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Margrét Theodórsdóttir, skólastjóri Tjarnarskóla, átti fund með Jakobi Gunnlaugssyni og Áslaugu 

Kristinsdóttur sálfræðingum þann 20.janúar 2023 og var ákveðið að Jakob og Áslaug gerðu athugun á  

innra starfsumhverfi starfsmanna í Tjarnarskóla. Verk – og kostnaðaráætlun var send þann 30.janúar og 

var samþykkt í tölvupósti þann 31.janúar.  

Rætt var við 7 starfsmenn skólans og fóru viðtöl fram á tímabilinu 1. til 7. feb 2023 í húsnæði 

Vinnuverndar í Holtasmára 1.  

 Sömu spurningar um innra starfsumhverfi (stjórnun, líðan, samskipti, EKKO o.fl.)  voru lagðar fyrir 

starfsmenn og þeim gefinn kostur á að svara þeim í eigin orðum. Allir starfsmenn undirrituðu yfirlýsingu í 

upphafi viðtals um að þeim væri kunnugt um tilgang viðtalanna, hlutverk undirritaðra og meðferð þeirra 

upplýsinga sem aflað yrði.  

 Hér á eftir er samantekt úr viðtölum við starfsmenn og niðurstöður undirritaðra. 

Allir starfsmenn skólans lýstu yfir mikilli ánægju með að starfa við skólann. Öllum líður mjög vel eða vel í 

vinnunni, eru ánægðir með verkefni sín og telja vinnuálag viðráðanlegt þó það geti verið sveiflukennt. 

Allir telja kröfur, sem gerðar eru til þeirra í starfi, raunhæfar og verkaskipting milli starfsmanna er skýr. 

Allir greindu frá því að upplifa mikið sjálfstæði og raunhæfan sveigjanleika í starfi. Auðvitað séu kennarar 

bundnir í kennslu en þar fyrir utan sé mikill sveigjanleiki. Fagmennska er mikil og  traust í samskiptum að 

mati starfsmanna. Starfsmenn hittast á reglulegum fundum, auk þess eru starfsmannasamtöl árlega og 

smæð vinnustaðar gerir upplýsingaflæði mjög auðvelt og heilt yfir mjög gott. Engin upplifir verulega 

faglega eða raunverulega einangrun í starfi, þó greindu einhverjir frá því að upplifa faglega einangrun en 

það hefði ekki neikvæð áhrif. Flestir sögðust myndu leita til skólastjóra ef þeim liði illa í vinnunni en það 

færi eftir því af hverju vanlíðan stafaði. Einnig myndu starfmenn leita til samstarfsfélaga.  

Starfsmenn voru spurðir um samskipti við stjórnanda og út í stjórnendastíl hans. Stjórnandi fékk 

mjög góða umsögn frá öllum og allir telja sig eiga í góðum samskiptum við hana. Hún er talinn mjög 

góður og faglegur leiðtogi. Hún er sögð sérstaklega fær í mannlegum samskiptum, sanngjörn og raunsæ. 

Margir töluðu um að það væri gott að leita til hennar. Hún hlusti vel og leiti samráðs kennara og þeir fá 

að vera partur af ákvarðanatöku er varða þeirra verkefni.  Fram kom að hún veitti starfsfólki mikinn 

stuðning, sérstaklega í málefnum tengd foreldrum og nemendum. Starfsmenn bera mikla virðingu fyrir 

henni og ganga í takt með henni. Þó starfsmenn séu stundum ósammála stjórnanda erumálin rædd af 

mikilli fagmennsku og virðingu.  

 Allir telja starfsandann mjög góðan og afslappaðan á vinnustaðnum og mikil væntumþykja og 

vinátta er á milli starfsfólks. Hópurinn er þéttur og samskipti milli fólks mikil og jákvæð. Allir greindu frá 

því að eiga í góðum samskiptum við samstarfsfélaga og engin vissi af samskiptaerfiðleikum milli annarra, 

né af vanlíðan annarra í vinnunni. Starfsfólk er duglegt að hrósa hvort öðru, hjálpast að í vinnunni og sýna 

hvort öðru stuðning.  Nokkrir töldu að hópurinn mætti hittast meira utan vinnu og gera eitthvað saman.  

 Spurt var um einelti, ofbeldi, kynferðislega og kynbundna áreitni á vinnustaðnum síðastliðið ár. 

Engin taldi sig upplifa það né hafa orðið vitni af því á vinnustaðnum  

  

 



 

 

Þá voru starfsmenn spurðir hverja þeir teldu helstu kosti og galla vinnustaðarins. 

Húsnæði og smæð vinnustaðar var bæði talið til kosta og galla. Húsið er lítið og notalegt og staðsett á 

góðum og fallegum stað. Fram kom það þyrfti meira pláss fyrir starfsemina og stundum kæmi vond lykt í 

gömlu húsi. Vinnustaðurinn er talinn skapandi og skemmtilegur og starfsmenn þekkjast vel og ganga í 

takt. Fagmennska var talin til kosta og hvernig hún væri höfð að leiðarljósi við meðferð ýmissa mála. 

Stjórnandinn var einnig nefndur, hennar hugsjón, viðhorf og persónuleiki. Hún væri mikil fagmanneskja, 

lausnamiðuð með stórt hjarta og sýni starfsfólki og nemendum mikla virðingu. Þá var nefnt að fagþekking 

væri mikil innan skólans.  

 Að lokum var starfsfólk spurt út í framtíðarsýn sína varðandi vinnustaðinn. Nokkrir nefndu þá 

óvissu hvað yrði með stjórnun skólans ef skólastjóri myndi ákveða að hætta. Annað sem fram kom var t.d 

skýr stefna varðandi sérkennslumál og verkferla, betri aðstaða fyrir verklegt nám nemenda, mögulega að 

losna undan formlegri stundatöflu, að starfshópurinn yrði áfram starfandi saman í skólanum og að það 

yrði reglulegri hittingar utan vinnu til að viðhalda góðum starfsanda.  

 

Niðurstöður 

Stjórnandi og starfsfólk Tjarnarskóla virðast hafa tekist að skapa jákvætt og öruggt vinnuumhverfi sem 

stuðlar að vellíðan starfsfólks. Þættir í innra starfsumhverfi sem hafa áhrif á starfsánægju og líðan í starfi, 

svo sem samskipti, stjórnun, vinnuálag, sveigjanleiki og sjálfstæði í starfi eru að mati undirritaðra mjög 

góðir á vinnustaðnum. Mikil virðing og traust virðist vera á milli starfsmanna og milli starfsmanna og 

stjórnanda sem er grunnur að vellíðan og starfsánægju á vinnustað. Starfsfólk sem upplifir traust og 

virðingu er tilbúnara til að leggja sig meira fram í starfi og tala vel um vinnustaðinn sinn út á við sem 

byggir upp ímynd hans.   

Ljóst er að innra starfsumhverfi Tjarnarskóla er mjög gott og sú vinna sem stjórnandi og starfsfólk 

leggja í að hafa gott starfsumhverfi er að skila sér. Þó vilja undirrituð nefna að það gæti verið góð leið til 

að viðhalda góðum starfsanda, að starfsfólk hrindi í framkvæmd þeim hugmyndum sem þeir hafa sjálfir 

um að hittast utan vinnu. Einnig hvetjum við stjórnanda til að skoða þá óvissu sem virðist vera að skapast 

í skólanum um framtíð stjórnanda við skólann. Skýr stefna og framtíðarsýn dregur úr áhyggjum og kvíða 

starfsmanna og ýtir undir öryggi og vellíðan starfsmanna.  

 


