggingu skýlis og gerð eldstæðis. Þar hafa einnig verið gróðursettar plöntur 
til skjólmyndunar. 
Varmalandsdeild 
Náttúrulegt umhverfi skólans, skógur og hnjúkurinn hentar vel til útivistar og útináms. Við 
skólann er fótbolta og körfuboltavöllur, strandsblaksvöllur, frjálsíþróttasvæði og leikvöllur 
bæði fyrir framan skólann og í skóginum. Skólanum barst lítill bátur að gjöf frá velunnurum á 
Bifröst. Var honum komið fyrir á skólalóðinni.  

Nemendur 

Við upphaf skólaársins 2015-2016 voru nemendur skólans 187 en við lok þess 180 á þremur 

starfsstöðvum. 

Í Hvanneyrardeild var kennt í tveimur bekkjardeildum þ.e. samkennt í 1., 2. og 3. bekk og 4.  

og 5.bekk? 

Í Kleppjárnsreykjadeild var kennt í 6 bekkjardeildum þ.e samkennt í 1. og 2. bekk, 3. og 4. 

bekk, 5. – 7. bekk og 9. – 10. bekk. 

Í Varmalandsdeild var kennt í 5 bekkjardeildum þ.e. samkennt í 2. og 3. bekk, 4. og 5. bekk, 6. 

og 7. og 8.9.-10. bekk. 

 

Starfsmenn GBF 

Skólastjóri  

Skólastjóri Grunnskóla Borgarfjarðar er Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir. 

Deildastjórar  

Við GBF starfa þrír deildarstjórar í mismunandi háum stöðuhlutföllum í stjórnun. Helga 



Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2017 

 

5 
 

Jensína Svavarsdóttir deildarstjóri Hvanneyrardeildar er í 40% stöðu, Aron Páll Hauksson 

deildarstjóri Varmalandsdeildar í 70% stöðu og Ingibjörg Adda Konráðsdóttir deildarstjóri 

Kleppjárnsreykjadeildar í 81% stöðu. 

Kennarar 

Kennarar eru 29 talsins þ.m.t. deildastjórar og sérkennarar. Stöðugildi til kennslu er 23,39 og 

kennslustundir með sérkennslutímum 655,64  á viku skólaárið 2016-2017.  

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  
6 stuðningsfulltrúar 5,3 stöðugildi  
9 skólaliðar 7,87 stöðugildi   
2 bókaverðir 1 stöðugildi   
3 matráðar 2,5 stöðugildi  
2 starfsmenn í mötuneyti  1,88 stöðugildi  
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  Ben og 
félagar, Kotaleið Jósef Jóhann Rafnsson, Bifröst og Skorradalsleið Tryggvi Sæmundsson, 
Húsafell og Flókadalsleið Jón Pétursson og Hálsasveit/Reykholt er Einar Guðni Jónsson.  

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. 

http://www.gbf.is/
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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 

Árlegar kannanir   
 Bekkur Framkvæmd Tímasetning 

Tove Krogh, teiknipróf 
 

1. bekkur Sálfræðingur Október 2016 

Hreyfiþroskapróf   MOT 
4-6  

1. bekkur Íþróttakennari Haust 2016 

Læsi, lestrarskimun 1. og 2. bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

Nóvember 2016, 
febrúar og maí 
2017 

Leið til læsis Yngri bekkir að 
hluta 

Umsjónarkennari 3. -
4. bekkjar 

Haust 2016 og vor 
2017 

GRP 14h 
 

9. bekkur Kennsluráðgjafi Október 2016 

Lesfimi  1. – 10. bekkur Umsjónarkennari og 
sérkennari 

1. bekkur 1x og 2.-
10. 3x á skólaárinu 

Samræmd próf 4. 7. 9. og 10. 
bekkur 

Umsjónarkennarar 4.-7. september 
9.-10. mars  

Talnalykill 
 

3. bekkur Sérkennsluráðgjafi Október 2016 
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Samræmd próf 
Á haustönn þreyttu nemendur 4. og 7. bekkja samræmd próf í íslensku og stærðfræði og 
nemendur 9. og 10. bekkja þreyttu einnig próf í íslensku, stærðfræði og ensku á vorönn.  
 
Niðurstöður samræmdra prófa í Grunnskóla Borgarfjarðar 

10. bekkur A B+ B C+ C D 

              

Íslenska 16,8% 8,3% 33,3% 8,3% 25% 8,3% 

Stærðfræði   8,4% 50%   33,3% 8,3% 

Enska   16,7% 50% 8,3% 25%   

       

9.bekkur A B+ B C+ C D 

              

Íslenska 5,8% 11.9% 29,5% 17,6% 29,4% 5,8% 

Stærðfræði   11,7% 17,8% 23,5% 35,3% 11,7 

Enska   17,6% 41,3% 11,7% 29,4%   
 

Hér er meðaleinkunn á landsvísu árið 2016 í 4. og 7. bekk. 
  

 
      

 
    Grunnskóli  Meðaltalseinkunn 

Árgangur Námsþáttur Fjöldi nemenda Meðaltal Staðalfrávik Borgarfjarðar  nemenda GBF 

4.bekkur Íslenska 4058 29.98 9.93 23.82 6.5 

4.bekkur Stærðfræði 4089 29.97 9.83 27.13 7 

7.bekkur Íslenska 3945 29.99 9.98 24.48 5.2 

7.bekkur Stærðfræði 3953 30 9.98 22.38 4.4 

 

Foreldrasamtöl    
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 einstaklingssamtöl  þar sem umsjónarkennari, 
foreldrar/forráðamenn og nemandi hittast og fara yfir stöðu og gengi nemandans í námi og 
hlustað eftir röddum foreldra. Fyrra samtalið er í byrjun október og það síðara í byrjun 
janúar. Í seinna samtalinu er frammistöðumat nemenda haft til grundvallar og farið yfir það. 
Niðurstöður samtalanna eru trúnaðarmál og farið með þær sem slíkar.  
 

Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl fara fram einu sinni að vetri. Þau eru trúnaðarmál skólastjóra og 
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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 starfsmannasamtali 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 samtals gera 

starfsmaður og skólastjóri með sér samkomulag um aðgerðir sem snúa m.a. að markmiðum, 

verkefnum, fræðslu, starfs- og ábyrgðarsviðs hvers og eins.    

Skólapúlsinn 
Skólapúlsinn er lagður fyrir sem hluti af innramati skólans. Í honum eru spurningalistar ýmist 

fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn skólans. Umbótaáætlun miðar að þeim þáttum sem 

skora lægst miðað við landsmeðaltal. Ef svar er t.d. -0,5 þá er það lítið frávik frá 

landsmeðaltali en þegar það er orðið -1 þá er það orðið töluvert. Sama gildir ef það er 0,5 til 

1. Einnig verður horft til þeirra þátta sem voru um og yfir 10% í fráviki. Nálgast má 

niðurstöður Skólapúlsins undir útgefið efni á heimasíðu skólans  www.gbf.is.  

Niðurstöður Skólapúlsins sýna að huga þarf vel að eftirfarandi þáttum: 

Virkni nemenda 

 Trú á eigin getu 

 Þrautseigju 

 Áhuga á stærðfræði 

 Ánægju af lestri 

 Trú á eigin vinnubrögð í námi 

Líðan og heilsa 

 Sjálfsálit 

 Stjórn á eigin lífi 

 Vellíðan 

Skóli 

 Agi 

 Bekkjarandi 

 Virk þátttaka í tímum 

Markmið okkar er að komast vel yfir landsmeðaltal í Skólapúlsi í næstu könnun. Til þess 

þurfum við öll, foreldrar, kennarar, nemendur og annað starfsfólk að leggjast á eitt við að 

bæta viðhorf okkar, samvinnu og einstaklingsmiðun. 

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

http://www.gbf.is/
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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/  
 

Sjálfsmatsáætlun 
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  2016-2019 

Skólaár 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Haustönn Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Skólapúlsinn 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Gæðagreinir 2 

Umbótaáætlun fyrra 
árs rýnd og kynnt 
Gæðagreinir 5 
Skólapúlsinn 

Vorönn Gæðagreinir 3  
 
Skimun gæðagreina 

Gæðagreinir 8  
 
Foreldrakönnun 
 
Nemendakönnun 1.-
5. bekk 
 
Skimun gæðagreina  

Gæðagreinir 9 
 
Skimun gæðagreina 

Júní Sjálfsmatsskýrsla  Sjálfsmatsskýrsla  Sjálfsmatsskýrsla  
 

 

 

 

 

 



Sjálfsmatsskýrsla Grunnskóla Borgarfjarðar 2017 

 

10 
 

Þátttaka starfsfólks í starfi skólans                                                                         Gæðagreinir 3.1 

Allar deildir mátu saman í 9 hópum. 

Heildareinkunnir fyrir hvern lið eftir hópum: 

Hópur 1: 5,5,4,5,5,5,4,2,5 

Hópur 2: 5,5,4,5,4,5,4,3,3  

Hópur 3: 5,5,4,5,5,4,4,5,5 

Hópur 4: 4,5,5,5,5,4,2,2,4 

Hópur 5: 4,5,5,4,4,3,4,4,4 

Hópur 6: 5,5,5,4,5,5,4,3,4 

Hópur 7: 4,5,4,4,5,4,5,5,5 

Hópur 8: 5,5,5,5,5,5,5,5,5 

Hópur 9: 5,6,5,5,5,4,5,3,5 

Meðaleinkunn 4,5 

 

Sterku hliðarnar okkar: 

 Góður starfsandi, samheldni 

 Gott starfsfólk, engin stéttaskipting. Góður andi skilar góðri vinnu. Allir jafnir 

 Áhugasöm og metnaðarfull til að efla og bæta skólastarfið og okkur sjálf sem 

einstaklinga. 

 Skýr sýn á góðri menntun og metnaður fyrir starfinu 

 Metnaður fyrir góðu skólastarfi 

 B,C,D,E,G,H 

 Við erum áhugasöm og leggjum metnað í að efla gæði skólastarfsins 

 Jákvæðni, metnaður,samvinna 

 B,E 

 

Veiku hliðarnar okkar: 

 H, húsnæði þarf að bæta, aðstöðu fyrir frístund vantar. Hljóðvist léleg 

 Vantar fjarmagn til að kaupa tæki og tól og í viðhald. Meiri stuðning 

 Stundum gleymast skoðanir okkar þegar yfirvöld (Borgarbyggð) telur sig vera að vinna 

í okkar þágu 

 Afstaða,stuðningur við starfsfólk. Efla stoðþjónustu. 

 Upplýsingaflæði 

 Mætti vera meira samráð við starfsfólk þegar kaupa á húsgögn eða breyta húsnæði. 

Öll símenntun hentar ekki endilega öllum 

 Tæknimál 

 H 
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Við erum sammála um að mikilvægustu þættirnir eru: 

 Að börn upplifi öryggi í skólanum 

 A,B,C,H 

 Samstarf, samvinna og jákvætt viðhorf 

 Jákvæðni og samvinna 

 I,B 

 Áhugi á starfinu, starfsaðstaða og starfsöryggi. 

 

Tillögur um aðgerðir: 

 Bæta stoðþjónustu sveitarfélagsins og bæta jákvæða afstöðu starfsfólksins. 

 Bæta tæknimál



Umbótaáætlun 

2017-2018 

Hvað þarf að gera? Hver á að gera 
það? 

Hvenær á því að 
vera lokið? 

Hvað þarf til? Hvernig á að meta 
árangurinn? 

Bæta 
tæknimál/búnað 
 
Viðhald húsnæðis og 
aðstöðu 
 
Skólalóðir 
 
  
Styrkja jákvætt 
hugarfar 
 
 
Einstaklingsmiðuð 
endurmenntun 
 

Borgarbyggð, 
stjórnendur 
 
Borgarbyggð, 
stjórnendur 
 
Borgarbyggð, 
stjórnendur 
 
Allir 
 
 
Hver og einn 

Aldrei 
 
 
Aldrei 
 
 
Aldrei 
 
 
Aldrei 
 
 
Aldrei 

Fjármagn og vilja 
 
 
Fjármagn og vilja 
 
 
Fjármagn og vilja 
 
 
Vilja/jákvæðni/samvinnu 
 
 
Vilja/skipulag 

Með gæðagreini  
við lok verkþátta 
 
Sjáanlegar umbætur 
 
 
Skólalóðir öruggar og 
fallegar 
 
Með gæðagreini 
foreldra, nemenda og 
starfsfólks 
 
Sjálfsmat 



Niðurstöður af matsfundi starfsmanna GBF á skólastarfinu. 

Starfsmönnum var skipt í 6 hópa. Þar mat hver hópur styrkleika okkar og framtíðarsýn. 

Hvað gekk vel í skólastarfinu?  

 Góð samvinna 

 Byrjendalæsið 
 

 Góður starfsandi (3) 

 Skilningsríkir stjórnendur 

 
 Samstarf 

 Matið  

 
 Samvinna milli deilda  

 Teymiskennsla 
 

 Mötuneyti 

 Sameiginlegir viðburðir  
(samstarfsdagar og ferðir) 
 

 Hugmyndaríkir og samstarfsfúsir 
starfsmenn 

 Flottir nemendur 

 

Aðrir punktar sem nefndir voru:  
 Árshátíðir unglingastigs 

 Námsmat – vitnisburðar blað 

 Samvinna við sérfræðiþjónustu 

 Innleiðing teymisvinnu 

 Morgunverðarfundir jákvæðir 
 Upplýsingaflæði 
 Fjölgreindarleikar 
 Leiðtoginn í mér 
 Grænfánaverkefni 
 Tekið á málum sem upp koma 
 Smiðjuhelgar 
 Nordplus – erlend samskipti 
 Samvinna milli deilda  
 Námsmat oft nefnt 

 
 
 

Hvar erum við sterkust? 

 Flott og metnaðarfullt starfsfólk 

 Útikennslusvæði  

 Upplýsingaflæði 
 

 Smæð skólans 

 Nærumhverfið  

 Samvinna og traust í mannauðnum 
 

 Fjölbreytileiki nemenda og starfsfólks 

 Heilsueflandi og útinám. 

 Sérstök verkefni (smiðjuhelgar, ferðir, 
sérstaða sveitaskóla, þróunarstarf) (2) 
 

 Einstaklingsmiðun 

 Útikennsla 

 Þemaverkefni 
 

 Mannleg samskipti 

 Vel tekið á móti nýjum nemendum  

 Íþróttakennsla 
 

 Samstarf 

Aðrir punktar sem nefndir voru:  
 upplýsingaflæði 

 Höfum faglega sýn 

 Góður starfsandi 

 Byrjendalæsi 

 Grænfáni 

 Leiðtoginn í mér 

 Stundvísir skólabílstjórar 

 Góðir skólastjórnendur 

 Heilsuefling 

 sveigjanleiki 

 Virkja áhugasvið nemenda 

 Sterkir leiðtogar 

 Umhverfið  

 Samvinna 

 Nýting náttúrunnar 
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 Umhverfi 

 Íþróttir  

 Mötuneyti 

 

Hvernig náum við betri árangri í skólastarfinu? 

 Svigrúm til að sinna og klára verkefni.  

 Nýta styrkleika og mannauð. 

 Eftirfylgni og stuðningur í erfiðum málum. 

 

 Mæta í vinnuna. 

 Góður agi. 

 Gott skipulag. 

 

 Jákvæðni og sveigjanleiki. 

 Rýna til gagns. 

 Samvinna. 

 

 Efla metnað og virðingu hjá nemendum, foreldrum og starfsfólki. 

 Bæta hljóðvist og vinnuaðstöðu og að sveitarfélagið styrki stoðþjónstuna.  

 Hlusta á einstaklinginn og bera virðingu fyrir skoðunum annarra. 

 

 Gott mötuneyti á öllum deildum. 

 Markvissa endurmenntun við hæfi. 

 Samvinna og samstarf milli deilda. 

 

 Jákvætt hugarfar. 

 Virk og góð teymisvinna kennara, nemenda og foreldra. 

 Aukið fjármagn sem styður við skóla án aðgreiningar. 

Hvernig náum við betri árangri í skólastarfinu? 

Í samstarfi við heimilin: 

 Nemendur setja sér markmið í dagbók, foreldrar kvitta fyrir markmiðið 

 Facebook skrif- Mentor 

 Fá foreldra inn í skólann og fylgjast með starfinu u.þ.b. 1 tíma í mánuði. 

 Mat með foreldrum (svörun á pósti, heimavinna með nemendum, hversu vel þeir eru 

upplýstir) 

 Nemendur stjórni foreldraviðtölum í september, hver er metnaður minn og markmið þennan 

skólavetur. Hvers ætlast barnið til af skólanum og af foreldrum 

 Námskeið fyrir foreldra skólahóps leikskóla til að efla vitund um hvað það er að eiga barn í 

skóla 

 Nemendur sjá um bekkjarfréttir reglulega, t.d. myndband 

 Vikubréf fara inn á Mentor (ekki í tölvupóst) 

 Umsjónarkennari hringir einu sinni á önn í foreldra 
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 Eins fyrirkomulag milli kennara 

 Skýrari upplýsingar á Mentor 

 Persónulegri samskipti (hringja í stað tölvupósts) 

 Minnka mötun 

 Nota mentorinn markvisst 

 Facebook hópar – foreldrar skoða það frekar en póst 

 

Byrjendalæsi 
Niðurstöður Byrjendalæsiskannana sem teknar voru veturinn 2016 - 2017 

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

Alls þreyttu 828 nemendur af 869 prófið og náðu 87% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 

Borgarfjarðar á Hvanneyri tóku fimm nemendur prófið og náðu þrír þeirra yfir 60% árangri. 
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Mynd 2: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Alls þreyttu 828 nemendur af 869 prófið og náðu 87% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 

Borgarfjarðar á Varmalandi tóku fimm nemendur prófið og náðu þrír þeirra yfir 60% árangri. 

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

Alls þreyttu 468 nemendur af 509 prófið og náðu 61% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 

Borgarfjarðar á Hvanneyri tóku fjórir nemendur prófið og náðu þrír þeirra yfir 60% árangri. 
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Mynd 4: Árangur Grunnskóla Borgarfjarðar á Varmalandi miðað við árangur allra Byrjendalæsisskóla. 

Alls þreyttu 468 nemendur af 509 prófið og náðu 61% þeirra yfir 60% árangri. Í Grunnskóla 

Borgarfjarðar á Varmalandi tóku allir nemendur í árganginum prófið (fimm nemendur) og náðu fjórir 

þeirra yfir 60% árangri. 

Í Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum tók einn nemandi prófið og náði hann 81–90% 

árangri. 
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Gæðagreinir 3.1                                                                          Þátttaka starfsfólks í starfi skólans                  
 

  1 2 3 4 5 6 

A Við höfum skýra sameiginlega sýn og skilning á því hvernig við veitum góða 

menntun 

      

B Við erum áhugasöm og leggjum metnað í að efla gæði skólastarfsins.       

C Við tökum fúslega þátt í símenntun sem bætir árangur og stuðlar að framförum 

nemenda 

      

D Framlag okkar til skólastarfsins er áhrifaríkt og við vinnum vel saman í 

teymum/hópum í skólanum og með samstarfsaðilum. 

      

E Við gerum okkur ljóst hverjar skyldur okkar eru til að efla persónulegan og 

félagslegan þroska og heilbrigði allra barna og ungmenna. 

      

F Okkur finnst að í skólanum séum við metin að verðleikum, leitað eftir skoðunum 

okkar og við studd eftir þörfum. 

      

G Okkur finnst sjónarmið okkar og hæfileikar bæði einstaklinga og hópa, hafa áhrif á 

hvernig gæði starfsins og árangur nemenda eru efld í skólanum. 

      

H Við höfum jákvæða afstöðu til vinnuskilyrða, húsnæðis, þjónustu, 

starfsmannasamtala og tækifæra til endurmenntunar. 

      

I Okkur finnst við njóta stuðnings í starfi til að veita sem besta menntun.        

 
 
 
  
  
   

 

 

 

 


