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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2011-2012 
 

 

Tjarnarskóli  var stofnaður 1985 og er til húsa í hjarta Reykjavíkur, að Lækjargötu 14b, 101 Reykjavík.  Í 

skólanum eru nemendur  í  7./8., 9. og 10. bekk í þremur bekkjardeildum.  Skólinn er rekinn sem 

einkahlutafélag. 

Í Tjarnarskóla er mikil áhersla lögð á hvetjandi námsumhverfi  og mannrækt. Við viljum hvetja og styrkja 

nemendur okkar á uppbyggilegan hátt og stuðla að vellíðan þeirra í leik og starfi. Við byggjum á 

styrkleika hvers og eins og viljum mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur hverju sinni. Nemendur 

okkar læra öguð vinnubrögð, samvinnu og samábyrgð og áhersla er lögð á góða hegðun, kurteisi og 

háttvísi. Áhersla er lögð á að nemendur leggi góðan grunn að því að verða færir um að taka góðar 

ákvarðanir. Gott samstarf, á milli allra þeirra sem koma að menntun og uppeldi nemenda okkar, er okkur 

mikilvægt. Mikil áhersla er lögð á gott upplýsingastreymi til foreldra og nemenda um sem flesta þá þætti 

er lúta að velferð nemenda og þátttöku í skólastarfinu.  

Einkunnarorð okkar eru:  ,,Allir eru einstakir“ og ,,Lítill skóli með stórt hjarta“. 

 

 

 

Allir eru einstakir 
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Skólastarfið 
 

Markmið – áherslur - leiðarljós 

Líðan nemenda og starfsfólks 

o Nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum 

o Jákvætt og hvetjandi andrúmsloft sem er um leið uppbyggilegt og hrósandi 

o Mannrækt í sem víðasta skilningi. 

 

Góð grunnmenntun – einstaklingsmiðað nám 

 

o Góð grunnmenntun og undirbúningur  fyrir lífið og tilveruna. 

o Sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur temji sér góðar námsvenjur. 

o Nemendur fái viðfangsefni sem þjálfa allar tegundir greindar (fjölgreind) og úrvinnslu.  

o Hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur. 

o Vera fundvís á styrkleika einstaklinga 

o Styrkja einstaklinginn sem manneskju á faglegan hátt.  

o Skipulagning skólastarfsins taki ávallt mið af því að einstaklingurinn sé í fyrirrúmi.   

 

Mannrækt 

 

o Samvinna/samhjálp nemenda – samvinna árganga. 

o Samábyrgð nemenda og verkaskipting 

o Góð hegðun, samfélagsfærni, háttvísi og kurteisi, hvar sem nemendur koma fram á vegum 

skólans.  

o Þjálfun í jákvæðum samskiptum. 

o Heilbrigðir lífshættir 

 

 

Námsumhverfi 

 

o Rólegt/áreitalítið námsumhverfi. 

o Góður ytri aðbúnaður og öryggi 

 

Samstarf 

 

o Gott samstarf; milli skóla og heimils 

o kennara og nemenda 

o innan kennarahópsins 

o nemenda og foreldra 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla 
 

Skólaárið 2008 – 2009 var frumraun okkar í skipulagðri sjálfsmatsvinnu en var um leið afar lærdómsríkt 

ferli.  Þar sem kennarahópurinn hafði ekki haft reynslu af skipulagðri sjálfsmatsvinnu var leitað til 

fagaðila til þess að leiða kennarahópinn  við að tileinka sér vinnuaðferðir af þessu tagi. Þær Björk 

Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir frá Ísmati tóku að sér þessa handleiðslu með styrk frá 

menntamálaráðuneytinu.  Þær leiddu kennarahópinn í gegnum  vinnuferli vetrarins og það er samdóma 

álit starfsmanna í skólanum að þessi samvinna var mjög ánægjuleg í alla staði og við urðum öll 

reynslunni ríkari. Eftir þessa frumraun varð okkur ljóst hve formlegt sjálfmat getur verið gagnlegt og 

gefandi og hjálpað til við að efla enn frekar gott skólastarf. 

 

Fimm ára sjálfsmatsrammi 

Við höfum stuðst við svo nefndan ,,sjálfsmatsramma“  sem Ísmatskonur lögðu okkur til í upphafi  til þess 

að stýra  forgangsröðun verkefnanna á ári hverju. Um er að ræða 5 ára ramma  fyrir matsáætlunina til 

þess að tryggja að sem flestir þættir skólastarfsins verði undir smásjánni á tilteknu tímabili. Ramminn 

tiltekur 11 meginþætti viðfangsefna: 

 

Námskrá – skipulag, stefna og markmið 

 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Líðan nemenda, þarfir, starfsandi, samstarf 

 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Líðan starfsfólks – starfsandi, samstarf 

 

Stjórnun 

Viðmót og menning skóla 

 

Ytir tengsl – samfélag.  Ráðstöfum auðlinda 

Aðbúnaður 

 

Samstarf heimila og skóla 

 

 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

  

Við höfum leitast við að áætlanir okkar á fimm ára tímabili nái yfir öll þessi svið með einum eða öðrum 

hætti, eins og sjá má í þessari skýrslu 2011-2012 og þremur fyrstu. Þau svið sem hafa verið í sjálfsmati 

þessi fjögur ár eru lituð blá, en þau grænu standa út af og verða því viðfangsefni næsta ár, 5 árið sem við 

iðkum formlegt sjálfsmat.  Fyrsta árið okkar vorum við með 3 verkefni, næsta ár voru þau orðin 8 þriðja 

árið 10 og síðast liðinn vetur reyndust þau  9 (fyrirhugað var reyndar að hafa þau 12 en fallið var frá 

þremur þeirra).    
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Skólaárið 2009 – 2010 hafði  sína sérstöðu þar sem tveir af fimm aðalkennurum  fóru í barnsburðarleyfi 

og sá þriðji minnkaði verulega starfshlutfall sitt. Þrír nýir einstaklingar voru ráðnir að skólanum í þeirra 

stað. Það hafði auðvitað áhrif á framgang sjálfsmatsins, a.m.k. framan af meðan nýju kennararnir voru 

að kynnast starfsháttum í Tjarnarskóla.  Sjálfsmatsvinnan það árið fór því ekki af stað fyrr en skólastarfið 

var komið aðeins áleiðis.   

 

Við höfum verið ánægð með þróun mála hvað varðar eigin rýni á skólastarfið með skipulögðum hætti og  

veturinn  2010 – 2011 gengum við til verka af meira öryggi.  Við lítum svo á að eftir fyrstu þrjú árin hafi 

góður grunnur verið lagður og framhaldið spennandi. Þó verður að koma fram að sjálf skýrslan er afar 

tímafrek og spurning hvort ekki sé hægt að hafa einfaldari háttinn á? 

 

Í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2011 – 2012 voru tólf þróunarverkefni á stefnuskránni  en við féllum frá 

þremur þeirra. Við vildum horfa sérstaklega á eftir farandi þætti og svara matsspurningum um þá: 

1. Endurskoðun skólanámskrár. Áætlað var að ljúka þeirri vinnu sumarið 2011, en gæti dregist 

eitthvað vegna breytinga á grunnskólalögum. (Frestast til næsta árs) 

2. Við höldum áfram að þróa frjálslestur í skólanum. Á vorin veitum við verðlaun fyrir lestur 

flestra blaðsíðna. Þau verðlaun hafa hlotið nafnið ,,Magnúsinn“. Það er sá nemandi sem 

hefur lesið flestar blaðsíður hingað til. Hann er nú fyrrum Tjarnskælingur en mætir við 

skólaslitin og afhendir þessi verðlaun. Sá nemandi sem slær hans met, fær sitt nafn á 

viðurkenninguna. Þetta verkefni var tekið út. 

3. Við ætlum að halda áfram að bæta stuðningsnetið fyrir þá nemendur sem þurfa mest á 

stuðningi að halda. 

4. Kennarar ætla að þróa áfram endurbætur á þemadagafyrirkomulagi í skólanum og mat á 

þeim.  

5. Svo er það jógað okkar, þriðja árið í röð. Það er spennandi að fylgjast með gangi mála og sjá 

hvernig þessi þáttur í skólastarfinu hefur áhrif á nemendur, bekkjarandann og námsvinnuna í 

skólanum. 

6. Viðhorfskannanir til þess að kanna líðan og samskipti í skólanum, einnig er fyrirhugað að 

gera könnun meðal kennara skólans. 

7. Þjálfun nemenda í notkun margföldunartöflunnar og í hugareikningi er í þróun. 

8. Verkefnið ,,Hugsað um barn“ er verkefni í  10. bekk. Þetta skemmtilega verkefni hófst fyrir 

tveimur árum og verður áfram þróunarverkefni hjá okkur. 

9. Dönskukennarinn heldur áfram að vinna sérstaklega með spurninguna: Hvernig er hægt að 

tengja dönskunámið við upplýsingatækni? Þetta verkefni var ekki unnið. 

10. Kennarahópurinn ætlar að vinna saman endurskoðun á matsblaði rannsóknarverkefna 

vetrarins og útfærslu þeirra verkefna. 

11. Við ætlum að beina athyglinni sérstaklega að viðmóti og menningu í skólanum sem felst í því 

að leitast við að skilgreina hvernig  lýsa má ,,Tjarnarskólataktinum“ sem við erum svo stolt 

af. 
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12. Nemendur í 10. bekk fá á hverjum vetri öfluga fræðslu um framhaldsskólakerfið til þess að 

auðvelda þeim val á skóla eftir að grunnskóla lýkur. Við viljum gjarnan mæla hversu þessi 

fræðsla auðveldar nemendum að taka ákvörðun að vori og hvaða þættir í þessari fræðslu 

koma þeim helst til góða við ákvarðanatökuna. 

Sjálfsmatsaðferðir og nánari útfræsla koma fram í sérstöku skjali ,,Umbótaáætlun Tjarnarskóla 2011 - 

2012“  á http://tjarnarskoli.is/Sjalfsmatsaaetlun1112.pdf 

 

 

Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2011 – 2012  
 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

Við settum okkur það markmið að ljúka þessari vinnu á starfsárinu eins og tvö undanfarin ár. Þar 

sem ný grunnskólalög voru í burðarliðnum þótti okkur rétt að doka enn við þar til nánari 

útfærsla lægi fyrir til þess að endurskoðunarvinnan verði markviss.  Það verður því verk að vinna 

næsta skólaár en þangað til vísum við í  ,,Starfsáætlun“ 2012 – 2013“ hvað varðar helstu 

útfærslur á skólastarfinu.   http://tjarnarskoli.is/Starfs20122013.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskoli.is/Sjalfsmatsaaetlun1112.pdf
http://tjarnarskoli.is/Starfs20122013.pdf
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2. Hvernig getum við bætt stuðningnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á 

stuðningi að halda?  

Þar til á skólaárinu 2010 – 2011 höfðum við ekki haft sérstakan kennara til þess að sinna 

stuðningskennslu í skólanum en kennslufyrirkomulagið okkar er með þeim hætti að námsefni og 

námsyfirferð er mjög mismunandi eftir einstaklingum.  Í heildarskipulagi kennslunnar er því 

hægt að segja að komið sé til móts við hvern og einn.  Kennarahópnum og þeim kennara  sem 

hefur með viðbótarstuðning að gera var umhugað að þróa þessa vinnu með það að leiðarljósi að 

kennarahópurinn ynni sem best saman í þágu þeirra nemenda sem þyrftu mest á stuðningi að 

halda. Með þeim hætti gætum við hlúð enn betur að nemendum og ýtt undir  að  

einstaklingarnir nytu sín enn betur, bæði í námsvinnunni og skólatilverunni almennt.  Sigríður 

Thorsteinsson sinnti þessu hlutverki annað árið í röð í vetur en tveir aðrir kennarar, tóku einnig 

þátt í stuðningsnetinu með viðbótarstundum sem voru ,,eyrnamerktar“ tilteknum nemendum.  

Einnig var um að ræða ,,aðkeypta þjónustu“  í formi stuðnings við stærðfræði og listmeðferð. 

 

Markmið 

 Að efla stuðningsnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á því að halda 

 Að hafa að leiðarljósi að stuðningskennari nýtist sem best til heilla fyrir hvern og einn nemanda. 

 

Lýsing á verkefninu 

Skólaárið 2011-12 er annar veturinn minn sem sérstakur stuðningskennari við Tjarnarkóla. Ákveðið var 

að fjölga kennslustundunum frá því í fyrra úr 10 í 13 á viku. Fljótlega jókst þörfin og þeir urðu 16. Við 

kennararnir ræddum í upphafi skólaársins líkt og í fyrra, hvernig best væri að haga stuðningskennslunni, í 

hvaða tímum minnar aðtoðar nyti best við, í hvaða formi hún ætti að vera og hvaða nemendur þyrftu 

helst á henni að halda. Við töluðum einnig um að vinna að því að skrá sameiginleg markmið fyrir hvern 

og einn nemanda til að gera stuðningsnetið enn sterkara og markvissara  og bera saman bækur okkar á 

vikulegum kennarafundum. 

Í þessu augnamiði hóf ég að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir þá nemendur sem þurftu á stuðningi að 

halda. Eftir miklar vangaveltur komumst við að því að ritun slíkrar námskrár þjónaði ekki þeim 

sveigjanleika sem við viljum hafa í kennslunni og veitir ekki það svigrúm sem við teljum nauðsynlegt til 

að geta verið stöðugt vakandi fyrir styrkleikum og veikleikum hvers og eins og vera tilbúin að vinna með 

þegar þeir birtast, brýna þá og byggja upp jafnt og þétt.  Við ákváðum því að halda áfram á sömu braut 

með þá einstaklingsmiðuðu kennslu sem hefur verið aðal skólans í gegnum árin.  Við lögðum hins vegar 

kapp á að auka enn frekar samráðsfundi svo við gætum lagt stöðugt á ráðin um hvern og einn nemanda.  
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Þegar kom að því að dreifa kröftunum milli bekkjardeilda og námsgreina létum við þörfina ráða ferðinni 

og endurskoðuðum skiptinguna stöðugt. Hver vika gat veið ólík annarri hvað dreifinguna varðaði og 

stjórnaðist hverju sinni af viðfangsefnum, áhuga nemanda, mætingu og öðru.  Þetta fyrirkomulag  kallaði 

á mikinn sveigjanleika.  

Smátt og smátt komst kennarahópurinn að því að stuðningur minn gagnaðist einna best þegar ég gekk 

inn í hlutverk bekkjarkennarans svo fagkennarinn gæti sem best sinnt þeim sem helst þurftu á stuðningi 

að halda. Þannig fékk fagkennarinn betri yfirsýn á getu hvers og eins auk þess sem nemendurnir voru oft 

tilbúnari að þiggja auka leiðsögn frá fagkennaranum en mér.  

Enda þótt ég ynni oftast inni í bekkjum  vann ég stundum með litlum hópum eða einstaklingum  í 

eldhúsinu eða í Hólmanum (lítil vistarvera inn af kennarastofu). Þá gerði ég mér far um að mynda litlar 

nemendaeiningar sem gátu unnið saman, hafði oftast tvo og aldrei fleiri en þrjá saman. Ég hafði þá 

einnig þannig samsetta að félagslega hliðin var í forgrunni. Tilgangurinn var að efla félagsfærnina ekki 

síður en námslega getu.  

Það kom líka fyrir að ég vann einslega með nemendum en þá tengdist það oftast öðrum þáttum en 

náminu. Þá var mikilvægt fyrir mig að vera vel inni í þeirra málum. Hér kom seta mín í nemendaverndar-

ráði sér vel.  

 

Mat 

Það var gaman að finna hvernig kennarahópurinn efldist stöðugt í samstarfi. Orðin samheldni, samvinna, 

samskipti, samhljómur, samstarf sem fram komu í svörum foreldra í könnun skólans á hvað einkenndi 

skólabraginn, má segja að séu lýsandi dæmi um þetta. Um leið varð stuðningskennslan markvissari. Við 

hlökkum til að halda starfinu áfram og markmiðið er að kennarahópurinn verði eins og vel smurð vél og 

sérkennslan órjúfanlegur hluti hennar þannig að ,,sérhver nemandi fái að njóta sín nákvæmlega eins og 

hann er” eins og fram kom í svari foreldra í fyrrgreindri könnun við spurningunni um hvað einkenni 

Tjarnarskóla. Það var einnig ánægjulegt að sjá að í viðhorfskönnun meðal foreldra sem Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur vann á vormisseri kom fram að 100% foreldra voru ánægð með sérstakan 

stuðning eða sérkennslu í skólanum. 

         Sigríður Thorsteinsson 

 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2011 - 2012 

10 
 

3. Hvernig getum við bætt enn frekar skráingar- og  matsblöð á þemadögum? 

(fjórða ár þessa þróunarverkefnis) 

Við erum ákaflega stolt af fyrirkomulagi þemadaganna í skólanum. Að öllu jöfnu eru þeir í 

nóvember/desember og janúar/febrúar – þrjá kennsludaga í senn. Við sjáum ótrúlega margt 

skemmtilegt leysast úr læðingi  á þessum dögum því þá eru nemendur í sannkölluðum 

þjálfunarbúðum í samskiptum, samvinnu, og listrænni sköpunarvinnu.  Það er alltaf keppikefli að 

allir séu virkir og séu meðvitaðir um að þeirra framlag skipti máli; bæði fyrir þá sem einstaklinga, 

en einnig fyrir hópastarfið í heild.  Hin seinni ár höfum við látið nemendur sjálfa meta sína eigin 

vinnu,  en einnig vinnu annarra hóp í þeim tilgangi að gera þá betur meðvitaða um hve miklu 

máli það skiptir að vera góður þátttakandi í hóp.  Skólaárið 2010 - 2011 ákváðum því að stíga 

fleiri skref í skráningarvinnu í þessum sama tilgangi; að gera alla sem virkasta og meðvitaða um 

eigið framlag í hópnum og þróa enn frekar skráningar- og matsblað kennara fyrir 

þemadagaverkefnin.  Um var að ræða verkefni sem allur kennarahópurinn vann í sameiningu.  

Við vorum mjög sátt við breytingarnar og sáum að skráningar og formlegt mat er í vaxandi mæli 

hluti af þemadagavinnunni, með góðum árangri  og stuðlar að sífellt faglegra mati á vinnu 

nemenda og að gera nemendur meðvitaðri um eigið vinnuframlag. Í vetur, 2011 - 2012 höfðum 

við matsspurninguna hér að ofan að leiðarljósi við að bæta skráningar-  og matsblöð áfram. 

 

Lýsing á verkefni 

Áður en þemadagar hefjast eru nemendur ávallt minntir á að það sé mjög mikilvægt að hver og einn sé 

virkur í hópnum.  Einnig er minnt á að það skiptir mjög miklu máli að vera góður þátttakandi í hóp. Þessi 

umræða fer fram í öllu bekkjum.  Nemendur eru einnig minntir á að það sé mikilvægt að skipta með sér 

verkum og að taka sameiginlegar ákvarðanir um viðfangsefnið.  Einnig er farið yfir hlutverk hópstjóra.  

 

Á þemadögum er öllum nemendum skólans blandað saman í hópa; 3 – 5 nemendum í hóp. Hver hópur 

skilar síðan sínu verkefni á sínu ,,svæði“ (mismunandi framsetning eftir verkefnum)  þannig að allir 

nemendur og kennarar geti skoðað verkefnið og metið það.  Hver hópur fær síðan matsblöð í hendur í 

lok þemadaganna og nemendur í hópnum fylla þau út eftir bestu samvisku. Nemendur í hverjum hópi 

ræða saman um hvern lið áður en þeir ákveða svarið.  

 

Matsferillinn  í stórum dráttum: 

 

Nemendur: 

a) Nemendur fylla út blað í lok hvers vinnudags þar sem þeir skrá vinnuframlag hvers og eins yfir 

daginn. Hópstjóri kvittar undir. 

b) Í lok þemadaga skilar hópurinn sjálsmati þar sem þeir gera grein fyrir mætingum í hópnum, 

Nemendur gefa síðan stig frá 20 og upp í 100 fyrir virkni/verkaskiptingu í hópnum og samvinnu. 
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c) Hópurinn metur einnig  einstök verkefni í nokkrum liðum.  Nemendur eru einnig beðnir um að 

skrá fleiri atriði s.s.:  Hvert fór hópurinn í heimsókn? Hver tók á móti hópnum?  Hvað þótti ykkur 

erfiðast? Hvað fannst ykkur takast best?... o.fl.  Þeir geta einnig komið með tillögur að 

breytingum fyrir næstu þemadaga. 

d) Nemendur fá síðan annan lista þar sem þeim er ætlað að meta vinnu annars hóps. Hver hópur 

metur einn annan hóp.  Líkt og í liðum a  - c þá gefa þeir stig fyrir einstök verkefni, heildarútlit, 

frumlega framsetningu og leggja mat á hvort þeim finnst verkefnið grípandi og hvað þeim finnst 

flottast í verkefninu sem þeir meta. Þeir skrifa síðan umsögn um verkefnið. 

e) Hver einstaklingur fyllir síðan út blað þar sem hann leggur mat á eigið framlag í 

verkefnavinnunni og er beðinn um að lýsa skoðun sinni á verkefninu s.s. verkaskiptingu, 

hópstjórn og metnað við gerð verkefnis. 

f) Hver einstaklingur greiðir atkvæði um glæsilegasta verkefnið, að sínu mati. Niðurstöður þeirrar 

kosningar eru síðan notaðar við verðlaunaveitingu fyrir þemadaga sem ,,Flottasta verkefnið að 

mati nemenda“. 

 

 

 

Kennarar: 

Þeir fylgjast með framvindu verkefnanna alla dagana.  Í hverri stofu er skráningabók þar sem 

mætingar nemenda eru skráðar í hverjum hópi, skráð hvenær nemendur fara úr húsi, í 

heimsóknir og efnisöflun, hvenær þeir ákveða að fara í pásu og hversu lengi, hvernig samvinnan 

er í hópnum og virknin.  Leitast er við að hafa skráningar stuttar og hnitmiðaðar.  Venjulega eru 

skráningablöð fyrir hvern hóp um sig 2 – 3 blaðsíður af texta yfir tímabilið.  

 

Þegar verkefninu er lokið og nemendur hafa fyllt út sjálfsmatsblöð og metið annan hóp þá skoða 

kennarar öll verkefnin og gefa stig samkvæmt nýju matsblaði sem varð til við þróun verkefnisins 

í fyrra.  Blaðið er sundurliðað þannig að hver liður hefur ákveðið vægi þar sem fullt hús gefur 100 

stig. Á grundvelli þessa sundurliðaða mats fær stigahæsti hópurinn verðlaun og einnig er ákveðið 

hvort ástæða sé til að veita viðurkenningar fyrir einstaka þætti s.s. hópstjórn, góða samvinnu, 

frumlega framsetningu  og fleira uppbyggjandi.  

  

Venjan er að allir geri sér glaðan dag í lok þemadaga. Við fáum okkur einhverja hressingu saman, 

t.d. drykk og kleinu/ostaslaufu eða annað. Við veitum síðan viðurkenningarnar eins fljótt og 

hægt er þegar allar mælingar hafa verið skoðaðar og ákvarðanir teknar um 

verðlaun/viðurkenningar og setjum fréttir um þær niðurstöður á skólavefinn okkar. 
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Markmið  

 Að endurskoða matsblað með tilliti til athugasemda fyrra árs til þess að sýna með enn 

skýrara hætti hvað liggur að baki hvers matsþáttar. 

 Að sýna nemendum fram á  hverju heildarmat byggist með því að kynna þeim 

matsblaðið  áður en þemadagar hefjast svo þeir geri sér betur grein fyrir að framlag 

hvers og eins skiptir miklu máli og að góð samvinna og virkni í hópnum þurfi að vera til 

staðar.   

 Að búa til nýtt skráningarblað til þess að auðvelda kennurum að skrá daglega framvindu 

verkefnisins. 

 

Aðalviðfangsefni í þróunarvinnununar á þessu ári hófst á athugasemdur frá síðasta ári: 

Að líta til þeirra athugasemda sem voru skráðar á rýnisfundi eftir lok þemadaga  á síðasta ári og taka tillit  

til þeirra við skipulag þemadaga þess skólaárs.  Þær athugasemdir sem voru skráðar voru eftirfarandi: 

 

 Fá hugmyndir frá nemendum – áður en þemadagar byrja  um hvað þarf að vera til staðar, s.s. alls 

konar efni, pappír. litir og fleira í þeim dúr.  

 Hugmyndir að hverjir  gætu verið hópstjórar miðað við reynslu síðustu þemadaga. 

 Að einn tiletekinn nemandi (strákur) þyrfti að vinna með hópstjóra af sama kyni, miðað við 

reynsluna síðast. 

 Tala við hópstjóra fyrirfram. 

 Kennarabók – hafa a.m.k. eina síðu fyrir hvern dag = 3 bls. fyrir hóp.  

 Matsblað kennara – bæta við metnaður (5 stig), sjálfstæð vinna (5 stig). 

 Hópstjóri fái fyrirlestrarspjald með gögnum fyrir alla dagana; matsblöðum, tékklista .  Ekki 

ljósrita verkefnið fyrir alla, sóun.  Hengja upp verkefnið og eitt fyrir hópstjóra. 

 Að láta nemendur ljúka  verkefni með því að taka saman, raða upp í stofum í lokin; gera einnig 

næst. 

 Góð leið að setjast öll saman (kennarar) í lokin, fara saman yfir öll matsblöðin saman, líka frá 

nemendum (lesa upphátt það sem hver og einn skráði, það sem hópar skráðu). 

 Ákveðið að nemendur fái að sjá matsblað kennara, með sundurliðuðu mati. Hengja upp þar sem 

nemendur sjá , næst þegar við höfum þemadaga. 

 

Tekið var tillit til þessara athugasemda við skipulag þemadaganna í desember 2011. 
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Kennarahópurinn endurskoðaði  einnig skráningarblaðið sem var hannað fyrir þemadaga síðast liðins 

vetrar og gerði nokkrar breytingar með reynslu síðasta árs í huga ásamt þeim athugasemdum sem 

skráðar voru í kjölfar þemadaganna.   

 

Ramminn sem búinn var til fyrir hópana á síðasta ári byggðist einkum á: 

Vinnubrögð  

 

 

Samtals 100 stig 

 

 

 

Verkefnið sjálft 

Mætingar + 

frágangur í lok 

vinnudags 

5 stig Textavinna 10 stig 

Vinnusemi 10 stig Heimsóknin 10 stig 

Samvinna 10 stig Listaverkið 10 stig 

Verkaskipting 10 stig Listræn 

framsetning, 

sköpunargleði 

20 stig 

Sjálfstæð 

vinnubrögð 

10 stig Hópstjórn 5 stig 

 

Ákveðið var að breyta vægi innbyrðis í flokkunum ,,vinnubrögð“  þannig:  

Verkaskipting     5 stig í stað 10 

Sjálfstæð vinnubrögð    5 stig í stað 10 

Við bættust liðirnir  metnaður  5 stig 

Vinnubrögð urðu því samtals 40 stig í stað 45 stiga 

Verkefnið sjálft var metið út frá einstökum efnisliðum  55 stig 

Síðan var fékk liðurinn hópstjórn 5 stig og möguleiki á að bæta við stigum fyrir ,,annað; s.s. góð úrlausn 

ágreinings“ , eða óvæntra aðstæðna sem þurfti að bregðast við í hópvinnunni ef ástæða þótti til.  

Heildarstig samtals 100. 
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Einnig var sérstakur dálkur þar sem hægt var að bæta inn athugasemdum s.s. um úrlausn ágreinings.  Við 

endurskoðun á þemadagablaðinu og skipulagi þemadaganna bættum við því við sem kom út úr tillögum 

síðasta árs: 

Eftir fyrri þemadagana  á þessum vetri  (desember 2011) héldum við vinnulaginu að skrá það sem betur 

mætti fara með eftirfarandi: 

 Hafa í huga að fimm nemendur þyrftu að veljast í tiltekna hópa á næstu þemadögum. 

 Að nemandi Z verði hópstjóri næst og hafa J.  aftur hópstjóra. 

 Breyta sjálfsmatsblaði nemenda:  Hafa upplýsingar um mætingu:   (mætti) (seint) (ó). 

 Fara yfir verkefnið með hópstjórum, fyrir og eftir verkefnið. 

 Ath. stofuathugasemdir; útbúa eyðublað til að fylla inn í. 

Tekið var tillit til allra þessara athugasemda. Kennarahópurinn kom sér einnig saman um hvernig nýtt 

skráningarblað ætti að vera til þess að auðvelda kennurum að skrá daglega framvindu verkefnisins. Þetta 

blað auðveldaði að hafa yfirsýn yfir mætingar og vinnuframlag hvers og eins nemanda svo og samvinnu 

og ýmis frávik ef einhver voru.  Matsblað kennara varð því með eftirfarandi liðum: 

 

Vinnubrögð  

 

 

Samtals 100 stig 

 

 

 

Verkefnið sjálft 

Mætingar + frág. 

í lok vinnudags 

5 stig Forsíðan á 

blaðinu/nafnið 

5 stig 

  Viðtalið 10 stig 

Vinnusemi 10 stig Heimsóknin 5 stig 

Samvinna 10 stig Teiknimyndasaga 5 stig 

Verkaskipting 5 stig Súlurit/línurit 5 stig 

Sjálfstæð vinna 5 stig Skoðanakönnun 5 stig 

   Myndefni, flott 

útlit 

5 stig 

Metnaður 5 stig Annað s.s. 

úrlausn 

ágreinings 

Auglýsingar 5 stig 

Hópstjórn 5 stig Uppbótarstig Annað efni 10 stig 

 

Græni hlutinn nær 

yfir breytingar 
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Myndir frá þemadögum í desember þar sem nemendur kynntu sér tímabil á síðustu öld 

 

Jón Jónsson, ritstjóri Monitors kom og fræddi nemendur um blaðaútgáfu í tengslum við 

þemadagaverkefnið í janúar sem var blaðaverkefni 

Mat á verkefninu 

Kennararnir voru ánægðir með endurbætt matsblað og sáu að nýja skráningarblaðið, sem var notað til 

að halda utan um framvindu verkefnisins var til bóta.  Það vinnulag að skrá athugasemdir strax við lok 

þemadaga og nýta við skipulag þeirra næstu hafa reynst vel. Við komum til með að halda uppteknu 

vinnulagi við þemadagaverkefni næsta vetrar.  Okkur fannst einnig gott að láta nemendur fá óútfyllt 

matsblað kennara fyrirfram svo þeir sæju á hverju matið kæmi til með að byggjast. Sama gilti um að 

hengja upp útfyllt sundurliðað matsblað í lok þemadaga um leið og viðurkenningar voru tilkynntar. 

Þannig sáu nemendur , svart á hvítu, hvernig kennarar mátu vinnubrögð, samvinnu og svo framvegis. Við 

erum því ánægð með breytingar og teljum að þetta verklag ýti undir að nemendur séu ábyrgir fyrir eigin 

framlagi á þemadögum og meðvitaðri um að þeirra eigin framlag skiptir máli í hópastarfinu. 

Þemadagarnir eru ávallt mjög ánægjulegir og svo sannarlega ástæða til að halda þessari vinnu áfram. 

Sjálfsmat nemenda er einnig mjög gagnlegt að mati kennara og verða þau blöð því nýtt áfram.  Við erum 

afar sátt við hvernig til hefur tekist og hlökkum til næstu þemadaga 

Margrét Theodórsdóttir 
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4. Hvaða áhrif hefur regluleg iðkun hláturjóga/jóga í skólastarfinu í Tjarnarskóla? 

(þriðja ár þessa verkefnis) 

 

 Sigríður Thorsteinsson hafði frumkvæði að því að bæta jógaiðkun við skólastarfið og hefur 

skoðað undanfarin tvö ár hvaða áhrif þessi viðbót hefur haft á nemendur og skólastarfið. 

Niðurstöður hafa verið jákvæðar og því ákveðið að halda þessu starfi áfram, þriðja árið í röð og 

hafa áfram sem þróunarverkefni í skólanum. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með 

framgangi þessa þáttar skólastarfsins.  

 

Markmið 

Að athuga hvaða áhrif regluleg jógaiðkun hefur á  líðan nemenda. 

 

Lýsing á verkefninu 

Hver bekkur fékk eina kennslustund (40 mín) á viku undir jógað. Þessir tímar hétu jóg/nám á 

stundaskránni. Hjá Kvos (7., 8. bekkur) var hann á miðvikudögum kl. 10:15 hjá Læk (9. bekkur) á 

fimmtudögum kl.  8:30 og hjá Smiðju (10. bekkur) eftir hádegið á miðvikudögum kl. 12:20. 

Lagt var allt kapp á að skapa rólega stemmningu í jógatímunum; ljósin slökkt, róleg jóga- og 

hugleiðslutónlist spiluð.  Jógadýna og flísteppi í boði fyrir hvern nemanda.  

Viðfangsefnin voru: 

Kynning á jógavísindunum  

Öndunaræfingar - Pranayama 

Hugleiðsla  

Gjörhygli - Mindfulness  

Jógastöður - Asana   

Slökun  ma.a. Yoga nidra 

Hláturjóga  

Samræðutímar 
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Kynning á jógavísindunum  

Í byrjun skólaárs fengu nemendurnir stutta kynningu á hvað jóga fæli í sér í fyrirlestar og samræðuformi. 

Farið stuttlega yfir uppruna, útbreiðslu, eðli og innihald. Síðan fléttaðist þessi þáttur inn í hin 

viðfangsefnin. 

Öndunaræfingar 

Í byrjun var fjallað um hve hjálplegt það er  að hafa stjórn á önduninni. Nemendur lærðu þindaröndun og 

nokkrar mismunandi öndunaræfingar. 

Hugleiðsla 

Farið í gegnum undistöðuatriðin í hugleiðslu;  draga athyglina inn á við, njóta þess að vera hér og nú, 

kyrra hugann með því að halda athyglinni á önduninni, draga hana sífellt til baka þegar hugurinn, eðli 

hans samkvæmt, fer á flakk - án þess að dæma. Oftast stundað sitjandi hver í sínum sætum eða á 

dýnum. 

Gjörhygli  

Nemendurnir hvattir til að njóta þess að vera hér og nú. Að hafa athyglina á því sem þeir eru að gera, 

skoða hvernig þeim líður og hvað þeir finna. Farið í æfingar t.d. að borða rúsínu/jarðaber með gjörhygli.  

Jógastöður 

Ein jógastaða kennd í senn. Kennari sýnir hana, bendir á hvaða ávinning hún hefur og leggur áherslu á 

þrýstipunkta og öndun. Nemendur fylgja eftir eins og þeir geta. Kennari leggur áherslu á að í jóganu gilda 

þau lögmál að enginn ber sig saman við annan,  að fyrir hvern og einn sé það  hin innri staða sem máli 

skipti. 

Slökun 

Slökunin fór fram liggjandi á dýnu með teppi breitt yfir sig, slökunartónlist í bakgrunni og munnlegum 

leiðbeiningum frá kennara, m.a Yoga nidra. 

Hláturjóga 

Í byrjun ; uppruni hláturjógans kynntur, framkvæmd lýst og helsti ávinnningur af því að stunda hláturjóga 

reifaður. Stofan rýmd. Nemendum skipað í hring, kennari leiðir nemendur í hláturæfingum. Ein til tvær 

nýjar æfingar kynnta í hverjum tíma. Nemendur hvattir til að búa til nýjar hláturæfingar. 

Samræðutímar  

Nemendur sitja í hring, kennari velur umræðuefnið í samvinnu við nemendur, einn segir stuttlega frá 

eigin brjósti , hinir hlusta. Dæmi um umræðuefni; uppáhalds íþrótt, bíómynd, matur, eftirminnilegur 

dagur, atvik o.fl. 
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Í lok vetrar lagði ég viðhorfskönnun fyrir nemendur í öllum bekkjum: 

Í viðhorfskönnuninni kom eftirfarandi fram.. 

Jógatímarnir 

Þeir nemendur sem voru jákvæðir  í garð jógatímanna reyndust vera 88%,  7% hlutlausir og 5% 

neikvæðir.   Lækjar-  og Kvosarnemendur sem vilja hafa jógatímana áfram á stundaskránni næsta vetur 

reyndust vera  88%. 

Dæmi um svör nemenda::  

Kósý að byrja daginn svona.  

Hjálpar heilmikið t.d. við að ná einbeitingu. 

Fínir (gott að geta slakað á). 

 

Hláturjógað 

Svörin leiddu í ljós að 59% hugsuðu jákvætt til hláturjógans, 19% hlutlaus og 22% neikvæð.  30% 

Kvosarnemenda og 79% Lækjarnemenda vilja læra fleiri hláturjógaæfingar næsta vetur. 

Dæmi um svör:  

Öðruvísi á góðan hátt. 

Vandræðalegt. 

Ógnvekjandi. 

 

Slökunin 

Jákvæðir voru 90% nemenda , 5% voru hlutlausir og 5% voru neikvæðir í garð slökunarinnar. Svarhlutfall 

þeirra nemenda í Læk og Kvos sem vilja hafa hana áfram næsta vetur var 90%.  

Dæmi um svör:  

Slökunin var best. 

Æðisleg, maður nær svo vel að slaka á og gleyma öllu slæma og líða bara vel, hún svínvirkar. 

Rosalega róandi (maður kemst inn í róandi heim). 
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Gjörhyglin 

62% nemenda tóku gjörhyglinni með opnum huga 23% voru hlutlaus og 15% voru neikvæð. 54% í Kvos 

og Læk vilja læra meira um gjörhygli næsta vetur. 

Dæmi um svör:  

Mér finnst að ég nái að  kynnast mér betur. 

Mjög óþægileg í fyrstu en svo fór  það bara að hjálpa og virka vel. 

Gott. Stundum er það akkúrat sem maður þarf - hjálpar mikið. 

 

Jógastöðurnar 

74% nemenda eru jákvæðir gagnvart því að læra jógastöður, 13% hlutlaus og 13% andsnúin.  52% í Læk 

og Kvos vilja læra fleiri jógastöður næsta vetur. 

Dæmi um svör:  

Góðar. Kennir okkur að slaka á og halda jafnvægi. 

Áhugaverðar 

Þreytandi 

 

Mat 

Kvosarkrakkar (7./8. bekkur) voru mjög jákvæðir gagnvart slökuninni. Þau voru ekki jafn móttækileg fyrir 

jógastöðunum, öndunaræfingunum og hugleiðslunni. Smátt og smátt færðist áherslan því á slökunina 

sem allir tóku þátt í og sóttust eftir að fá. Miklar framfarir urðu hjá bekknum.. Það tók alltaf styttri og 

styttri tíma að fá þau í ró. Þau læru einnig smátt og smátt að njóta þess að slaka virkilega á.  

Samræðutímarnir reyndu mjög á að nemendur sýndu hver öðrum tillitsemi og umburðarlyndi.  Sumum 

veittist erfitt að hlusta á aðra en áttu auðvelt með að tjá sig á meðan aðrir áttu erfiðara með að tjá sig en 

auðvelt með að hlusta. Tímarnir kölluðu á styrka stjórn af minni en reyndust í heildina nemendum 

gagnlegir og þroskandi. Ég hlakka til að halda áfram þessar vinnu á næsta ári. 

Lækjarkrakkarnir (9. bekkur)  voru mjög opnir fyrir jógaiðkuninni í heild sinni, misopnir þó.  Sumum 

fannst mikið til öndurnaræfinganna koma á meðan öðrum fannst þær gangslitlar, jafnvel 

hundleiðinlegar. Þau nálguðust viðfangsefnin samt af opnum huga og það var auðvelt að ná upp þeirri 

stemningu sem viðfangsefnið kallaði á hverju sinni. Ekki er ólíklegt að tímasetningin hafi hér ráðið 

einhverju um þar sem þetta var í 1. tíma að morgni.  
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Þá má búast við að seintkoma nemenda  trufli óhjákvæmilega viðkvæma jógastemninguna. Mér fannst 

þó henta vel að hafa jógað í fyrsta tíma en það er umhugsunarefni hvort þeir sem koma of seint þurfi að 

vinna annars staðar í húsinu til að trufla ekki tímana.  

Nemendur í Læk voru einnig flest áhugasamir um hláturjógað þótt sumir væru ekki mjög virkir sjálfir. 

Samræðutímarnir voru vinsælir og skapaðist góð stemning í þeim.  Í þessum bekk bættust 3 nýir 

nemendur í hópinn á skólaárinu. Það reyndist farsælt að hafa samræðutíma í  jógatímunum  þegar tekið 

var á móti nýju nemendunum í bekknum. Þeir reyndust skemmtileg leið til að segja frá sínu uppáhalds og 

kynna sig þannig í leiðinni fyrir nýja nemandanum. Undirstöðuatriði hugleiðslunnar náðu líka nokkrum 

hljómgrunni, einnig jógastöðurnar. Þau voru að vísu lítið eitt feimin við að fara í jógastöðurnar og höfðu 

ekki mikið úthald í þeim. Áherslan færðist svo smátt og smátt yfir í að sitja saman og spjalla, sitja saman 

og draga athyglina inn á við og taka langa slökun.  

Erfiðara reyndist að ná  þeirri stemningu sem þurfti til að stunda jógaiðkun í tímunum hjá Smiðjunni  (10. 

bekk) og voru þeir oftar en ekki nýttir sem námstímar. Hér tel ég að tímasetning jógatímanna hafi ráðið 

mestu um, en jógað var eftir hádegi hjá Smiðjukrökkum. Hópurinn var líka meira á varðbergi gagnvart 

nýjungum og hvert öðru en skýringin á því gæti verið að 1/3 hluti bekkjarins kom í skólann nýr að hausti. 

Önnur skýring gæti legið í meiri námskröfum 10. bekkinga; þeir kusu einfaldlega að nota tímann fremur í 

námsvinnu. 

Í viðhorfskönnuninni í fyrravor kom fram að:  

 Þriðjungur kaus að læra meira hláturjóga, um 20% vildi það ekki og helmingur var hlutlaus.  

 Helmingur nemenda vildi læra meira jóga,  þriðjungur vildi ekki læra meira og aðrir voru 

hlutlausir.  

 Rúmlega helmingur vildi læra meira um hugleiðslu, um 20% vildi það ekki og aðrir voru hlutlausir 

 Rúmlega tveir þriðju hluti nemenda vildu læra meira um slökun og aðrir voru hlutlausir. 

Núna: 

Þeir nemendur sem voru jákvæðir  í garð jógatímanna reyndust vera 88%,  7% hlutlausir og 5% 

neikvæðir.   Lækjar-  og Kvosarnemendur sem vilja hafa jógatímana áfram á stundaskránni næsta vetur 

reyndust vera  88%. 

Þessar mælingar sýna ótvírætt að það er vaxandi ánægja meðal nemenda með þennan þátt í 

skólastarfinu.  

Jógakennslan virtist hafa góð áhrif á bekkjarandann að mínu mati, hóparnir þéttust og nemendur 

færðust nær hver öðrum. Samkennarar mínir taka einnig undir þetta mat. Þetta verður þó alltaf huglægt 

mat sem erfitt er að rekja beint til jógaiðkunarinnar. En reynsla liðins vetrar styrkir okkur í þeirri trú að 

öruggt sé að halda áfram á þessari braut; að flétta jogaiðkun inn í skólastarfið og hafa það áfram á 

stundaskránni næsta vetur. Það er einnig komið á daginn að við getum flutt jógatímana í íþróttasalinn í 

Kvennaskólanum (Miðbæjarskólanum) næsta vetur sem þýðir að aðstæður til jógaiðkunar batna.  

 Sigríður Thorsteinsson 
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5. Hvernig getum við fylgst kerfisbundið með samskiptum/líðan nemenda í 

skólanum?  

Okkur er afar umhugað  að öllum í skólanum líði vel.  Til þess að svo megi verða þarf ávallt að 

vera á varðbergi og í mjög mörgum þáttum skólastarfsins kemur vitund um þetta mjög skýrt í 

ljós.  Umsjónarkennarar eru í vikulegu sambandi við foreldra og leggja sig fram um að vera 

vakandi fyrir líðan nemandans á hverjum tíma. 

 

Í viðhorfskönnun foreldra sem unnin var að hálfu Reykjavíkurborgar  í september 2008 svöruðu 

fjórir foreldrar  að barnið þeirra hafi orðið fyrir einelti í skólanum. Í okkar augum er ,,einn“  of 

margir og viljum halda ótrauð áfram í því að svör af þessu tagi verði 0%. Árið 2010 kom út ný 

skýrsla (viðhorfskönnun foreldra) og þar kemur fram að 3 nemendur hafi orðið fyrir einelti síðast 

liðna 12 mánuði og eldra einelti einnig tilgreint. Það var jákvætt að þessir þrír töldu að brugðist 

hafi verið við ,,fjótt og vel“.  Í vetur var gerð ný viðhorfskönnun af hálfu Reykjavíkurborgar. 

Niðurstöður voru mjög ánægjulegar hvað varðar mat þeirra á líðan nemenda í skólanum. Þar 

kemur fram að ekkert foreldri (0%) telur að barnið sitt hafi orðið fyrir einelti í skólanum á síðast 

liðnum 12 mánuðum. 

 

 Þar sem nemendur koma til okkar ýmist í 7., 8., 9. eða jafnvel 10. bekk er gagnlegt fyrir okkur að 

gera sjálf formlega könnun á þessu. Við ákváðum því að gera tvær kannanir í vetur, eins og í fyrra 

til þess að meta stöðuna og stuðla að því að vera ávallt á varðbergi.  

 

 

Markmið 

 Að kanna með formlegum hætti hvernig samskipti nemenda eru í skólanum. 

 Að kanna líðan nemenda í skólanum. 

 Að kanna viðhorf forelda til sömu þátta 

 

 

 

Lýsing 

 

Lagðar voru tvær nafnlausar viðhorfskannanir fyrir alla nemendur á skólavetrinum;  í lok 1. og 3. annar 

(byrjun nóvember og  lok maí).  Að þessu sinni létum við nægja að nýta viðhorfskönnun foreldra sem 

Reykjavíkurborg lagði fyrir á skólaárinu. 
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Niðurstöður kannana leiddu eftirfarandi í ljós: 

 

Viðhorfskönnun gerð meðal nemenda Tjarnarskóla í lok 1. annar  

nóvember 2011 

 Við viljum ávallt vera vakandi fyrir vellíðan og velferð nemenda í skólanum.  Í lok 1. annar (af þremur)  

lögðum við fyrir viðhorfskönnun um líðan þeirra og spurðum um samskipti frá því skólinn byrjaði í ágúst. 

Samskipti 

 Nemendur voru spurðir hvort einhver hefði ítrekað gert/sagt eitthvað sem hafði orðið til þess að 

viðkomandi hafi liðið illa og þá, hvar, ef svo hafi verið. Ef svarið var já, þá voru gefnir fjórir 

möguleikar; í frímínútum, kennslustundum, íþróttum, annars staðar. Nemendur voru einnig 

beðnir um að segja hvernig þessi neikvæðu samskipti hefðu birst, ef svarið var já. 

 Við möguleikann ,,já“ var einnig spurt hvort nemendur teldu að skólastjóri/kennari hafi vitað um 

þessa hegðun. 

 Nemendur voru einnig spurðir hvort þeir teldu að einhverjum í bekknum hafi liðið illa vegna 

neikvæðra samskipta í skólanum og hvort skólastjóri/kennari hafi vitað af því. Auk þess var spurt 

hvort viðkomandi teldi að skólastjóri/kennari hafi unnið í málinu ef hann hafi vitað af því. 

 Nemendur voru einnig spurðir að því hvort þeir vildu koma einhverju á framfæri í þessum efnum 

ef eitthvað þyrfti að bæta. 

Líðan nemenda 

Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum á 1. önn og að lokum 

beðnir um að segja frá því hver sé lykillinn að góðum samskiptum meðal nemenda. 

Við lögðum einnig fyrir spurningu  þar sem nemendur voru beðnir um að bera saman líðan sína í 

Tjarnarskóla við líðan í þeim skóla sem þeir komu úr. Þetta er í fyrsta sinn sem við leggjum slíka 

spurningu fyrir. 

 

 

 

 

 

========================================================= 
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Niðurstöður voru eftirfarandi: 

Niðurstöður úr könnun í nóvember 2011 

Samskipti 

Kvos (7./8. bekkur) 

Er einhver hér í skólanum sem hefur ítrekað gert/sagt eitthvað sem hefur orðið til þess að þér líður 

illa?  

Já, ( 2)   Einn segir það hafa gerst í frímínútum. 

Nánar:  Með því að pirra og vera með leiðinlegar athugasemdir 

Nei, ( 12)  

Nánar:  Annar  af tveimur svaraði að hann hafi orðið var við neikvæðni fyrst en það sé hætt, báðir létu  

vita og að skólastjóri/kennari hafi  tekið á málinu. Hinn segir að það sé talað neikvætt um sig. 

 

Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna samskipta. 

 Já  ( 5 )  Nei  (9) 

Nánar:  Í niðurlægjandi athugasemdum, tveir nemendur í bekknum eru leiðinlegir við X 

Ef já: Telur þú að kennari/skólastjóri viti af því?    

 Já (4)  Nei (1) 

Heldur þú að það hafi verið unnið í málinu? 

 Já (3)  Nei (2) 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist neikvæðum samskiptum sem þú telur að þurfi að 

bæta úr? 

Já, tveir strákar eru leiðinlegir við X (þrír taka þetta fram). Skólastjórinn þarf að hlusta betur. 

Hver heldur þú að sé lykillinn að góðum samskiptum á milli fólks? 

Komdu fram við náungann eins og þú vilt að hann komi fram við þig. Að bera virðingu fyrir náunganum 

og passa hvað maður segir. Að tala vel og hrósa í stað þess að tala illa um fólk. Veit ekki. Vera góður við 

aðra. Vera góður. Vera góð við hvert annað. Þroski og jákvæðni. Að leggja ekki í einelti. Að vera vinur, 

hjálpa öðrum, hlusta.  
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Lækur (9. bekkur) 

 Er einhver hér í skólanum sem hefur ítrekað gert/sagt eitthvað sem hefur orðið til þess að þér 

líður illa?  

Já, ( 3)   Tveir segja það hafa gerst í frímínútum og einn í kennslustundum. 

Nánar:   Hunsun,  mér fannst kennari tala dónalega við mig fyrir stuttu síðan, var sagt að ég sé með 

vælurödd, það særir mig. 

Nei, ( 10)  

Telur þú að kennari/skólastjóri hafi vitað af því?  Allir þrír svara neitandi  og gera ekki ráð fyrir að það 

hafi verið gert eitthvað í málinu.  Einn segir að hann hafi talað um þetta við pabba sinn. 

 

Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna samskipta. 

 Já  ( 5 )  Nei  (9) 

Nánar:  Með því að notfæra sér aðra, ofbeldi og stríðni, ljót orð notuð um viðkomandi, gera grín.  

Ef já: Telur þú að kennari/skólastjóri viti af því?    

 Já (2)   Nei (1) 

Heldur þú að það hafi verið unnið í málinu? 

 Já (1)  Nei (2) 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri sem tengist neikvæðum samskiptum sem þú telur að þurfi að 

bæta úr? 

Strákur í Kvos er leiðinlegur við tvo nemendur í þeim bekk, sérstaklega á Facebook. 

Hver heldur þú að sé lykillinn að góðum samskiptum á milli fólks? 

Að hlusta og vera kurteis. Væntumhyggja. Vera góður, kurteis og skemmtilegur. Það veit ég ekki. Bera 

virðingu fyrir hvort öðru.  Að koma fram við aðra eins og maður vill að aðrir komi fram við sig. 

Fjölskyldan og vinir. Bara alltaf að segja hæ og vera góð. 
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Smiðja (10. bekkur)  

Er einhver hér í skólanum sem hefur ítrekað gert/sagt eitthvað sem hefur orðið til þess að þér líður 

illa?  

Já  ( 1)  Nei  (12) 

Sá sem svaraði játandi segir að það hafi gerst í kennslustundum.  

Nánar:  Honum fannst gert lítið úr sér og látið eins og það sem hann sagði væri kjánalegt. Hann telur að 

skólastjóri/kennari hafi ekki vitað af því. Hann lét ekki vita og því ekkert gert í málinu. 

 

Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna samskipta? 

Já  ( 0 )  Nei  (13) 

 

Hver heldur þú að sé lykillinn að góðum samskiptum á milli fólks? 

Veit ekki. Vera kurteis og koma fram við aðra eins og þú vilta að þeir komi fram við þig. Bara að byrja að 

brosa og segja hæ. Vera félagslyndur við aðra. Að koma vel fram og vera hreinskilinn. Að vera góður við 

aðilann og þannig. Traust, húmor. Að bera virðingu. Minni skóli og allir koma úr fleirum skólum og hafa 

lent í einelti þá er enginn sem lendir í því aftur, svo öllum líði vel. Að bera virðingu. Ef þú kemur vel fram 

við vini þína þá koma þeir vel fram við þig. Tala saman. 

 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2011 - 2012 

26 
 

 

Niðurstöður úr könnun í maí 2012 

Niðurstöður voru eftirfarandi við sambærilegum spurningum og í nóvemberkönnun: 

Samskipti 

Kvos (7./8. bekkur) 

Er einhver hér í skólanum sem hefur ítrekað gert/sagt eitthvað sem hefur orðið til að þér líður illa?  

Já, ( 4)  Einn nefndi í frímínútum og kennslustundum 

Athugasemdir:  Nefnt er að nemendur séu að pirra og koma með leiðinlegar athugasemdir, 

neikvæðir hlutir sagðir um þá sem viðkomandi er annt um, að ein tiltekin stúlka kalli sig ljótum 

nöfnum.  

Tveir segja að þessi samskipti séu í frímínútum, tveir í kennslustundum, tveir í íþróttum og einn 

annars staðar.   

Tveir nefna að skólastjóri hafi vitað af þessum samskiptum en þrír svara neitandi. Tveir svara að 

unnið hafi verið í málinu en aðrir tveir að svo sé ekki. 

Nei, ( 11)  

 

Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna samskipta sem flokkast undir einelti?. 

 Já  ( 5 ) og segja viðkomandi vera í bekknum og að skólastjóra hafi verið sagt frá atvikum. 

 Nei  (10) 

 Skýring: Verið að pirra, uppnefna og stríða í frímó. 

Ef já:  Telur þú að skólastjóri hafi vitað af því? Tveir svara játandi, þrír neitandi. 

Ef kennari/skólastjóri fékk vitneskju um það – var eitthvað gert í málinu? Fimm svara neitandi . 

 

Hver er lykillinn að góðum samskiptum milli fólks? 

Að bera virðingu fyrir öllu fólki, vinátta, vera jákvæður, að koma vel fram við hvort annað,  ég sjálf, ekki 

baktala eða leggja í einelti, veit ekki, ekki pirra, að vera kurteis og góð. 
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Lækur (9. bekkur) 

Er einhver hér í skólanum sem hefur ítrekað gert/sagt eitthvað sem hefur orðið til að þér líður illa?  

Já, ( 2)  Báðir nefndu  í frímínútum,  kennslustundum, íþróttum og annar í strætó. 

Athugasemdir:  Nefnt að notuð séu ljót orð og að sér hafi verið sýnt virðingarleysi, að strákarnir 

segi orð sem sér finnist ekki þægileg. 

Annar segir að skólastjóri/kennari hafi vitað af þessum samskiptum, hinn ekki  en segist samt 

hafa sagt frá því.  Sá sem segir að skólastjóri/kennari hafi vitað af því hafi ekki gert mikið. 

Nei, ( 11)  

 

Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna samskipta sem flokkast undir einelti?. 

 Já  ( 3 ) og segja viðkomandi vera í bekknum og að skólastjóra hafi verið sagt frá atvikum. 

 Nei  (10) 

 Nánar: Verið að henda húfu, íta við, stríða, hlæja að.  

Ef já:  Telur þú að skólastjóri hafi vitað af því? Tveir svara játandi, einn neitandi. 

Ef kennari/skólastjóri fékk vitneskju um það – var eitthvað gert í málinu? Einn svaraði játandi, 

einn neitandi og sá þriðji svaraði þessum lið ekki. 

Hver er lykillinn að góðum samskiptum milli fólks? 

Smæl, jákvæðni. Koma fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig. Brosa. Að vera góður við 

aðra. Jákvæðni. Koma fram af virðingu. Að hlusta, ekki pirra og grípa fram í. Bera virðingu og setja sig í 

spor annarra áður en maður byrjar að dæma það. Koma fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi 

fram við mann. Kurteisi, hlýja og sýna kærleik. Allir eru jafnir. 
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Smiðja (10. bekkur)  

Eins og í nóvember þá svarar einn nemandi spurningunni um neikvæð samskipti í sinn garð með 

jái, hinir þrettán svara spurningunni neitandi.  Hann gefur þá skýringu að manneskja hafi verið 

með stæla og verið dónaleg og segist ekki vita hvers vegna. Hann segist hafa látið vita af því en 

að það hafi ekki verið brugðist við. 

Varðandi spurninguna; Telur þú að einhverjum nemanda í þínum bekk líði illa vegna neikvæðra 

samskipta? Svara tveir játandi og tilgreina að það felist í því að einn tali leiðinlega við annan. 

Hver er lykillinn að góðum samskiptum milli fólks? 

Jákvæðni. Tala saman og vera kurteis. Tala saman og ekki vera feiminn. Koma vel fram. Smælaðu fram í 

heiminn og hann smælar framan í þig. Vera opin, jákvæður. Að tala saman, vinna saman. Heiðarleiki. 

Hlusta og ekki koma með heimskar athugasemdir. Að vera manneskjan fyrir aðra sem þú vilt hitta og 

bara vera nice við alla. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Líðan nemenda 

Við lögðum einnig spurningar fyrir nemendur í lok 1. og 3. annar (nóvmember og maí) um líðan þeirra í 

skólanum.  Við báðum þá einnig að svara spurningunni:   

Líður þér betur eða verr í Tjarnarskóla en þeim skóla sem þú varst í áður en þú komst í Tjarnarskóla? 

Möguleikarnir voru:  Miklu verr, verr, svipað, betur, miklu betur. 

 

Könnun í nóvember 

Bekkur Miklu 

verr 

Verr Svipað Betur Miklu 

betur 

Alls Miklu 

verr/verr 

Svipað Betur/miklu 

betur % 

Kvos 1  2 2 9 14 7% 14% 79% 

Lækur   2 4 5 11 0% 36% 82% 

Smiðja  2 2 6 4 14 14% 14% 71% 

Könnun í maí 

Kvos  1 3 3 8 15 7% 20% 73% 

Lækur    4 9 13 0% 0% 100% 

Smiðja   1 5 7 13 0% 8% 92% 

 

Niðurstöður úr þessari spurningu eru áhugaverðar fyrir okkur og í heild má segja að þær séu mjög 

jákvæðar fyrir utan þá þrjá sem segja í nóvember að þeim líði verr/miklu verr.  Þeim  fækkar þó  í 1 í maí, 

þegar einn nemandi svarar að honum líði verr, en enginn miklu verr. Það er hægt að túlka sem svo að 

líðan hafi farið eitthvað batnandi hjá þeim þremur.    
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Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum á 1. önn 

Svarmöguleikar voru sex;  mjög vel, vel, nokkuð vel, frekar illa, illa, mjög illa. 

Niðurstöður voru eftirfarandi, en 42 nemendur af 47 tóku þátt þennan dag: 

 

Könnun í nóvember 

Kvos  14 nemendur Lækur  13 nem. Smiðja 14 nemendur Allir  = 42 svöruðu af 47  

Mjög vel Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

illa 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel/vel 

Nokkuð 

vel 

Frekar illa 

/mjög illa 

9 3 2 1 3 7 3 2 7 3 2 31 8 3 

64% 21% 14% 1% 23% 54% 23% 14% 50% 22% 14% 74% 19% 7% 

 

Líkt og í könnuninni í nóvember þá voru nemendur  beðnir um að svara aftur í maí spurningunni:  

Hvernig líður þér í Tjarnarskóla?        

Könnun í maí 

Kvos  14 nemendur Lækur  13 nemendur Smiðja 13 nemendur Allir  = 41 svaraði af 49 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel 

Vel Nokku

ð vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokku

ð vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel/vel 

Nokku

ð vel 

frekar 

illa/ 

mjög 

illa 

8 4 2 1 7 4 2 5 3 5 0 31 9 1 

              

57% 

Var 

64% 

29% 

Var 

21% 

13% 

Var 

14% 

1% 

Var 

mjög 

illa 

54% 

Var 

23% 

31% 

Var 

54% 

15% 

var 23% 

38% 

var 14% 

24% 

Var 

50% 

38%  

Var 22% 

0% 

Var 

14% 

76% 

Var 74% 

22% 

Var 19% 

2% 

Var7% 

Heldur lakara en síðast Jákvæðar breytingar Jákvæðar breytingar   Jákvæðar breytingar 
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Eins og fram hefur komið er okkur mjög í mun að öllum nemendum líði vel.  Neikvæð samskipti í hvaða 

mynd sem það birtist er ávallt úrlausnarefni í skólanum.  Við teljum okkur afar vakandi fyrir þessum 

þætti og göngum strax til verka ef eitthvað neikvætt kemur upp, um það vitna foreldrar hér síðar í 

skýrslunni.  Kennarahópurinn er afar samstilltur og vinnur þétt saman.  Við hvetjum nemendur einnig til 

að láta vita ef eitthvað er ekki eins og það á að vera.  Eins og undanfarin ár gefa niðurstöður kannana af 

þessu tagi til kynna að okkur verður ágengt í að hjálpa nemendum að iðka jákvæð samskipti í skólanum. 

Þróunin er þannig að fæstar athugasemdir koma í 10. bekk og oftast nánast engar þar. Það bendir til að 

nemendum tekst smátt og smátt að efla með sér gagnkvæma virðingu og jákvæðari samskipti. Við 

tökum niðurstöður kannananna  alltaf alvarlega og höldum áfram að leggja okkur fram um að tryggja 

góð samskipti nemenda. 

Það var afar ánægjulegt að sjá að í viðhorfskönnun sem Reykjavíkurborg gerði meðal foreldra í 

Tjarnarskóla þá er ekkert foreldri sem telur að barnið sitt hafi orðið fyrir einelti í skólanum. 

Sjá töflu hér fyrir neðan: 

Líðan barns í skólanum 
   

    Telur þú að barninu þínu líði alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei vel í: Alltaf/oftast Stundum Sjaldan/aldrei 

Skólanum almennt 94% 6% 0% 

Kennslustundum 88%     

Frímínútum 94%     

    

Einelti Á sl. 12 mán. Lengra síðan Nei 

Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum sem það er í núna? 0% 0% 100% 

        

Hvernig tók skólinn á eineltinu? Fljótt og vel Vel en ekki fljótt Tók ekki á því 

  0% 0% 0% 

Er markvisst unnið eftir eineltisáætlun skólans? Já Nei Þekki ekki 

  84% 0% 16% 

 

Í skóla eins og Tjarnarskóla er skólasamfélagið fámennt (um 50 nemendur) og hver og einn hefur mikið 

vægi. Það er því ávallt keppikefli  fyrir okkur í kennarahópnum að vera vakandi fyrir líðan og samskiptum 

og ræða upphátt um það sem betur má fara. Með þeim hætti tryggjum við betri líðan og betri samskipti. 

 

 

Margrét Theodórsdóttir 
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6. Hvernig er hægt að þjálfa nemendur í Kvos (7. og 8. bekkinga) og Smiðju (10. 

bekkinga) í hugareikningi og að tileinka sér margföldunartöfluna og nýta hana í 

stærðfræðináminu? 

 

 Viktoría Gilsdóttir er annar tveggja stærðfræðikennara í skólanum og hefur annast 

stærðfræðikennslu í tveimur af þremur bekkjum skólans í vetur og hefur  leitað leiða til þess að 

styrkja nemendur með ráðum og dáð í náminu.  Síðast liðin tvö ár hefur hún þjálfað nemendur  

markvisst í að æfa margföldunartöfluna og lagði sínar mælistikur á viðfangsefnið  undir formerki 

þróunarverkefnis.  

 

 

 

 
 

 

 

Lýsing verkefnis:  

 Margföldunarreikningur er góð leið til að kanna getu og hæfni einstaklinga til að notfæra sér 

hugarreikning. Nemendum er ætlað að ná tökum á margföldunartöflunni  ( 1-10 sinnum töflunni) á 

yngra-  og miðstigi grunnskóla. Hugarreikningur eykur á skilning og sjálfstæði nemenda í stærðfræði . 

Nemendur þurftu að fylla út í margföldunartöfluna á blaði innan ákveðins tímaramma í kennslustundum.  

Veturinn 2010-2011  vetur tóku nemendur í Kvos (7. og 8. bekkingar) og Smiðju (10. bekkingar) þátt í 

þessari þjálfun en í vetur voru það 9. og 10. bekkingar sem tóku þátt (þeir voru því ekki með í fyrra).  

Forsendur voru að miða við þá þekkingu sem nemendum í 9. og 10. bekk er ætlað að hafa. 
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Markmið:  

 Að nemendur geti notast við hugareikning í stærðfræði.  

 Að nemendur kunni að nýta sér þá tækni að hugsa í lausnum án þess að nota reiknivél, telja á 

fingrum, nota krassblað eða eitthvað álíka.  

 Að efla með nemendum sjálfstæði í vinnubrögðum.  

Úrvinnsla: 

Lækurinn er 9. bekkur. Margföldunartöflurnar voru teknar á 3 mínútum. 
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A 4,4 5,9 6,0 6,8 5,4 6,1 5,4 4,0   6,7 0,0 6,8 6,6 8,0 6,9 7,6 6,2   7,5 

B   2,7 3,8 5,0 5,1 5,4 5,6 5,1 5,5 3,9 5,4 4,7 5,4 6,0 6,4   6,5 6,6 6,6 

C   6,4 7,6   7,1 7,8 7,0   7,8 8,0 7,6   7,7   8,0 7,7 8,1 8,4 8,3 

D 6,2 8,4   8,4 8,1 7,1 7,6 8,7 7,9       8,5 8,7 8,7     8,7 8,8 

E       1,3 2,7 3,2 3,7   3,3 4,4 3,5 4,1 4,7 4,2     3,5   3,2 

F               7,6 7,6 7,8 8,4 7,2 8,7 9,3 8,9 9,1 9,5 9,5 9,6 

G                               8,5   8,8 8,5 

H                   8,4     8,8     10,0   6,5 7,2 

I 8,3 8,4 9,5 9,4 9,6 9,1 9,7 9,4 9,6   9,2 9,7 10,0 5,8 7,2 5,8 6,0   6,8 

J 7,6 8,9 9,7 9,5 10,0 8,2 7,3 8,0 9,3 7,8 9,0 9,2 10,0 2,9 5,7 0,6 5,9 5,9 5,9 

K 9,5 10,0 4,7 6,0 8,0 9,5 9,8 9,6   8,8 8,8 9,8 10,0 0,6 0,2 0,4 0,2 2,4 2,5 

L 8,7 9,8 10,0 8,0 8,8 9,2 9,3 10,0 3,5 2,5 2,2 4,1 4,9 5,3 6,1 6,7 5,5 6,1 5,7 

M 7,8 9,7 9,9 9,5 10,0 10,0 0,4 4,5 9,6   4,5   7,3 9,8 9,8 3,1 9,8 9,0 10,0 

N 7,6 8,4 7,4 10,0 7,0 10,0 0,2 5,7 5,5 8,4 9,0 9,0 9,8   9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

O 9,5 9,2 9,7 10,0 6,5 8,2 9,7 9,8 10,0 7,8 7,3 7,1 9,8 10,0 3,4 3,1   4,0 5,4 

 

 

Skýring: 

1-10 3 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

1-15 3 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 11·15 og 1·1, 2·2,..., 10·10 

11-15 3 mín. Lárétt: 11·15 og lóðrétt: 11·15 

Brot 3 mín. Almenn brot og tugabrot 
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Línurit yfir nemanda B og O í læk: 

 

 

Smiðjan er 10. bekkur. Margföldunartöflurnar voru teknar á 3 mínútum. 

 

2
3

.08
 2

0
1

1
   

0
6

.09
 2

0
1

1
 

2
0

.09
 2

0
1

1
 

0
4

.10
 2

0
1

1
 

1
8

.10
 2

0
1

1
 

0
1

.11
 2

0
1

1
 

1
5

.11
 2

0
1

1
 

2
9

.11
 2

0
1

1
 

1
3

.11
 2

0
1

1
 

1
0

.01
 2

0
1

2
 

2
4

.01
 2

0
1

2
 

0
7

.02
 2

0
1

2
 

1
4

.02
 2

0
1

2
 

2
1

.02
 2

0
1

2
 

0
6

.03
 2

0
1

2
 

2
7

.03
 2

0
1

2
 

1
7

.04
 2

0
1

2
 

0
8

.05
 2

0
1

2
 

2
5

.05
 2

0
1

2
 

A 8,2 8,7 0,0     8,3 8,8   8,9 8,8   8,4 9,0 9,3 9,4 9,3   9,1 9,8 

B 4,1 7,4 7,5 7,2 6,6 7,4 8,8 8,4 8,6 8,6 6,6 7,6 9,1 9,7 8,7 9,4 7,1 8,1 8,8 

C 4,4 6,9 5,2 6,3 5,8 7,5 6,9 6,6 7,0 7,9 8,0 7,5 7,8 7,6   7,5 8,0 8,9 8,5 

D 5,9 6,2 6,7 5,7 6,7 7,0 7,0 6,2 6,7 7,8 6,2 7,1 7,5 7,0   6,9 7,8 7,7 7,7 

E 7,1   7,2 7,1 7,8 8,4 7,4     7,4 7,5 8,6 9,0 9,6 9,1 9,7   9,7 9,8 

F 6,4 8,0 7,6 7,8 8,3 8,2 9,8 9,8 10,0   5,2 4,3 5,8   6,7 7,7 7,7   6,8 

G 7,6 7,6 7,6 8,1 8,4 8,1 9,7 9,7 10,0 4,7 4,7 4,7 5,5 6,0 6,2 5,2 6,0 5,8 5,8 

H 9,0       9,1 9,2 9,2   10,0   5,8 8,0 7,8   7,8 8,6 8,3   8,7 

I   8,5 8,0 9,2 9,6 9,7 9,5 9,8 10,0 7,2 6,3 7,7 8,7 10,0 0,1 2,7 4,3   6,3 

J 9,0   8,9     9,5 9,7 10,0     7,2 7,5               

K 7,0 7,2 9,3 9,0 9,4 9,5 10,0 7,3 8,5   9,2 10,0 6,2 9,8 4,3 7,4 9,8 9,8 9,8 

L 7,9 9,0 9,7 9,6 8,3 9,9 10,0 6,0 4,5 5,5 4,2 7,0 8,5     9,7 8,8 9,7 9,5 

M 8,7 7,1 9,1 9,1 8,7 9,6 10,0 3,3 4,8 4,2 4,2 6,7 10,0 0,8 0,6 3,5 4,3 4,3 4,3 

N   9,2 8,3 10,0 9,0 8,2 9,5 10,0 4,1 4,1 4,3 7,3 7,3 9,0 7,8 7,5 4,9 7,6 7,3 

O 10,0 8,0 6,8 10,0 0,1 9,8   7,5 6,9 8,0   9,2 9,8 9,8 9,2 7,4 9,2 9,0 9,8 

 

Skýring: 

1-10 3 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

1-15 3 mín. 
Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 11·15 og 1·1, 2·2,..., 
10·10 

11-15 3 mín. Lárétt: 11·15 og lóðrétt: 11·15 
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Línurit yfir nemanda B og O í Smiðju: 

 

 

Mat á verkefni:  

Þar sem kennslan í stærðfræði er einstaklingsmiðuð í bekkjunum, þá voru nemendur mismunandi 

staddir og missterkir í hugareikningi. Nemendur voru í upphafi vetrar misduglegir við að reikna einföld 

dæmi í huganum og treystu einum of mikið á reiknivélina eða að töldu með fingrunum. Eftir að 

nemendur fóru að æfa hugareikning minnkaði þörf þeirra, sem notfærðu sér hjálpartæki við að reikna 

einföld dæmi, á að nota fingurna, krassblað eða reiknivél. Nokkrir nemendur sem voru mjög slakir í 

hugareikningi náðu að nýta tímana betur og vinna fleiri dæmi. 

Allir nemendur náðu að bæta sig, en í fyrra voru það allir nema einn.  Þeir nemendur sem náðu að fara í 

gegnum flest þrepin eru mjög sterk í hugarreikningi en eru miststerk í stærðfræði þó.  Þeir nemendur 

sem náðu ekki í gegnum fyrsta þrepið eiga mjög erfitt með hugarreikning, en náðu að bæta sig í 

vinnubrögðum og skilningi á grunnatriðum. 

Markmið næsta árs er að hafa margföldunarkönnun á tveggja vikna fresti. Sumir nemendur voru 

duglegir að æfa sig og að ná að gera nýja töflu og flóknari. Nemendur eru missterkir í stærðfræði, en 

þetta hjálpaði þeim eintaklingum sem voru veikari í stærðfræði þannig að þeir náðu að nýta tímana 

betur og með því að reikna meira í kennslustundum. Ég hyggst því halda áfram þessari markvissu þjálfun. 

 

Viktoría Gilsdóttir 
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7. Hvaða áhrif hefur námskeiðið ,,Hugsað um barn“ á hugmyndir unglinganna um 

að bera ábyrgð á barni og að annast barn? 

Skólaárið 2009 - 2010 buðum við 10. bekkingum í fyrsta skipti að fá þjálfun í umönnun ungbarna  

í samvinnu við ÓB ráðgjöf.  Okkur fannst þetta mjög gott námskeið og ákváðum að hafa sem 

þrónarverkefni bæði í fyrra og í ár í afar góðri samvinnu við Ólaf Grétar Gunnarsson hjá ÓB 

ráðgjöf.  

 

 

 

Lýsing verkefnis:  

„Hugsað um barn“ er verkefni sem tekur á samskiptarhæfni einstaklinga og hvetur til skipulags og 

ábyrgðar.  Hver nemandi fær það verkefni að sinna raunveruleiksbarni, sem er dúkka forrituð sem barn, í 

tvo og hálfan sólarhring (með samþykki foreldra nemenda). Flestir nemendur önnuðust barnið allan 

sólarhringinn en við þurftum að gera  undantekningar sem fólust í því að nemandinn annaðist barnið á 

skólatíma eingöngu.  

 „Barnið“ grætur, hjalar, andar og nemandinn þarf að annast það og sinna þörfum þess s.s. að gefa því að  

drekka, skipta á því, hugga það og láta ropa.  Einnig þarf unglingurinn að gæta þess vel að styðja  við 

höfuð barnsins  og  ekki er sama hvernig  haldið er  á „barninu“. Forritið í „barninu“ mælir hve langan 

tíma það tekur unglinginn að sinna því, hvort eitthvað misferst eða hvort barninu er sinnt þegar það 

kallar eftir því. Þegar sinna þarf „barninu“ þá fer það að gráta og þá þarf unglingurinn að setja sérstakt 

auðkennismerki  að bringu eða baki barnsins.  Forritið í „barninu“ gefur frá sér píp og unglingurinn getur 

síðan ,,uppfyllt“ þarfir barnsins.  Auðkennismerkið er armband sem unglingurinn hefur á sér allan tímann 
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sem hann er „foreldri“ (ekki er hægt að taka armbandið af nema að slíta eða klippa það). Hvert auðkenni 

hentar einungis einu „barni“. 

Foreldrar þurfa að gefa samþykki sitt til að unglingurinn þeirra fái að vera sólarhringsforeldri. Allir 

nemendur í 10. bekk nú voru þátttakendur nema tveir, eða 14 unglingar sem er meiri þátttaka en í fyrra. 

Þrír nemendur tóku þátt sem dagsforeldrar og ellefu voru tveggja og hálfssólarhringa foreldrar. 

 Með „barninu“ fylgir: burðarpoki, auðkennismerki, peli, brjóstagjafabúnaður (fyrir stúlkurnar), tvær 

bleyjur og leiðbeiningaspjald.  

Þeir nemendur sem höfðu ekki sólarhringsbarn þurftu að skila sérstakri skýrslu í lok verkefnisins til þess 

að ,,jafna upp“  þær kröfur sem gerðar voru til sólarhringsforeldranna.  

„Hugsað um barn“ var eftir áramótin í ár (1.feb. -3.feb.) og var  Ólafur hjá ÓB-ráðgjöf með kynningu fyrir 

foreldra þann 18.janúar og síðan með unglingunum daginn fyrir verkefnið eða 31. janúar. 

 

 

Markmið:  

 Að nemendur kynnist því að hugsa um barn og nýta sér þá reynslu bæði í námi og sem 

einstaklingar.  

 Að nemendur verði meðvitaðri um ábyrgt kynlíf. 

 Að nemendur meti hvaða áhrif  verkefnið  hefur á viðhorf þeirra til þess að bera ábyrgð á barni.  

 Að fá foreldra nemenda til þess að vera virkari í þátttöku verkefnisins með því að fá þá á 

undirbúningsfund áður en verkefnið hefst. 

 

Ólafur frá ÓB – ráðgjöf sýndi óléttuvestið 
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Viðhorfskönnun meðal nemenda um verkefnið: 

Þegar ungbarnadögunum var lokið þá lagði ég spurningar fyrir nemendur. 

Spurningarnar átta og samanburður við tölur síðasta árs: 

1. Fannst þér HUB verkefnið erfitt?  Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

 

Nú       Í fyrra  Svör og skýringar nú þau sömu og í fyrra: 

    Að róa barnið:   Svefnleysið Enginn tími fyrir mig Að hafa barnið alltaf með sér 

Erfitt 8 9 1 2 1 3 

Hlutlaust 2 1         

Ekki erfitt 4 6 Vanur (1) Skemmtilegt (1)     

 

 

 

2. Hvers vegna telurðu að það sé miklu erfiðara að vera ungt foreldri alvöru ungbarns? 

 Nú Í fyrra Minni þroski Meira krefjandi ef foreldrar eru ungir 

Erfitt 12 12  1 svaraði nú og í fyrra  1 svaraði þessu í fyrra en tveir nú 

Hlutlaust 1 3     

Ekki erfitt 1 1     

 

 

3. Voru þrír dagar nægileg reynsla af þeirri ábyrgð sem ungir foreldrar þurfa að axla? 

 

 Nú Í fyrra 

Já 11 12 

Nei 3 3 

Styttra 0 1 
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4. Hvað fannst foreldrum þínum um þetta verkefni? 

 

 Nú  Í fyrra  

Ánægðir 
3 7 

Langt er í 

barnabarnið: 1 

Fannst erfitt 5 3   

Þótti fyndið 1 1   

Áhugavert 
 

2 1   

Spennandi 1 1   

Hvorki/né 1 1   

? 1 4   

 

 

5. Hvað var það erfiðasta við verkefnið? Útskýrðu nánar. 

 Nú Í fyrra 

Næturnar 4 6 

Halda sér vakandi 1 3 

Ábyrgðin 1 2 

Að hafa barnið alltaf 1 2 

Að sinna barninu í litlu rými 3 1 

Tíminn sem það tók að sinna 

barninu 
2 2 

Að læra og sinna barninu 1 1 

Ekkert 1 2 
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6. Hvað var mest gefandi við verkefnið? Útskýrðu nánar. 

 Nú Í fyrra Að sinna því Skila barninu 

Barnið 11 13 Nú 3, í fyrra 5  Nú 1, í fyrra 2 

Skipulag 1 1     

? 3 2     

 

 

7. Hefur þetta verkefni fengið þig til að íhuga að stunda ekki kynlíf fyrr en að þú ert tilbúin(n)-

(andlega, tilfinningalega og félagslega) og getur rætt við þann sem þú ætlar að eiga kynlífið 

með? 

 Nú Í fyrra 

Já 9 12 

Nei 5 4 

 

 

8. Hvað var það mikilvægasta sem þú lærðir af verkefninu? (Ræddu hugtök eins og kynlíf, virðingu 

fyrir líkamanum, viljastyrk, bindindi, o.s.frv.) 

 

 Nú Í fyrra 

Barnið 12 13 

Skipulag 1 1 

Kunni þetta 1 2 
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Mat á verkefni:  

Ungbarnadagarnir voru mjög ánægjulegir í skólanum nú eins og í þau tvö fyrri skipti sem þeir hafa verið í 

skólanum.  Við mat á verkefninu í fyrra sáum við að mikilvægt væri að fá foreldra nemenda til þess að 

verða virkari þátttakendur með því að sækja kynningarfund í skólanum áður en verkefnið færi af stað.  

Þátttaka foreldra fólst í að koma á kynningarfund í skólanum þar sem Ólafur hjá ÓB-ráðgjöf sem leigir út 

raunveruleiknibörnin og búnaðinn, hélt  kynningu fyrir þá. Það skiptir miklu máli að foreldrar taki virkan 

þátt í verkefninu og séu upplýstir um hver tilgangurinn er með því og að þeir styðji við verkefnið á 

jákvæðan máta. Í ár komu heldur fleiri foreldrar á fundinn en í fyrra sem er jákvætt.  Best væri ef allir 

legðu þessu verkefni lið með að mæta. Það er einnig ávinningur fyrir foreldrana af því að fyrirlestur Ólafs 

lumar á mörgum hagnýtum ráðum fyrir foreldrahlutverkið.  

Niðurstöður spurningakönnunar var á mjög svipuðum nótum og í fyrra eins og sést á samantektinni hér 

fyrir ofan.  

Í ljósi reynslunnar þarf að vinna enn betur í því að fá foreldra unglinganna okkar til að taka ríkari  þátt í 

þessu verkefni. Það er okkar álit að það er mjög gagnlegt fyrir foreldrahópinn að kynnast betur innihaldi 

þessa námskeiðs til þess að það nýtist enn betur fyrir unglingana þeirra. Það skapast einnig kærkomið 

tækifæri til að rifja upp ungbarnaár unglinganna og fyrir þá að setja sig í spor foreldra sinna í því 

hlutverki sem þeir æfa sig í á námskeiðinu. Þetta verkefni er einnig mjög gott innlegg í umræðu um 

jafnrétti kynjanna og að horfast í augu við að það að eignast barn er mjög stórt verkefni.  Ég sé einnig að 

það þarf að endurskoða spurningalistann í ljósir reynslunnar og fá e.t.v. foreldra til þess að svara 

nokkrum spurningum. 

Viktoría Gilsdóttir 
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8. Hvernig getum við bætt matsblað rannsóknarverkefna og útfærslu 

verkefnanna? 

 

Markmið: 

 Að gera matsþætti sýnilegri fyrir nemendur og auðvelda yfirferð rannsóknarverkefna. 

 Að endurskoða verklag og útfærslu rannsóknarverkefnanna. 

 

Lýsing á verkefninu: 

Í mörg undanfarin ár höfum við lagt mikinn metnað og vinnu í að þjálfa nemendur í að gera myndarleg 

heimildaverkefni sem við höfum nefnt ,,rannsóknarverkefni vetrarins“.  Íslenskukennarinn leggur 

grunninn á hverjum vetri og við erum einnig með sérstaka ritgerðadaga á skóladagatalinu einu sinni á 

vetri, undanfarin ár hafa þeir verið að vori til. Þá skrifa nemendur æfingaritgerðir þar sem þeim er 

uppálagt að uppfylla öll ytri skilyrði um ritgerðasmíð.   

Nemendur skila tveimur rannsóknarverkefnum á vetri og þeir hafa frelsi til þess að velja sjálfir 

viðfangsefni sín. Miklar kröfur eru gerðar til að þeir vandi til verka og við leggjum einnig mikið upp úr því 

að nemendur séu skapandi og hugmyndaríkir í framsetningu.  Nemandi sem skilar skrifuðum texta á 

hvítum blöðum getur því ekki fengið fullt hús, þó textasmíðin sé góð.  Það hefur verið ánægjulegt að sjá  

hvað þessi verkefni leysa margt skemmtilegt úr læðingi og það er alltaf mjög gaman þegar skiladagur 

verkefna rennur upp því þá streyma hugmyndarík verkefni inn á borð okkar kennaranna. Sumir kjósa t.d. 

að gera stuttmyndir, vinna verkefnið sem glærusýningu, gera líkön, skýringaveggspjöld og fleira 

skemmtilegt. Við höfum séð kransakökur verða til, kjólasaum, verkefni um hlutverk steypu í 

samtímanum, um múmíur í Egyptalandi  og þannig má lengi telja.  

Áður en nemendur ráðast í þessi verkefni fer íslenskukennarinn yfir meðferð texta og mikilvægi þess að 

uppfylla skilyrði eins og t.d. að hafa blaðsíðutal, efnisyfirlit og heimildaskrá svo dæmi séu tekin. Við 

reynum einnig að kveikja á hugmyndaflugi nemenda svo að þeir geri sér ljóst að framúrskarandi verkefni 

þurfa að sýna hugmyndauðgi og skapandi vinnu. Við kennararnir bjóðum gjarnan aðstoð okkar við að 

fara yfir uppkast að verkefnum og sumir nemendur nýta sér það. 

Við kennararnir höfum búið okkur til mælistiku til þess að meta þessi verkefni og við settum okkur það 

markmið að endurskoða matsblað í vetur og taka góða umræðu um hvert við ættum að stefna með 

rannsóknarverkefnum, tímasetningu þeirra og hvernig við eigum að laða fram það besta í nemendum við 

gerð slíkra verkefna. 
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Matsblaðið  

Við höfum stuðst við staðlað matsblað um nokkurra ára skeið. Kennarahópurinn vann síðan tillögur að 

nýju matsblaði og kom sér saman um hverju þyrfti að breyta með það í huga að nemandinn gæti séð 

með einföldum hætti hvað hafði tekist vel og hvað mætti bæta. Hópurinn  ræddi ýmsar tillögur fram og 

aftur og skólastjórinn tók síðan að sér að setja upp tillögu að nýju blaði með allar athugasemdir í huga.  

Niðurstaðan varð hið ágætasta matsblað sem hefur nýst við að fara yfir tvö verkefni vetrarins. 

Gamla blaðið var sundurliðað í 15 matsþætti, en það nýja hefur verið betrumbætt þannig að nú leggja til 

grundvallar: 

10 matsþættir  (vægi  30 stig) sem lúta að ytra útliti s.s. forsíðu, línubili, kaflaskilum, 

millifyrirsögnum og fl.,  

5 liðir (vægi 10 stig) sem mæla gerð heimildaskrár,  

3 liðir sem mæla innihald texta, málnotkun og stafsetningu (vægi 30 stig) og síðan  

3 matsþættir sem mæla notkun mynda, sköpunargleði, stíl, frumleika, lokahönnun og frágang 

(vægi 30 stig).   

Hver liður gildir síðan 2 stig,  3 stig eða 10 stig. Tíundu bekkingar þurfa þó að uppfylla fleiri skilyrði en 

þeir sem yngri eru, t.d. hvað varðar beinar tilvitnanir. Þar af leiðandi er þeirra blað frábrugðið hinum.  

Nú  geta kennarar fyllt jafnóðum út eyðublað auk þess sem þeir skrifa umsagnir um hvert verkefni á 

blaðið sjálft. Til þess að fá fullt hús þurfa nemendur að skora 100 stig. 

 

Umræður um hugsanlegar breytingar á rannsóknarverkefnum 

Undir vorið fóru kennarar í rýnisvinnu um rannsóknarverkefnin. 

Tillögur til þess að vinna úr næsta vetur urðu í megindráttum þessar: 

 Flytja svo nefnda ritgerðadaga sem hafa verið í maí fram á 1. önn vetrarins (eftir samræmd próf).  

 Gera ráð fyrir einni kennslustund á viku út 1.önnina (ísl.)  til þess að fylgja nemendum eftir við 

gerð rannsóknarverkefna. 

 Að hver kennari taki að sér tiltekinn hóp nemenda til að fylgja verkefninu eftir  frá hugmynd  til 

lokaskila. Kennarahópurinn ætlar að safna hugmyndum í sumar og taka aftur upp umræðuna á 

ágústfundum í skólanum og njörva betur niður þrepaskipti  í verkefnunum.  

 Viðfangsefni sumarsins er einnig að hugleiða spurninguna: Hvernig getum við auðgað enn frekar 

rannsóknarverkefnavinnuna í skólanum? 
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Mat á verkefninu: 

Kennararnir lýstu yfir ánægju með hvernig til tókst með matsblöðin tvö  sem hafa verið notuð við mat 

tveggja verkefna í vetur. Okkur finnst einnig nauðsynlegt að halda áfram rýnisvinnu í þeim tilgangi að fá 

nemendur til þess að láta ljós sitt skína sem best í rannsóknarverkefnavinnu. Það er okkar reynsla að 

þegar nemendur koma til okkar í heimsókn eftir að þeir hafa lokið skólagöngunni hjá okkur eru þeir 

einna þakklátastir fyrir að hafa fengið góða þjálfun í að vinna heimlildaverkefni sem þeir geta verið stoltir 

af og vekja áhuga annarra á því sem þeir hafa verið að gera. 

 

       

Sýnishorn af rannsóknarverkefnum 

 

 

Skype spjall við nemendur í Guildford á Englandi í tengslum við Evrópuverkefni vetrarins 
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9. Hvernig getum við skilgreint ,,viðmót og menningu“ í skólanum sem við nefnum 

gjarnan ,,Tjarnarskólataktinn“? 

Það er forvitnilegt að setja upp sérstök rannsóknargleraugu hvað þessa spurningu varðar.  Í okkar tilviki 

finnst okkur við í fljótu bragði geta nefnt fjölmörg atriði sem einkenna viðmót og menningu í  skólanum 

okkar en engar formlegar mælingar hafa farið fram meðal nemenda, foreldra og kennara skólans sem 

við getum vitnað í til þess að svara spurningunni. Við ákváðum að stíga fyrsta skrefið í þessari 

rannsóknarvinnu í vor með því að leggja nokkrar spurningar fyrir foreldrahópinn um þetta.   Undir lok 

skólaársins sendum við rafræna könnun á foreldrahópinn þar sem þeim gafst tækifæri til að svara 

nafnlaust sex spurningum sem við töldum geta hjálpað okkur af stað í þessari þróunarvinnu sem er 

ennþá nokkuð óskilgreind.  

 

Markmið 

 Að fá foreldra til liðs við okkur við að stíga fyrsta skrefið í að skilgreina ,,viðmót og menningu“  í 

Tjarnarskóla. 

  

Lýsing á viðfangsefninu. 

Sem fyrsta skref voru sex spurningar lagðar fyrir foreldrahópinn í rafrænni könnun sem var send út í 

maílok. Sendur var tölvupóstur með slóðinni á spurningakönnunina.  Síðan voru sendir tveir 

eftirfylgnipóstar en foreldrar höfðu eina viku til þess að svara spurningunum sem er e.t.v nokkuð 

knappur tími. Sautján foreldrar svöruðu spurningunum. 

Það er gaman að skoða niðurstöðurnar og ætlum að halda verkefninu áfram næsta vetur með því að 

leggja spurningar einnig fyrir nemendur og kennara skólans og halda áfram að skilgreina verkefnið og 

móta. 
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Spurningakönnunin fól í sér 6 opnar spurningar:  

Ágætu foreldrar/forráðamenn. Eitt af þróunarverkefnum í Tjarnarskóla er að skilgreina hvað einkennir 

skólabraginn/skólamenninguna okkar. Við leitum því til ykkar til þess að hjálpa okkur örlítið við það 

verkefni. Okkur þætti vænt um ef þú svaraðir þessari könnun sem er nafnlaus og það er ekki hægt að 

rekja svörin til þín:    

1. Ef þú ættir að lýsa skólanum í einni setningu. Hvernig gæti sú setning verið?    

o Lítill og heimilislegur skóli.   

o Vin í eyðimörk.  

o Hlýlegur heimilisbragur, hver einstaklingur skiptir máli og það skilar sér til nemendann sem og 

foreldra. 

o Lítill, notalegur og heimilslegur.  

o Hlýlegur og skemmtilegur einkaskóli þar sem allir fá að láta ljós sitt skína.  

o Styrkjandi og hvetjandi, fræbær skóli.  

o Kærleiksríkur skóli þar sem öryggi velferð og námsárangur nemenda er í fyrirrúmi.  

o Heimilslegur og notalegur.  

o Persónulegur skóli sem býður upp á góð tækifæri fyrir nemendur að eflast á sínum áhugasviðum.  

o Hlýlegur skóli sem lætur börnunum líða vel, tekið á málum strax sem upp koma.  

o Skóli sem heldur vel utan um nemendur sína.  

o Einstakur, við köllum hann Harry Potter skólann í fjölskyldunni. Hlýlegur skóli með góðu 

starfsfólki sem virðir nemendur og fjölskyldur þeirra.  

o Skóli sem ber virðingu fyrir börnum og unglingum/nemendum, hugsar um aþrfir þeirra og líðan 

og er með gott og áhugasamt starfsfólk. 

o Persónulegur, þar sem áhugi er fyrir því að hver nemandi fái að njóta sín og sinna styrkleika.  

o Persónulegur, þar sem áhugi er fyrir því að hver nemandi fái að njóta sín og sinna styrkleika.  

o Lítll og heimilislegur skóli sem heldur vel utan um nemendur. 

 

2. Við tölum stundum um ,,Tjarnarskólataktinn“ í því samhengi að lýsa því hvernig við viljum sjá 

fyrir okkur samskipti og starfshætti í skólanum.   Viltu nefna fimm atriði sem þér finnst vera 

lýsandi fyrir samskipti og starfshætti í skólanum (nemenda, kennara, annars starfsfólks, 

foreldra...). 

o Virðing, skilningur, vilji, geta og svigrúm.  

o Gott upplýsingastreymi, samvinna, virðing, skipulag, þægileg samskipti.  

o Yfirlit vegna heimanáms, algjörlega frábært, gefur foreldrum enn betri aðgang að framgangi 

námsins.  

o Föstudagspósturinn, með mætingum og skilaboðum frá umsjónarkennar, einnig algjörlega 

frábært, tengir foreldra mjög vel við umsjónarkennara og auðveldar að fylgjast með .  

o Sérlega notaleg samskipti við skólastjóra Tjarnaskóla, hún er alltaf boðin og búin og tilbúin að 

skoða öll mál.  

o Mjög gott aðgengi að öðrum kennurum en umsjónarkennara sem er mjög jákvætt.  
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o Upplýsingaflæði mjög gott af hálfu skólans, vegna félagsstarfs og flestu því sem snýr að 

skólastarfinu.  

o Persónulegur, svör fást strax,  þægilegur, metnaður, nálgun við nemendur með mismunandi 

þarfir . 

o Virðing, vinátta, samskipti, kurteisi, hvatning.  

o Unglingarnir hafa mikinn ramma og vita vel hvaða reglur gilda í skólanum.  

o Það er mikil umhyggja fyrir einstaklingnum og kennarar taka eftir hverjum nemenda fyrir sig svo 

öllum finnst þeir skipta máli.  

o Þegar eitthvað kemur uppá hefur verið tekið á því undir eins og allt útskýrt í smáatriðum fyrir 

foreldrum svo það er alltaf fullur skilningur á málsatvikum sem leiða til þess að það er hægt að 

leysa vandamálin á farsælan hátt.  

o Kennarar eru jákvæðir í samskiptum þó að vandamál steðji að sem gerir það að verkum að 

maður lendir ekki á vegg í samskiptum við þá.T.d. ef nemanda gengur ekki nógu vel í einhverju 

fagi þá er ekki einblínt á það neikvæða við það heldur er talað um lausnir á jákvæðan og 

hvetjandi hátt. 

o Það er aldrei neinn brotinn niður fyrir að vera ekki nógu góður í einhverju.  

o Traust og trúnaður er mjög áberandi í Tjarnarskóla og ég finn að það er hægt að treysta 

starfsfólki skólans fyrir perónulegum málum sem varða börnin og fjölskyldurnar sem leiðir til 

þess að foreldrar og nemendur geta verið hreinskilin og þar af leiðandi fá kennarar meiri innsýn í 

líf þeirra og geta þá stutt þau betur í námi og samskiptum.  

o Hlýlegt viðmót, vel fylgst með börnunum, lítið um einelti, góð kennsla, farið í skemmtilegar 

ferðir eins og út í Gróttu, skíðaferðina og leikhúsferðina :)  

o Hæfilegt upplýsingastreymi. Fylgst er með nemendum. Markmiðasetning nokkuð skýr.  

o Foreldrum gert kleift að taka þátt í uppfræðslunni.  

o Aðgengi foreldra að kennurum og starfsfólki er gott. 

o Gagnkvæm virðing á milli nemenda og kennara.  

o Það er ekkert vandamál svo stórt að ekki er fundin lausn á því.  

o Gott að eiga samskipti við starfsfólks skólans.  

o Strax tekið á málum sem koma upp á milli nemenda.  

o Virðing,  samhljómur. Tekið á málum strax. Tekið faglega á öllum málum. 

o Samvinna nærgætni, velferð, virðing, húmor, nýjungar.  

o Hlýtt viðmót, metnaður, fagleg vinnubrögð, víðsýni. 

o Persónulegur, hlýlegur, menaðarfullur skóli,  samheldni, utanumhald.  

o Opin samskipti, regluleg upplýsingagjöf um gengi nemanda, áhugi fyrir hverjum og einum 

nemanda,vilji til að gera betur, traust. 

o Jákvæðni, aðhald, samstaða, fræðsla og eftirfylgni. 
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3. Skólamenningin okkar byggir á ýmsum þáttum s.s. að allir fái að vera eins og þeir eru.  

Í hverju finnst þér það birtast? 

o Að sjá nemendur vaxa og dafna námslega og ekki síður virðingu fyrir ólíkum einstaklingum innan 

skólans.  

o Einstaklingsmiðuðu námi og að einelti sé ekki liðið.  

o Unglingurinn okkar er ánægður og öruggur með sig í þessum skóla. Það birtist fyrst og fremst í 

einstaklingsmiðuðu námi. Það tekst mjög vel í Tjarnaskóla og er líklega fámenni skólans því að 

þakka, sem er jákvætt.  

o Að finna út hvar styrkleikar nemandans eru og ýta undir þá styrkleika.  

o Hrósi og hvatningu til að styrkja nemendur í því sem þeir hafa áhuga á. Í börnunum, þau fá að 

vera þau sjálf í friði ( fyrir flestum).  

o Eftir að unglingurinn minn byrjaði í Tjarnarskóla hafa hans kröfur um að verða að eignast hitt og 

þetta svo sem merkjavöru , síma , tölvudót og svoleiðis hluti minnkað. Hann hefur ekki áhyggjur 

af því að verða undir þó hann eigi ekki hluti sem aðrir eiga. Hann fær að vera hann sjálfur í 

skólanum og þarf ekki að setja upp einhvern front, hann hefur sérstaklega rætt þetta við mig. 

Það er alltaf tekið eftir því ef hann er góður í einhverju og ýtt undir það. Hann hefur einnig sagt 

að skólinn sé eins og annað heimili fyrir sig og hann finnur svona kósí fjölskyldustemmningu. 

Einnig hefur hann rætt hvað það sé gott að það séu ekki of margir nemendur í bekknum. Hann 

hefur aldrei verið smeikur við að fara í skólann.  

o Er ekki viss með það, kannski þá bara að námið sé einstaklingsmiðað og þau fái að velja sjálf 

hvað þau vilja skrifa um eins og td. rannsóknarverkefnin.  

o Fyrst og fremst að markmiðasetning nemenda er einstaklingsmiðuð og þannig geta nemendur 

styrkt sig á þeim sviðum sem þeim þykja áhugaverðust.  

o Nemendum er tryggð sú réttindi að vera eins og þeir eru.  

o Skólinn tekur strax á ,,stríðni", nemandi þarf ekki að búast við að aðrir séu að setja út á hann 

fyrir að vera hann sjálfur.  

o Einstaklingsmiðað nám, virðing borin fyrir öllum, sérhver nemandi fær að njóta sín nákvæmlega 

eins og hann er.  

o Náminu öllu.  

o Foreldraviðtölin eru einstök og skólastjórinn er einn sá besti sem ég hef kynnst.  

o Að sinna nemendum út frá þeirri stöðu sem þeir eru í, nám og kröfur eru við hæfi.  

o Einstaklingsmiðuðum verkefnum, hvatningu og hrósi og nemendur koma vel fram við hvern 

annan.  

o Nemendum er ekki þröngvað inn í ákveðið form eða reglur heldur fá að sanna sig og þeim er 

treyst.  

o Krakkarnir læra að það eru ekki allir eins og taka því sem sjálfsögðum hlut. 
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4. Við veitum ýmsu athygli sem flokkast undir færni nemenda á ýmsum sviðum.   Getur þú nefnt 

það sem kemur upp í hugann í þessu samhengi? 

o Ritfærni og námsvilji.  

o Rannsóknarverkefni og einstaklingsmiðað nám þar sem hver og einn fær að njóta sín sem best á 

sínu sviði.  

o Leiklistaráhugi Unnar (hét hún það ekki) sem Margrét skólastjóri talaði um í skólaslitunum, mjög 

skemmtilegt hversu óþvingað samband er á milli þeirra tveggja. Nánast vinkonusamband. 

Kannski ekki nánast, -bara vinkonusamband.   

o Mér finnst skólinn taka mjög mikið tillit til áhugsviðs nemenda og er kapp lagt á að nemendur fái 

að njóta sín á þeim vettvangi. Þá á ég við íþróttaiðkun, tónlistanám og allt það sem nemendur 

taka sér fyrir hendur oft á tíðum fyrir utan skóla. Þetta finnst mér mjög jákvætt.  

o Leiklist, ritgerðir og að koma fram og segja frá því sem viðkomandi hefur ritað eða hugsað.  

o Félagsleg færni.  

o Félagsfærni einstaklings.  

o Manngæsku og jákvæðni nemanda sbr. hrósin sem nemendur fá við skólaslit.  

o Námsefnið er algjörlega einstaklingsmiðað og unglingurinn minn er komin vel á undan í ýmsum 

fögum en öðrum ekki. Þetta verður til þess að honum leiðist ekki í tímum því það er alltaf 

áskorum í námsefninu sem heldur honum við efnið. Sem dæmi má nefna þegar hann var í öðrum 

bekk og var í öðrum skóla þá var hann á undan öðrum í ýmsum fögum og kunni alveg það sem 

var verið að kenna í ýmsum tímum þetta varð til þess að honum leiddist svo rosalega að hann 

varð mjög óþekkur í tímum var bara að skríða undir borð og nennti ekki að sitja og læra. Hann 

fékk mjög neikvæð viðbrögð hjá skólanum fyrir vikið í staðinn hefði verið hægt að láta hann fá 

þyngra námsefni og einhverja áskorun og þá hefði hann haft eitthvað við að vera. Ég skildi hann 

mjög vel því ekki myndi ég vilja skúra tandurhreint gólf 10 sinnum á dag.  

o Mætti veita fleiri krökkum athygli og sjá hvað þau hafa sérstakt að bera, ekki bara alltaf sömu 

krökkunum,finnst ekki sanngjarnt að alltaf sömu krakkarnir fái viðurkenningar og athygli.Það 

þarf að umbuna og koma auga á kosti hinna krakkanna líka og hvetja þau áfram.   

o Nemendur sem búa yfir færni á einhverju sviði fá að skapa, kynna og koma fram. t.d. 

rannsóknarverkefnin. Aukið skipulag. 

o Nemendur fá að vinna að ólíkum verkefnum t.d. þegar unnið er að rannsóknarverkefnum.  

o Leiklistin. 

o Virðing og áhugi varðandi tónlist og listir. 

o Lífsfærnin varðandi jöfnuð,óháð landamærum og litarhætti. 

o Fyrir utan námsfærni, félagfærni og færni á þeim sviðum þar sem áhugi nemenda liggur.  

o Rannsóknarverkefnin, þar sem nemendur fá að sýna sína styrkleika. 
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5.  Jákvæð samskipti eru ávallt keppikeflið í skólastarfinu. Hvernig finnst þér það birtast? 

o Jákvæð samskipti eru til fyrirmyndar og markvisst og stax unnið með úrlausnir á vandamálum 

(úrlausnarefnum). 

o Í samstarfi nemenda, kennara og foreldra. 

o Ekkert verið að jagast, - bara sagt, jæja, það gengur vonandi betur næst.  

o Í flestu, haldið svona áfram!  

o Persónuleg samskipti. Skólastjórinn svarar oft símanum, grillar og býr til hafragraut. Mér finnst 

það einstakt. Allir aðrir starfsmenn eru einnig alltaf til taks og eru einfaldlega yndislegir.   

o Talað við nemendur um jákvæð samskipti og rætt við þá ef þeir sýna neikvæð samskipti og reynt 

að fá þá til að fyrirgefa og ræða málin.  

o Efling félagsandans með skólaferðunum og uppákomum eftir skólann s.s keiluferðir, böllin ofl. 

Þetta skilar sér í ánægðari nemendum og þjappar þeim betur saman. 

o Fyrirmyndin er starfsfólk sem er jákvætt við nemendur og þannig held ég að nemendur séu 

einnig jákvæðari sín á milli.  

o Öll samskipti mín sem foreldri við skólann hafa verið jákvæð og alltaf er leitast við að finna góðu 

hliðarnar á öllum málum. 

o Ég tek eftir því að krakkarnir eru flest öll góðir vinir og bera virðingu fyrir hvert öðru sem og 

kennurunum, barnið mitt hefur oftast komið heim úr skólanum með jákvæðar hugsanir gagnvart 

skólanum. 

o Í jákvæðum samskiptum við kennara og starfsfólk. Á bæði við um samskipti milli 

kennara/starfsfólks og nemenda einnig milli heimilis og kennara/starfsfólks. Mér finnst það best 

birtast hvernig barninu mínu líður í skólanum, alltaf glatt og ánægt. Ef það eiga sér stað 

samskipti sem eru ekki á jákvæðum nótum þá er tekið á því strax.  

o Á alla vegu. Ég get aðeins nefnt eitt atriði sem stangast þar á og það eru krýningar er varða útlit, 

t.d. drottning og kóngur, besta rassinn  .... og álíka. 

o Í öllum samskiptum við nemendur og forráðaraðila þeirra.  

o Nemendum er hrósað, þeir eru hvattir áfram.  

o Samskipti við foreldra eru mun meiri en í öðrum skólum og nemendur koma vel fram við hvern 

annan svo einelti þrífst ekki.  

o Hjá ykkur eru skýrar reglur um slíkt og yfir þær farið í upphafi skólaárs.  

o Byggt á jákvæðum starfsanda fyrir alla.  

o Alltaf er tekið vel við öllum spurningum og athugasemdum og starfsfólk leggur sig fram við að 

láta nemendum liða vel.  

o Jákvæð samskipti ná því besta fram í fólki og því líður krökkunum betur í slíku andrúmslofti. 
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6.  Hvað vilt þú taka fram um samstarf heimils og skóla? 

o Gott,þarft og jákvætt starf.  

o Samstarfið er gott. 

o Náið. Allt í góðu þar.  

o Eitt sem ég er ósátt við er að mér var ekki sagt að umsjónarkennari sonar míns sé að hætta því 

það þarf tíma til að undirbúa son minn fyrir að fá nýjan kennara og ég vildi gjarnan vita hver það 

verður.  

o Samstarfið er mjög fínt eins og það er og frábært að nemendur hafi færi á að sinna 

heimalærdómi í skólanum.  

o Mjög ánægð með að fá póst um allt sem um er að vera í skólanum, námsefnið, mætinguna og 

allt annað sem sent er. 

o Mjög ánægð með öll viðbrögð sem við höfum fengið frá skólanum þegar eitthvað hefur verið.  

o Mér finnst kladdaupplýsingarnar og heimanámsupplýsingarnar mjög nákvæmar og góðar og 

veitir mikla innsýn í það sem er að gerast. Einnig finnst mér e-mail upplýsingar yfirhöfuð skýrar 

og hnitmiðaðar það er enginn óþarfa póstur sendur á okkur foreldra, bara það sem þarf.   

o Þegar vandamál koma upp þá finnst mér hún Margrét alveg hreint yndisleg og hún finnur alltaf 

réttu leiðina til að leysa vandamál og koma í veg fyrir einelti og óhamingju barna í skólanum. Ég 

vildi óska þess að öll börn á Íslandi gætu gengið inn í jafn vel rekinn og kærleiksríkan skóla þar 

sem þeirra velferð er í fyrirrúmi eins og Tjarnarskóli er svo sannarlega er fyrir unglinginn minn. 

Gleðilegt Sumar:)  

o Fatta ekki alveg spurninguna, en það væri sniðugt að krakkarnir væri hvattir áfram í að borða 

hollara fæði og komi jafnvel með hugmyndir um hvað þau gætu haft með sér í nesti í skólann.  

o Vikupóstar eru góð leið til upplýsingagjafar og miðla hæfilegum upplýsingum til heimilis.  

o Mér finnst mjög gott að fá kladdann og heimanámið. Ef eitthvað er sem ég vildi fá meiri 

upplýsingar um er ef barnið mitt er komið á eftir með heimanám eða ritvinnsluæfingar eða 

eitthvað slíkt.  

o Mjög gott aðgengi að starfsfólki sem vill allt fyrir nemendur og aðstandendur gera. Einnig mjög 

gott að fá tölvupóst vegna heimanáms og upplýsingar úr kladda.  

o Þó maður sé kannski ekki í foreldranefnd að leyfa foreldrum að taka virkari þátt, s.s við gæslu á 

böllum og taka þátt í dagskránni. Einnig taka fyrir kynjamun og virðingu og að allir séu meira 

samstíga varðandi þessi aðkallandi nærtæku málefni,s.s kynlíf,félagaþrýsting, kynfræðslu og 

virðingu og val allra slíkra hluta er snerta samskipti kynjanna.  

o Ég  gat ekki alltaf komið á alla fyrirlestra sama hve mig langaði,fjölskyldumeðlimur lá banaleguna 

og veit ég af 3 fyrirlestrum sem ég gat ekki mætt á. Ég vil að skólinn sjálfur taki meira við þeirri 

ábyrgð þar sem ég treysti skólanum, frekar en leggja hana í hendur fyrirlesara,sama hve góðir 

þeir kunna að vera. Ég aflaði mér sjálf vitneskju um efni allra fyrirlesaranna,en hef ekki hugmynd 

hvort aðrir foreldrar gerðu það.  

o Ég vil og tel aðkallandi að stíga skrefið í átt að aðhlynningu barnanna og unglinganna okkar og 

ræða um skírlífi svo lengi sem þau telja sér fært,því þættirnir sem gullin okkar horfa á innihalda 

margar kryddaðar senur um samskipti unglinga sem eiga að vera 15 til 17 ára en leikararnir eru 
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um og yfir tvítugt og raunveruleikinn alls ekki á sama plani.ég vildi sjá a.m.k einu sinni opna 

umræðu foreldra í bekknum ásamt kennurum og börnum.   

o Ég veit að línan milli afskipta og umönnunar og ábyrgðar skólans getur verið fíngerð en málið er 

að allar fyrirmyndir bera ábyrgð. Ég treysti stafsfólki skólans fyllilega til að fínpússa þessa línu. 

Það eina sem ég get beðið um að gert sé betur, er að tölvupóstur sem sendur er heim vikulega 

um heimanám, sé með þeim upplýsingum sem ætlaður er viðkomandi barni. Of oft er verið að 

senda  uppl. fyrir alla nemendur.  

o Mjög góð samskipti og frábært að fá að fylgjast vel með og fá vikulega póst. Hlustað er á það 

sem foreldrar hafa til málanna að leggja og kennarar bera hag nemenda fyrir brjósti og sýna 

hverjum þeirra áhuga.  

o Er mjög ánægð með að fá sendar upplýsingar um heimanám og úr kladda. Samstarf skóla og 

heimilis er mjög gott. 

 

Mat á verkefninu 

Það er ljóst að þessi vegferð við að skilgreina menningu og viðhorf í skólanum er rétt að hefjast. Það 

verður spennandi að taka málið aftur upp á fundum næsta skólaárs með nemendum, foreldrum og 

kennurum og ákveða hver næsta rannsóknarspurning verður. Af þeim svörum sem foreldrar sendu inn 

virðist ríkja mikil hlýja og jákvæðni í garð skólans svo ekki sé meira sagt.  Því hljótum við að fagna. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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10.  Hvaða áhrif hafa heimsóknir 10. bekkinga í framhaldsskólana á það hvaða skóli 

verður fyrir valinu hjá nemendum að vori? 

 

Frá upphafi Tjarnarkóla hefur verið lögð rík áhersla á að brúa sem best bilið milli grunnskóla 

framhaldsskóla og  með því að bjóða upp á heimsóknir í  framhaldsskóla. Í þessu augnamiði hafa um 

nokkurt árabil verið fastir tímar á stundaskrá sem bera heitið menntun og störf eða MEST.  Nemendur 

hafa að jafnaði heimsótt 9 – 12 skóla yfir veturinn til þess að kynnast ólíkum áherslum og viðmóti þeirra 

skóla sem þeir heimsækja. Í kjölfarið skrifa nemendur skýrslu um heimsóknina þar sem þeir lýsa 

heimsókninni og leggja mat á það sem þeir fræddust um og upplifðu. 

 

Markmið verkefnisins 

 Að athuga hvort heimsóknir 10. bekkinga hafi áhrif á val þeirra á framhaldsskóla.  

 Að skoða hvort mesttímarnir hafi haft einhver áhrif á markmiðssetningar hjá nemendum. 

 Að kanna hvaða áhrif reglubundin skýrslugerð hefur á vinnubrögð nemenda.  

 

Lýsing á verkefninu 

Í vetur voru mest tímarnir tveir á viku og hétu mest/nám á stundaskrá. Þeir voru nýttir undir 

farmhaldsskólaheimsóknir og verkefni með vangaveltum um þau sjálf, styrkleika þeirra og áhuga og 

markmiðssetningar. Í þessari vinnu var stuðst við námsefnið “Stefnan sett” sem Námsgagnstofnunin 

gefur út.  

Nemendur fóru ásamt kennara í heimsóknir  í Borgarholtsskóla, Verzlunarskóla Íslands, Menntaskólann í 

Reykjavík, Menntaskólann í Kópavogi, Framhaldsskólann í Mosfellbæ, Tækniskólann, Fjölbrautaskólann 

við Ármúla, Menntaskólann Hraðbraut og Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Ekki sáu allir framhaldsskólar 

sér fært að taka á móti hópnum en buðu upp á opið hús fyrir utan skólatíma sem nemendur gátu nýtt 

sér á eigin vegum sem sumir gerðu.  Tilgangur framhaldsskólaheimsóknanna var að kynna sér starfsemi 

hinna mismunandi framhaldsskóla, fá beina upplifun af þeim og máta sig við þá.  

Eftir hverja heimsókn skiluðu nemendur skýrslu um heimsóknina.  Þar þurfti að koma fram hlutlæg lýsing 

á skólanum og mat þeirra á því sem skólinn bauð upp og  hvort skólinn gæti mögulega hentað 

þeim..Nemendur fengu munnlegar og skriflegar leiðbeiningar um skýrslugerðina frá kennara sem gaf 

einkunn með útskýringum um hvað var fullnægjandi og vantaði upp á. Skilafrestur skýrslanna var ein 

vika og lagði kennari mikið upp úr því að nemendur skiluðu á réttum tíma og tileinkuðu sér sjálfstæð og 

öguð vinnubrögð. Dregið var niður í einkunn um 0,5 fyrir hvern dag sem leið eftir að skilafrestur  rann út.  
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Mat á verkefninu 

Það var gaman að fara með hópinn í  framhaldsskólaheimsóknirnar og eiga þátt í því að kanna með 

nemendum mögulegan framtíðarskóla. Nemendurnir voru upp til hópa áhugasamir og góðir gestir og 

fengu hvarvetna góðan vitniburð frá gestgjöfum þar um. Það var góð þátttaka í heimsóknunum og 

nemendur voru ánægðir með að fá tækifæri til að kynnast tilvonandi vinnustöðum undirl leiðsögn 

kennara.  

Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvort mest tímarnir hafi haft áhrif á markmiðssetningar nemenda en 

umræðurnar sem sköpuðust í tímum  báru þess vitni auk þess sem  prófverkefni annarrar og þriðju 

annar fengu þau að til að líta fram á veginn og setja sér markmið miðað við þeirra framtíðarsýn. 

Skil á skýrslum var í heildina góð. Þau viðbrögð að lækka einkunn  fyrir að skila skýrslu of seint höfðu 

tilætluð áhrif til að byrja með en alls ekki á alla og ætla ég að endurskoða viðmiðin fyrir næsta vetur. 

Nemendur sýndu nær undantekningarlaust framfarir við skýrslugerðina og hækkun einkunna fyrir 

skýrslugerðina var til merkis um það.  

Í samskiptum mínum við nokkra nemendur í lok skólaársins kom fram að það var samdóma álit þeirra að 

heimsóknirnar hefðu hjálpað þeim við á val á framhaldsskóla. Þeir sögðu  heimsóknirnar hafa verið 

góðar og að þeir hefðu lært töluvert af því að gera skýrslurnar, jafnvel þótt þeim hafi þótt sú vinna erfið 

og leiðinleg. Ég mun taka mið af ummælum nemendanna næsta vetur, en ég er sannfærð um að tíð 

skýrslugerð sé nauðsynlegur og góður undirbúningur fyrir nám í framhaldsskóla.  Það hefur og sýnt sig í 

gegnum árin af ummælum fyrrum Tjarnskælinga sem komið hafa í heimókn, að þeir eru þakklátir fyrir þá 

miklu áherslu sem lögð er á skýrslugerðina í 10. bekk. 

Næsti vetur 

Ég hef fullan hug á því að halda þessu þróunarverkefni áfram næsta vetur og fá skýrari niðurstöður með 

því að leggja viðhorfskönnun fyrir nemendur fyrr að vetrinum og þróa mest tímana enn frekar út frá 

þeim. 

 

 Sigríður Thorsteinsson 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir 
 

Viðhorfakannanir  hafa verið gerðar á vegum Skóla- og frístundasviðs sem áður hét Menntasvið 

Reykjavíkur árin 2006, 2008 og 2010; ,,Viðhorf foreldra til skólastarfs í grunnskólum“.  Viðhorfakönnun 

var lögð fyrir foreldra í borginni nú á vormisseri 2012. Niðurstöður um Tjarnarskóla má nálgast á 

heimasíðu skólans http://tjarnarskoli.is/Tjarnarskóli.pdf 

 

Niðurstöður viðhorfakönnunar Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur meðal foreldra í Tjarnarskóla eru 

almennt séð  mjög  jákvæðar fyrir Tjarnarskóla.  

Samantekt: 

Hlutfall foreldra, sem svara spurningunni um hvort þeir eru ,,ánægðir/frekar ánægðir“ með skólann, er  

97%, en var 100% í síðustu könnun.   

Könnuninn leiðir í ljós að foreldrar eru 100% ánægðir með viðmót umsjónarkennara í samskiptum við 

foreldra, 97% ánægðir með viðmót í samskiptum við unglinginn. Þeir eru einnig 100% ánægðir með 

upplýsingastreymi frá umsjónarkennara til foreldra um barnið og 100% ánægðir með að ná í 

umsjónarkennara ef þarf. Einnig er um 100% ánægju að ræða með hvernig umsjónarkennari fylgist með 

frammistöðu barns í námi. Hvað varðar ánægju með upplýsingastreymi frá kennara um líðan og 

félagsanda í bekk kemur fram 91% ánægja. 

Hvað varðar stjórnun skólans er 100% ánægja. 

Um 97% telja að hæfilegar námskröfur séu gerðar til nemandans en síðast var hlutfallið 100%. Að agi sé 

hæfilegur í skólanum eru 100% sammála eins og síðast og 97% telja að áhersla á próf sé hæfileg (síðast 

96%). Við spurningunni hvort heimavinna sé hæfileg svara 91% hvorki né, 3% hæfileg og 6% of lítil og 

84% telja að barnið fái oftast verkefni við hæfi í skólanum, en stundum, 16%.  Um 91% telja að skólinn 

veiti nægar upplýsingar um námslega stöðu barns í skólanum en 87,5% síðast.  Varðandi líðan barna í 

skólanum var fjallað fyrr í skýrslunni (sjá bls. 21 - 25).  

Foreldrar eru 100% ánægðir með sérstakan stuðning sem barnið hefur fengið í skólanum, var 83% síðast. 

Þeir foreldrar sem eru ánægðir með síðasta foreldraviðtal í skólanum mælast 100%, var síðast 83% 

Einnig er mikil ánægja meðal foreldra með  að skoðanir þeirra skipti máli þegar ákvarðanir eru teknar 

varðandi þeirra barn,síðast var svarhlutfallið  87,5%. Hvort foreldrar vilji hafa meiri, svipuð, minni áhrif á 

skólastarfið svara um 94% svipuð og hvort þeir vilji almennt hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt 

svara 97% svipuð.  Viðhorf foreldra sem varða   upplýsingar á heimasíðu skólans eru á þá lund að 97% 

eru ánægð og 94% varðandi almenna upplýsingagjöf frá skólanum.   Ánægja með samskipti starfsfólks 

við barnið mælist 100%, var  91% síðast  og ánægja með hvernig skólinn kemur til móts við þarfir 

barnsins er 100%, síðast 96%.    

http://tjarnarskoli.is/Tjarnarskóli.pdf
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Þessar mælingar gefa til kynna mjög hátt ánægjustig meðal foreldra með skólastarfið en 97% foreldra 

segjast ánægð þegar þeir svara spurningunni:  ,,Áheildina litið er ég ánægð(ur) með grunnskólann sem 

barnið mitt er í“. 

 

Veikleikar/það sem þarfnast úrbóta. 

Um aðstöðu til að matast eru einungis 38% ánægð, 45% hvorki né og 17% óánægð. Aðstaðan í skólanum 

er þannig að við höfum einungis lítið eldhús með tveimur eldavélahellum, tvo örbylgjuofna og þrjú 

brauðgrill og tvo hraðsuðukatla.  Nemendur hafa aðgang að kæliskáp en enga sérstaka aðstöðu til þess 

að matast nema kennslustofur. Varðandi möguleika á því að bæta úr þessu þá er erfitt að sjá fyrir sér að 

það sé hægt í núverandi húsnæði. 

Varðandi gæslu á skólalóð þá er vert að taka fram að það er engin eiginleg skólalóð við skólann sem er 

staðsettur á Tjarnarbakkanum.  Gæsla á skólalóðinni er því ekki fyrir hendi en niðurstöður í könnununni 

leiða í ljós að 47% eru nægð með gæslu á skólalóð og 47% hvorki né og 6% óánægð.  Þessar spurningar 

eiga því illa við þær aðstæður sem eru í skólanum og hafa því gert foreldrum erfitt um vik að svara 

samkvæmt þeim. Um leikaðstöðu á skólalóð eru 27% ánægðir meðan 60% svara hvorki né og 13% að 

þeir séu óánægðir með aðstöðuna. Við getum tekið undir með foreldrum og vildum gjarna hafa einhvers 

konar útiaðstöðu fyrir unglinana okkar til þess að hreyfa sig.  

Um aðstöðu til íþróttaiðkunar svara 31% því að þeir séu óánægðir, sem er einnig skiljanlegt þar sem 

nemendur hafa þurft að taka strætó í Valsheimilið tvisvar í viku þar sem skólinn hefur ekki haft aðgang 

að íþróttahúsi í nágrenni við skólann og sækja sundttíma í Sundhöll Reykjavíkur.  Við horfum fram á betri 

tíð næsta vetur því gert hefur verið samkomulag við Kvennaskólann um að hafa afnot af íþróttasalnum 

að Fríkirkjuvegi 1. Sú aðstaða verður einnig notuð fyrir jógakennslu. Nokkur óánægja er með að það er 

ekki aðstaða til tómstundaiðkunar í skólanum að loknum skóladegi, eða um 14%, 55% svara hvorki né  og 

32% eru ánægð.  Þegar kemur að aðgangi nemenda að tölvum svara 80% að þeir séu ánægðir  (síðast 

85%) og 10% hvorki/né. Um 46% eru óánægðir með aðstöðu fyrir verklegar greinar, 31% hvorki/né og  

23% ánægðir.  Um almennt ástand húsnæðis svara 54% að þeir séu ánægðir, 38% hvorki né og 8% eru 

óánægð. Þessar tölur vitna um talsvert umburðarlyndi að okkar mati eða að forgangsröðun liggi ekki 

endilega í skólahúsnæðinu.  

Helstu ábendingar um það sem betur má fara tengjast sem fyrr ytri aðstæðum að mestu. Okkur hefur 

reynst erfitt  að bregðast við þeim vanda í núverandi húsnæði skólans.  Í skólahúsnæðinu eru einungis 3 

hefðbundnar kennslustofur. Það hefur ekki fundist aðstaða í næsta nágrenni skólans til þess að iðka 

verklegar greinar, en til margra ára höfðum við aðgang að sérgreinastofum í Miðbæjarskólanum.  Sú 

aðstaða er ekki lengur fyrir hendi. Við erum afar meðvituð um þetta og reynum að koma til móts við 

þessa vankanta með óbeinum hætti. 
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Samantekt /umræða 
 

Ákveðið var að beina sjónum  sérstaklega að tólf þáttum skólastarfsins en þegar upp var staðið voru það 

í raun 9 þættir sem við lögðum mat á með því að svara matsspurningum. 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

 

Í ljósi þess að ný grunnskólalög voru  í burðarliðnum þótti okkur rétt að doka við og vinna síðan 

skólanámskrána samkvæmt nýju lögunum, þessi matsþáttur frestast því til næsta skólaárs.  Á meðan 

vísum við í ,,Starfsáætlun 2012-2013“ sem er á heimsíðu skólans  

http://tjarnarskoli.is/Starfs20122013.pdf 

2. Hvernig getum við bætt stuðningsnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á stuðningi að 

halda? 

Veturinn 2010 – 2011 fengum við í fyrsta skipti sérsakan kennara til þess að sinna stuðningskennslu í 

skólanum en kennslufyrirkomulagið okkar er með þeim hætti að námsefni og námsyfirferð er 

mismunandi eftir einstaklingum.  Við lögðum upp með það þróunarverkefni þá að kennarahópurinn og  

sá kennari sem tók að sér séstakan stuðning myndu hafa það að leiðarljósi að kennarahópurinn ynni sem 

best saman í þágu þeirra nemenda sem þyrftu mest á stuðningi að halda.  Sá kennari sem tók að sér að 

halda sérstaklega utan um  verkefnið hafði það jafnframt sem spennandi þróunarverkefni.  Síðast liðinn 

vetur höfðum við að jafnaði einn fund á viku þar sem við fórum yfir málefni einstakra nemenda . Það 

fyrirkomulag reyndist mjög vel. Það er ánægjulegt að geta þess að í viðhorfskönnun foreldra sem Skóla- 

og frístundasvið Reykjavíkur stóð fyrir á vormisseri kemur fram 100% ánægja með séstakan stuðning eða 

sérkennslu í skólanum.  Í könnuninni kemur einnig fram að 63% telja að stuðningurin hafi komið að miklu 

gagni og 37% nokkru.   

 

3. Hvernig getum við bætt enn frekar skráningar- og matsblöð  kennara við mat á þemadögum. 

(Fjórða ár þessa framhaldsverkefnis) 

 

Við höfum unnið ötullega að því að auka formlega skráningu og sjálfsmat nemenda til þess að auka virkni 

í hópavinnunni á þemadögum því mælingar og sjálfsmat geta stutt skólastarfið og eflt, eins og dæmin 

hafa sannað.  Viðfangsefni þessa vetrar fól aðallega í sér að endurskoða vel sundurliðað matsblað 

kennara, vinna rýnisvinnu og hanna skráningarblað fyrir kennara á þemadögum. Þemadagavinnan hér í 

skólanum er ávallt tilhlökkunarefni og þessi  þróunarvinna hefur skilað sér í betri vinnu og markvissara 

mati á þeirri dýrmætu vinnu sem fer fram á þessum dögum. Við erum afar stolt af því hvað þessi 

þróunarvinna hefur skilað markvissari vinnubrögðum og gera nemendur meðvitaðri um eigið 

vinnuframlag  gildi góðrar samvinnu á þemadögum. 

http://tjarnarskoli.is/Starfs20122013.pdf
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4. Hvaða áhrif hefur regluleg iðkun hláturjóga/jóga í skólastarfinu? 

 

Við höfðum jóga á stundaskránni þriðja árið í röð á skólaárinu 2011 – 2012. Það er samdóma álit okkar í 

skólanum að þessir tímar hafa jákvæð áhrif á skólastarfið og það er vaxandi ánægja í nemendahópnum 

með þessa tíma. Viðhorfskannanir sýna fram á að nemendur sem voru jákvæðir  í garð jógatímanna 

reyndust vera 88%,  7% hlutlausir og 5% neikvæðir.   Þeir nemendur sem verða í skólanum næsta vetur 

(sem voru í 7./8 og 9. bekk) og vilja jógatímana áfram á stundaskránni næsta vetur reyndust vera  88%. 

Þessar mælingar sýna ótvírætt að það er vaxandi ánægja meðal nemenda með þennan þátt í 

skólastarfinu.  

 

5. Hvernig getum við fylgst kerfisbundið með samskiptum/líðan nemenda í skólanum? 

 

Í vetur lögðum við enn og aftur mat á líðan nemenda og samskipti.  Viðhorfskannanir voru lagðar fyrir 

alla nemendur í nóvember og maí þar sem spurt var um samskipti og líðan. Við bættum við 

rannsóknarspurningu að þessu sinni til þess að vita hvort nemendum liði betur í Tjarnarskóla en þeim 

skóla sem þeir komu úr. Þar að auki gerum við grein fyrir niðurstöðum úr viðhorfskönnun foreldra sem 

Skóla- og frístundasvið gerði meðal foreldra á vormisseri þar sem 100% foreldra telja að unglingurinn 

þeirra hafi ekki lent í einelti í skólanum.  Það er fagnaðarefni. Þegar niðurstöður meðal nemenda eru 

skoðaðar sýna þær fram á sem löngum fyrr að samskipti meðal ungs fólks eru aldrei hnökralaus. Sú 

staðreynd er alltaf viðvarnandi verkefni í öllum skólum sem hægt er að vinna farsællega með ef skólinn 

og heimilin vinna þétt saman.  Það sýnir sig og sannast á hverjum vetri. Hvað varðar líðan nemenda í 

skólanum draga niðurstöður fram ánægjulegar breytingar til batnaðar þegar líða fer á veturinn. 

Unglingsárin eru mjög viðkvæmur tími þar sem hafa þarf í huga að hlúa að þeim meðan breytingar 

unglingsáranna ganga yfir. Við leggjum mikið að mörkum til þess að svo megi vera.  

 

Niðurstöður eru mjög gagnlegar og við sjáum að kannanir þurfa  að vera fastur liður til þess að hafa 

augun sífellt opin gagnvart því að misbrestur verði.  Við erum í afar góðum tengslum við foreldra 

nemenda og  ef minnsti grunur vaknar um að samskipti séu ekki góð, þá göngum við í málið. Okkur finnst 

afar jákvætt hvaða ,,einkunn“ foreldrar gáfu okkur í ,,Viðhorfskönnun foreldra 2012“.   
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6. Hvernig er hægt að þjálfa nemendur í Kvos (7. og 8. bekkinga) og Smiðju (10. bekkinga) í 

hugareikningi og að tileinka sér margföldunartöfluna og nýta hana í stærðfræðináminu? 

 

Annar af tveimur stærðfræðikennurum við Tjarnarskóla hélt uppteknum hætti og hélt markvissri þjálfun 

í margföldunartöflunni með góðum árangri.  Það er íhugunarefni að talsverður hluti nemenda býr ekki 

yfir þessari færni eftir að hafa verið í grunnskóla í 6 – 9 ár. Það virðist því áfram verk að vinna á þessu 

sviði. 

 

 

7. Hvaða áhrif hefur námskeiðið ,,Hugsað um barn“ á hugmyndir unglinganna um að bera 

ábyrgtð á barni og annast barn? 

 

Þetta verkefni er á döfinni hjá okkur þriðja árið í röð. Aukin reynsla  styrkir okkur enn  frekar í því að 

bjóða aftur upp á þetta verkefni á næsta skólaári. Verkefnið hefur víða skírskotun í fræðslu unglinga um 

ábyrgð, jafnrétti, kynhegðun og heilbrigt líferni og er svo sannarlega þess eðlis að geta stuðlað að því að 

unglingarnir okkar taki á móti ábyrgð fullorðinsáranna með þekkingu og sýnishorni af reynslu af 

foreldrahlutverkinu. Þá er tilganginum náð.  Í vetur lögðum við enn meiri áherslu á að fá foreldrahópinn 

inn í verkefnið og sú reynsla styður þá skoðun okkar að verkefnið hittir enn meira í mark ef foreldrarnir 

eru vel upplýstir um tilgang og innihald námskeiðsins. 

 

8. Hvernig getum við bætt matsblað rannsóknarverkefna og útfærslu verkefnanna? 

Rannsóknarverkefni vetrarins hafa mikið gildi í skólastarfinu í Tjarnarskóla. Um er að ræða 

heimildaverkefni sem þjálfa marvíslega færni nemenda; heimildavinnu og ritun en ekki síður sköpun, 

hugmyndaauðgi og fjölbreytilega nálgun, s.s. stuttmyndagerð, tölvuútfærslu, hönnun, gerð myndefnis og 

fleira skapandi. Í vetur settum við okkur það markmið að gera matsblað okkar kennara betur úr garði 

með góðum árangri. Við ákváðum einnig að taka okkur fyrir hendur að setja af stað rýnisvinnu með það 

að markmiði að endurskoða verklag og útfærslu rannsóknarverkefnanna næsta vetur. 

 

9. Hvernig getum við skilgreint ,,viðmót og menningu“ í skólanum sem við nefnum gjarnan 

,,Tjarnarskólataktinn“? 

 

Við ákváðum að stíga fyrsta skrefið í þessari rannsóknarvinnu með því að leggja nokkrar spurningar fyrir 

foreldrahópinn um þetta.   Undir lok skólaáris sendum við rafræna könnun á foreldrahópinn þar sem 

þeim gafst tækifæri til að svara nafnlaust sex spurningum sem við töldum geta hjálpað okkur af stað í 

þessari þróunarvinnu sem er ennþá nokkuð óskilgreind.  Þessi leið reyndist draga fram afar margt 

jákvætt um skólastarfið okkar.... Uppbyggjandi  og hvetjandi lesning fyrir okkur. 
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10. Hvaða áhrif hafa heimsóknir í framhaldsskólana á það hvaða skóli verður fyrir valinu að 

vori hjá nemendum? 

 

Frá stofnunTjarnarskóla hefur verið lögð rík áhersla á að brúa sem best bilið milli grunnskóla 

framhaldsskóla og  með því að bjóða upp á heimsóknir  í  framhaldsskóla. Í þessu augnamiði hafa um 

nokkurt árabil verið fastir tímar á stundaskrá sem bera heitið menntun og störf eða MEST.  Nemendur 

hafa að jafnaði heimsótt 9 – 12 skóla yfir veturinn til þess að kynnast ólíkum áherslum og viðmóti þeirra 

skóla sem þeir heimsækja. Í kjölfarið skrifa nemendur skýrslu um heimsóknina þar sem þeir lýsa 

heimsókninni og leggja mat á það sem þeir fræddust um og upplifðu. Í vetur safnaði kennarinn 

upplýsingum um hvort þessar heimsóknir hefðu áhrif á val þeirra um framhaldsskóla. Hann lagði einnig 

mat á þróun skýrsluskrifa um þessar heimsóknir.  Eins og okkur grunaði eru nemendur langoftast 

ánægðir með þessi tækifæri sem gefast og  sjá að skýrsluskrifin hafa sinn tilgang þrátt fyrir að vera ekki 

endilega skemmtilegasta verkefnið á dagskránni. Þeir fengu einnig tækifæri til þess að koma með 

ábendingar um hvernig þessi þáttur í skólastarfinu gæti þróast. 

 

11. Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

Styrkleikar/veikleikar 

 

Í þeim spurningum sem beindust að innra skólastarfi  má segja að við getum verið mjög stolt af 

skólastarfinu í Tjarnarskóla þó að það sé ávallt kappsmál að gera enn betur.   Helstu veikleikar tengjast 

ytri aðbúnaði, aðstöðu til íþróttaiðkunar og skorti á sérgreinaaðstöðu, sem er nánast engin. Um það 

erum við mjög meðvituð en sjáum ekki auðvelda lausn í sjónmáli.  Niðurstöðutölur um samskipti og líðan 

nemenda verða áfram í brennidepli hjá okkur, en í skýrslunni gerum við grein fyrir túlkun talna og 

viðbrögðum okkar í þeim efnum.  Í heild getum við verið afar sátt við þær tölur sem birtast í skýrslunni. 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 
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Lokasamantekt 
 

Eftir reynslu af kerfisbundinni sjálfsrýni í fjögur ár er kennarahópurinn  þess fullviss að sjálsmatsvinna 

skilar enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2011 – 2012 var 

ánægjuleg og afar gagnleg.  Það skemmtilega við þessa vinnu er að það vakna alltaf nýjar og nýjar 

spurningar sem getur verið forvitnilegt að fá svör við.  Við erum auðvitað alltaf að læra og viljum svo 

sannarlega bæta enn um betur.  Þessi fjögur ár hafa styrkt okkur sífellt í sjálfsrýninni og við eflumst með 

hverju árinu sem líður.  Það hefur verið ánægjulegt að leggja einhvers konar mælistiku á skólastarfið og 

geta sýnt og sannað hvað fjölbreytnin getur verið óendanleg í skólasamfélaginu með um 50 

ungmennum, foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki Tjarnarskóla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Framtíðarsýn 
 

Skólastarfið í Tjarnarskóla er í sífelldri mótun og það er margt sem vert er að skoða nánar og rýna með 

skipulögðum hætti á komandi árum. Næsta vetur ætlum við að vinna skólanámskrána í samræmi við ný 

grunnskólalög.  Hluti af þeim þróunarverkefnum sem við höfum unnið í vetur verða í áframhaldandi 

skoðun en við viljum einnig  breikka sjálfsrýnina.  Við lítum björtum augum til þess að þróa áfram þau 

sjálfsmatsverkefni sem verið hafa á döfinni en skoða einnig fleiri þætti skólastarfsins eins og okkur er 

ætlað.  Við ætlum að halda áfram að ,,kortleggja“  sérstaklega menningu og viðmót í skólanum en undir 

vorið stigum við fyrstu skrefin í að skilgreina hinn svo nefnda ,,Tjarnarskólatakt“ sem við tölum gjarnan 

um. Það verður einnig á döfinni að kanna líðan og viðhorf starfsfólks í skólanum.  Félagsþátturinn í 

skólanum verður einnig í skoðun og sjálfsagt vakna enn fleiri rannsóknarspurningar. Við erum að taka 

þátt í Evrópuverkefni, svo nefndu Comeniusarverkefni undir forystu Þóris Andra Karlssonar, 

enskukennara. Við komum örugglega til með að leggja mælistiku á framgang þess verkefnis næsta vetur. 

Það er nauðsynlegt að spyrja spurninga um gæði skólastarfsins okkar og vera ávallt vakandi fyrir því 

hverju við viljum breyta.  Aðkoma nemenda að ákvarðanatöku er einnig spennandi viðfangsefni sem við 

höfum í auknu mæli verið að fikra okkur áfram með.  Samvinna við foreldra er alltaf að aukast og  

aðkoma foreldra  eflir skólastarfið með jákvæðum hætti.  Það verður eflaust gaman að sjá hvaða 

hugmyndir leysast úr læðingi. 

Reykjavík, 

júní 2012 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 
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