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Áætlun skólaárið 2021-2022  

Matsverkefni Hvernig á að meta? Hver sér um matið? Þátttakendur í 
matinu? 

Viðmið - hvenær erum 
við ánægð 

Hvenær á að meta? 

Skólastefna -  Ábyrgð - virðing - vinátta - félagsfærni - teymiskennsla - samvinna   

Skólastefna Fara yfir það sem er til Gæðaráð Allir Ný skólastefna hefur verið 
mótuð 

Vor 2022 

Starfsánægja starfsfólks Starfsmannakönnun  Skólapúlsinn  Allir  90% starfsmanna séu 
ánægðir eða mjög 
ánægðir  
 

Febrúar 2022 

Fagmennska starfsfólks Starfsmannakönnun. 
Innlit stjórnenda í 
kennslu.  
Starfsþróunarsamtöl. 
Fundir stjórnenda með 
kennarateymum. 
 

Skólastjóri og 
deildarstjórar 
Skólapúlsinn 

Allir kennarar   Þegar viðmið um nám 
og kennslu eru 90% 
græn.  

Október-maí.   
Fylgt eftir á teymisfundum.  

Velferð og líðan nemenda  Skólapúlsinn 
 
Tengsla- og 
líðankannanir 
Nemendasamtöl 
SMT 
forvarnarþríhyrningar  
 

Gæðaráð 
Skólastjóri og 
deildarstjórar 
Námsráðgjafi 

Nemendur 100% nemenda 
ánægðir eða mjög 
ánægðir.  
Líðan teljist góð.  
Annars umbætur.  

Október - maí Skólapúlsinn 
Nóvember 
forvarnarþríhyrningar 
Mars - viðtöl   
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Viðmót og menning í skólanum 
Skólabragur 

Ytra mat 
Rýnihópavinna 
 
 
 

Ytra mat 
 

Matsaðilar ytra mats 
Starfsfólk 

90% starfsmanna séu 
ánægðir eða mjög 
ánægðir  
 
100% nemenda 
ánægðir eða mjög 
ánægðir.  
Líðan teljist góð.  
Annars umbætur. 

Janúar 2022 
Mars 2022 

Nám og kennsla   

Inntak, árangur, framfarir Ytra mat jan ‘22 
Samræmd próf 
Lesferill 
Námsmat fylgst með 
mati á hæfnikortum 
Skimanir  

Matsaðilar ytra mats 
Gæðaráð 
Deildarstjorar  

Nemendur 
Starfsfólk 

Kerfisbundið rýnt í gögn 
og brugðist við ef ekki 
eðlilegar framfarir 

Nóvember 
Febrúar 
 
 
Skv. skimunaráætlunum 

Kennsluhættir, gæði náms og 
kennslu 

Starfsþróunarsamtöl 
Sjálfsmatslistar 
Jafningjamat 
Stjórnendamat á 
kennslu, rýnihópar 
kennara um nám og 
kennslu/teymisfundir  

Kennarar / gæðaráð Kennarar 
Stjórnendur 

Markmið að teljast til 
fyrirmyndar út  frá 
viðmiðum MMS um 
nám og kennslu  
80% kennsluhættir 
skapandi.  

Jafningjamat í febrúar 
Sjálfsmatslistar. 
Starfsþróunarsamtöl í 
febrúar/mars 
Innlit stjórnenda í kennslu 
Rýnihópar í apríl 
 

Námshættir og námsvitund Kannanir til nemenda  
Skólapúlsinn 

Kennarar  
gæðaráð  

Nemendur Markmið að teljast 
fyrirmyndar út frá 
viðmiðum MMS um 
nám og kennslu 

 

Lýðræðisleg vinnubrögð, Ytra mat Gæðaráð  Nemendur Að nemendur í Metið þegar starfsáætlun er 
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þátttaka og ábyrgð nemenda Skólapúlsinn    nemendaráði og 
umhverfisnefnd séu 
virkir og taki þátt skv. 
áætlun í starfsáætlun.  

metin.  

Námsmatsaðferðir  Fyrirkomulag námsmats 
í skólanum, framkvæmd. 

Kennarar  Kennarar Markmið að teljast 
fyrirmyndar útfrá 
viðmiðum MMS um 
nám og kennslu 

Gera mat á því hvernig 
námsmat stendur miðað við 
lýsingar á námsmati skólans 
og gæðaviðmiðum Akbæjar í 
maí. Skrá niður og ákveða 
umbætur. Júní 2022 

Skipulag náms og 
námsumhverfi 

Heimsóknir í 
kennslustundir, 
námsáætlanir, 
skólanámskrá 

Stjórnendur, 
sjálfsmat kennara 

Kennarar Að unnið sé markvisst 
með áætlanir og 
markmið sem sett eru. 

1-2x á önn. 

Upplýsingatækni í skólastarfi Með notkun UT 
hæfnikorta og 
markmiðanna sem þar 
eru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennarar 
 

Kennarar Þegar unnið er skv. 
markmiðum og 
samþætting við aðrar 
námsgreinar hefur 
náðst. 

Jafnt og þétt yfir veturinn 
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Stjórnun og skipulag 

Stjórnandinn sem faglegur 
leiðtogi 
 
 

Ytra mat og 
starfsmannakönnun 

Skólapúlsinn / 
Ásgarður  

Starfsfólk skólans  Markmið - 90% ánægja 
meðal starfsfólks   

Mars - apríl 2022 
 

Stjórnun skólans 
(tengsl, upplýsingaflæði, 
traust) 

Ytra mat og 
starfsmannakönnun. 
Foreldrakönnun um 
stjórnun 
 
 

Skólapúlsinn og 
Ásgarður 

Starfsfólk skólans og 
foreldrar 

Markmið að 90% 
ánægja  

Mars - apríl 2022 
 
 
 
 

Faglegt samstarf 
 
 
 

Starfsþróunaráætlun 
(árlegt) 

Skólastjórnendur 
kynna og bera undir 
skólaráð og 
starfsmannafund. 

Kennarar  Að starfsþróunaráætlun 
sé gerð í góðu 
samstarfi við starfsfólk 
og þjóni stefnu 
sveitarfélagsins og 
skólans. 

Endurskoða í desember 2021 

Skóladagur nemenda, 
skólanámskrá, starfsáætlun, 
áætlanir og verklagsreglur 

Með gátlistum og mati á 
starfsáætlun  

Gæðaráð og 
stjórnendur 

Gæðaráð  Að uppfylla kröfur 
aðalnámskrár - meta að 
vori út frá gátlistum og 
starfsáætlun.  
 

Mat á starfsáætlun í júní 2022. 

Samstarf heimila og skóla Foreldrakönnun um 
stjórnun. 
 
 
 

Skólapúlsinn 
 
 
 

Foreldrar Að foreldrar upplifi gott og 
tvíhliða samstarf og 
samvinnu um heimili og 
skóla.  

Febrúar 2022 
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Áherslur skólans  

SMT SET listar  Matsaðilar Ak.bær Starfsfólk 
Nemendur 

Þegar við erum með yfir 
90% árangur í SET 
listum.  

1x á skólaárinu 

Byrjendalæsi (læsi) Læsi er lykillinn - 
matslistar fyrir kennara. 
 

Gæðaráð og 
kennarar 

Starfsfólk Byrjendalæsi - áætlanir 
í öllum árgöngum og 
endurmenntun skv. 
áætlun  
Unnið skv. Læsi er 
lykillinn. 

Kennarar meta sig gagnvart 
kennsluskipulags hluta LL í 
matslistum Akbæjar.  
Nóvember 2021. 

Grænfáninn með áherslu á 
umhverfismennt  
 
 
 

Samræður á 
umhverfisnefndarfundum 
unnið samkvæmt 
umhverfisstefnu 
skólans. 

Umhverfisnefnd  Starfsfólk 
Nemendur 

Að uppfylla skilyrði fyrir 
úthlutun Grænfána.  
 

Allt skólaárið. 

Innra mat  

Framkvæmd innra mats Unnið skv.matsáætlun  
 

Gæðaráð 
 

Gæðaráð framkvæmir - 
allir starfsmenn taka 
þátt  

Áætlun þessi metin að 
vori - markmið að allir 
þættir séu teknir fyrir.  

Allt skólaárið 

Umbótastarf í kjölfar innra mats Niðurstöður og 
umbótaáætlun 

Gæðaráð Allt skólasamfélagið Ítarleg umbótaáætlun 
liggi fyrir á vorin - 
heildstæð.  

Allt skólaárið 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/124pVglB9Ik6czIlTV7I54PiWUJbzFIus

