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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2012-2013 
 

 

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. Starfsfólk skólans leggur sig fram um að huga 

jöfnum höndum að því að bæta skólastarfið með markvissum hætti. Sjálfsmat er ein leiðin til þess. 

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

 

 

 

Allir eru einstakir 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2012 - 2013 

4 
 

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. 

o Þess að gætt að nemendur og starfsfólk búi við öryggi í skólanum. 

 

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. 

o Nemendur studdir í því að setja sér markmið.   

 

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. 

o Leitast við að hafa heimilslegt yfirbragð. 
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Samstarf 

 

o Gott samstarf; milli skóla og heimils 

o kennara og nemenda 

o innan kennarahópsins 

o nemenda og foreldra 

o við yfirstjórn skólamála. 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla í fimm ár 
 

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: 

 

Skólanámskrá – 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 2012-2013 og fjórum  fyrstu. Þau svið sem hafa verið í sjálfsmati 

þessi fimm ár eru lituð blá, en það græna stendur út af (ekki lokið)og verður því viðfangsefni næsta ár, 6. 

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

orðin 8 þriðja árið 10, fjórða árið reyndust þau einnig 10 (fyrirhugað var reyndar að hafa þau 12 en fallið 

var frá tveimur þeirra). Síðast liðinn vetur skoðuðum við 9 viðfangsefni sérstaklega. 
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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.   

 

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

tveimur þeirra.  

Á því skólaári sem var að líða 2012-2013 voru 9 verkefni á listanum okkar: 

1. Endurskoðun skólanámskrár.  

2. Vinnuferli ,,rannsóknarverkefna vetrarins“ og efling á sköpunargleði nemenda.  

3. Aðbúnaður í skólanum var í brennidepli og hugað að umbótum á: 

a. öryggi nemenda og starfsfólks. 

b. ytri aðbúnaði. 

c. tækjabúnaði. 

d. heimilslegu yfirbragði og hlýlegu umhverfi. 

4. Samskipti og líðan nemenda  áfram undir smásjá, sem áður. 

5. Könnun á  líðan kennara og annars starfsfólks á vinnustaðnum og könnun á viðhorfi til 

stjórnunar skólans. 

6. Mat á Evrópuverkefninu sem hófst skólaárið 2011-2012 og lýkur um áramót 2013-2014.  

7. Haldið áfram við að skilgreina viðmót og menningu í skólanum sem við nefnum 

,,Tjarnarskólataktinn“. Árið 2012 leituðum við til foreldra við að móta skilgreiningunni en 

vorið 2013 könnuðum við viðhorf meðal nemenda um þennan þátt. 

8. Jógaiðkun var áfram til skoðunar þar sem lagt var mat á hvernig til tókst í vetur. 

9. Könnuðum hvaða áhrif heimsóknir nemenda í 10. bekk í framhaldsskóla hafa á val þeirra á 

framhaldsskóla. 

 

Heildarmat Reykjavíkurborgar setti svip sinn á skólastarfið 2012-2013 

Skóla- og frístundasvið gerði svo nefnt heildarmat á skólanum í vetur. Það reyndist afar lærdómsríkt ferli 

og hefur án efa jákvæð áhrif á skólastarfið á næstu árum. Í því fólst m.a. að stjórnunarþátturinn var 

skoðaður eins og heildarmat gerir ráð fyrir. Sá þáttur er  því einnig merktur með bláum lit hér að ofan  

þar sem starfsmenn, nemendur og kennarar komu að mati á þessum þætti þó að um ,,ytra mat“ hefði 

verið að ræða.  Gert verður sérstaklega grein fyrir þessum þætti.  Sjá bls. 37.     
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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2011 – 2012  
 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

Þessi vinna er í gangi og sundurliðuð áætlun hefur verið sett fram í Umbótaáætlun í kjölfar 

heildarmats.  Hluti af heildarmatsvinnu fellur undir gerð skólanámskrár. Þangað til vísum við í  

,,Starfsáætlun“ 2013 – 2014“ hvað varðar helstu útfærslur á skólastarfinu. 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsáætlun%202013%20-%202014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsáætlun%202013%20-%202014.pdf
http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=8T_q41kMNYR2VM:&imgrefurl=http://netla.hi.is/greinar/2007/003/index.htm&docid=MYoiLzw4zozgEM&imgurl=http://netla.hi.is/greinar/2007/003/grunntharfir.gif&w=384&h=391&ei=43LEUfSaC4aZ0QX7vYCYAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:54,s:0,i:247&iact=rc&page=2&tbnh=164&tbnw=160&start=22&ndsp=35&tx=70&ty=117
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2. Hvernig getum við bætt vinnuferli rannsóknarverkefna og eflt enn frekar 

sköpunargleði nemenda? 

 

 

Þróunarvinna undanfarinna ára: 

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.  Þá skrifa nemendur æfingaritgerðir þar sem þeim er uppálagt að uppfylla öll ytri skilyrði um 

ritgerðasmíð.   

Nemendur 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, veggspjöld, hönnunarverkefni, saumaskap  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 og ábyrgð þeirra við meðferð 

heimlda 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 höfum búið okkur til mælistiku til þess að meta þessi verkefni. Veturinn 2011 – 2012 var 

viðfangsefnið í þessu þróunarverkefni að endurskoða sundurliðað matsblað.  Við höfðum 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.  Kennarahópurinn vann saman að tillögum og niðurstaðan varð hið 

ágætasta matsblað sem nýttist vel við að fara yfir tvö verkefni vetrarins 2011 - 2012. 

 

 

 

 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=ERsXzIDjc-D01M&tbnid=NX9GAsNeHhKvMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stae.is/fletta/m%C3%A6listika&ei=4YHIUdvDBLH60gWQwIH4Dg&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNG37rk0DpPMAZzIuKH59XbwmBL7JQ&ust=1372181331609151
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Gamla blaðið var sundurliðað í 15 matsþætti, en það nýja lagði 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, t.d. 

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

Kennarar fylla út eyðublað auk þess sem þeir skrifa umsagnir um hvert verkefni. Til þess að fá fullt hús 

þurfa nemendur að skora 100 stig fyrir verkefnið sitt. 

Vorið 2012 fór kennarahópurinn í enn frekari rýnisvinnu um rannsóknarverefnin. 

Tillögur til þess að vinna úr síðast liðinn 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? 

Leiðarljósið er ávallt að undirbúa nemendur sem best undir viðfangsefni framhaldsskóla/háskóla. 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. 
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Áframhaldandi þróun verkefnisins 2012 - 2013 

 

Markmið 

Tilgangur verkefnisins er að bæta vinnuferli rannsóknarverkefna vetrarins með það að markmiði að efla 

enn frekar sköpunargleði nemenda. 

 

Lýsing á ferlinu 

Í upphafi skólaársins 2012-2013 var ákveðið að breyta  vinnuferlinu sem lýst var hér á undan og færa 

ritgerðadagana fram í september með það að markmiði að styrkja enn frekar kennslu í heimildavinnu og 

undirbúa þannig rannsóknarverkefni vetrarins. Einnig var ákveðið að nemendur myndu einungis skila 

einu lokaverkefni í stað tveggja, en útbúa nýjan verkefnaferil þar sem nemendur myndu vinna verkefnið í 

nokkrum þrepum. Markmiðið með þessu var að aðstoða nemendur við skipulagningu og veita aukið 

aðhald við vinnuna. Einnig var ákveðið að skipta nemendum í 7 hópa; hver með sinn leiðsagnarkennara 

sem fylgdi hópnum allan tímann og fór yfir verkefni sinna nemenda í lokin.  

 

Vinnuþrep rannsóknarverkefnanna urðu að lokum eftirfarandi: 

1. þrep: Leiðsagnarkennarar hittu sinn hóp og kynntu verkefnið og komandi skiladaga. 

2. þrep: Nemendur skiluðu inn hugmynd til leiðsagnarkennara. 

3. þrep: Nemendur skiluðu hugmyndaspjaldi í orðum og myndum og það var hengt upp á gangi 

skólans. 

4. þrep: Nemendur hittu leiðsagnarkennara sinn og fóru yfir gerð beinagrindar. 

5. þrep: Nemendur skiluðu inn beinagrind af verkefni og heimildaskrá. 

6. þrep: Nemendur skiluðu inn uppkasti til leiðsagnarkennara og fengu yfirlestur fyrir lokaskil. 

7. þrep: Nemendur skiluðu inn lokaverkefninu. 

8. þrep: Sýning á verkefnum nemenda á opnu húsi. 
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Í takt við nýtt vinnuferli var nýtt matsblað útbúið til viðbótar við það sem unnið var á síðasta skólaári. 

Þessu matsblaði var ætlað að leggja mat á nýtt heildarferli: 

 

Hugmynd (0,5)   

skilað á réttum tíma (28. jan. kl. 10:15)   

0,5 eða 0   

  Hugmyndaspjald (2,5)   

skilað á réttum tíma (7. febrúar) = 0,5   

Hugmyndin sýnileg = 1,0   

Myndir = 0,5   

Texti = 0,5   

  

 

  Beinagrind (1,0)   

Beinagrindin = 0,5   

Heimildaskrá = já/nei = 0,5   

  

 

  Uppkast (1,0)   

Uppkasti skilað já/nei   

  Lokaskil (5,0)   
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11. mars kl. 08:30   

Mat skv. matsblaði   

  Lokaeinkunn 

  

 

 

  

Súkkulaði      Töfrateningurinn 

 

 

Samantekt og umbætur 

Almenn ánægja var meðal kennara um breytt fyrirkomulag sem veitti nemendum gott aðhald við 

rannsóknarverkefnavinnuna. Það skilaði sér í hærri einkunnum hjá nemendum Lækjar og Smiðju – þar 

sem meðaleinkunn Lækjarnemenda hækkaði úr 7,0 í 8,2 og meðaleinkunn Smiðjunemenda hækkaði úr 

6,8 í 8,4. Þetta aukna aðhald skilaði sér einnig hvað varðar skil á verkefnunum, en skólaárið 2011-2012 

var það áhyggjuefni að 8 nemendur skiluðu ekki verkefnunum sínum en 2 nemendur skiluðu ekki 

verkefnum nýafstaðið skólaár. Hér urðu því ótvíræðar framfarir. 
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En betur má ef duga skal. Kennarahópurinn er sammála um það að efla þurfi enn frekar sköpunargleði 

nemenda og hvetja þurfi nemendur til að fara út fyrir hefðbundinn ritgerðarramma. Þrátt fyrir að 

einkunnir nemenda hafi hækkað og nemendur hafi almennt skilað góðri vinnu við gerð 

rannsóknarverkefnanna þá fannst kennurunum vanta töluvert upp á að því markmiði væri náð að efla 

sköpunargleði nemenda. Í reynd var sköpunargleði nemenda minni en undanfarin ár.  

Næsta vetur verður því ærið verkefni að þróa enn frekar verkferil rannsóknarverkefnanna og koma með 

hugmyndir að því hvernig hvetja megi nemendur áfram í átt að aukinni sköpun og frumlegum útfærslum. 

Einnig væri gott að fá nemendur til að leggja eitthvað til málanna og segja sína skoðun á verkefninu og 

breyttu fyrirkomulagi. Því er einnig markmið næsta vetrar að leggja spurningakönnun fyrir nemendur (en 

það var ekki gert skólaárið 2012-2013 þrátt fyrir að vera á áætlun). 

 

Umbótaáætlun: 

 Þróa verkferil rannsóknarverkefnanna enn frekar með það að markmiði að auka sköpunargleði 

nemenda. 

 Leggja spurningakönnun fyrir nemendur þar sem þeir verða spurðir álits á verkefnunum og 

breyttu vinnuferli. 

 Allir nemendur skili rannsóknarverkefni. 

Ábyrgðarmaður Karen Ósk Úlfarsdóttir 
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3. Aðbúnaður í skólanum með sérstakt sjónarhorn á öryggi nemenda og 

starfsfólks, ytri aðbúnaði, tækjabúnaði, heimilislegu yfirbragði og hlýlegu 

umhverfi. 

Það er ávallt eftirsóknarvert og mikilsvert að hlúa sífellt að vellíðan á vinnustaðnum Tjarnarskóla, jafnt 

fyrir nemendur og starfsfólk. Við ákváðum því að beina sjónum sérstaklega að þessum þætti í vetur og 

kanna hvað við getum bætt um betur. 

Það var gagnlegt að fá ábendingar um atriði sem lúta að rannsóknarspurningunni þegar svo nefnt 

,,Heildarmat skóla- og frístundasviðs“ átti sér stað í vetur því hluti af þeirri úttekt beindist að þessum 

þáttum. Það var því gagnlegt að fara í gegnum það ferli m.a. með tilliti til þessara þátta. 

Tjarnarskóli er aðlili að Samtökum sjálfstæðra skóla SSSK. Á þeirra vegum var unnið útboð um 

vinnuvernd og í kjölfarið var gengið að tilboði Vinnuverndar ehf.  Við í Tjarnarskóla gerðum samkomulag 

við þennan aðila í janúar síðast liðnum en samkomulagið felur m.a. í sér: 

a) Trúnaðarlæknisþjónustu; þjónusta á sviði vinnu- og heilsuverndar.  Auk þess bólusetningar, og 

heilsufarsmælingar ef óskað er eftir. Kennarar hafa aðgang að læknisþjónustu einn morgun í viku 

sér að kostnaðarlausu. 

b) Fræðsla af ýmsu tagi s.s. skyndihjálparnámskeið, námskeið um líkamsbeitingu og fleira. 

c) Ráðgjöf, s.s. um áhættumat. 

d) Aðgangur að vinnustaðasálfræðingi. 

  

Það sem við skoðuðum einkum voru eftirtaldir þættir: 

Öryggi nemenda og starfsfólks. 

Matsspurningin fól í sér að kanna hvernig málum sé háttað og síðan skoða með hvaða hætti sé hægt að 

bæta um betur. 

Heilbrigðiseftirlit 

Í ljós kom að fulltrúi frá Heilbrigðiseftirlit hafði síðast komið á staðinn í janúar 2011.  Í kjölfar þeirrar 

heimsóknar var send skýrsla: 
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Þar sem þó nokkuð var liðið frá síðustu heimsókn var óskað  eftir að fulltrúi Heilbrigðiseftirlits kæmi á 

staðinn og gerði nýja úttekt. 

Það var gert og engar athugasemdir um úrbætur skráðar en hér að neðan er mynd af skýrslunni: 
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Vinnueftirlit 

Leitað var til Vinnueftirlitsins og beðið um úttekt. Fríða María Ólafsdóttir, starfsmaður Vinnueftirlits, 

kom á staðinn og sendi síðan skýrslu í kjölfar heimsóknar.  Gerðar voru þrjár athugasemdir (afrit úr 

skýrslu hér að neðan: 
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Viðbrögð 

Brugðist var við öllum þessum athugasemdum í tæka tíð, áður en frestur til umbóta rann út og 

staðfesting þess liggur fyrir hjá Vinnueftirliti.  

 

Áhættumat 

Búið er að gera áhættumat samkvæmt lögum. Það var unnið í samvinnu við Vinnuvernd ehf. 

Munaskápar hafa verið settir upp fyrir starfsmenn í rými fyrir framan kennarastofu á 3. hæð og búið er 

að setja öryggisblöð um varúðarmerkta efnavöru  í möppu í ræstiherbergi. 

 

Spurningakönnun meðal starfsfólks um félagslegan og andlegan aðbúnað  á vinnustað 

Eins og fram hefur komið hefur Tjarnarskóli gert samning við Vinnuvernd ehf.  Óskað var eftir að 

Vinnuvernd ehf legði fyrir spurningakönnun um líðan á vinnustað. Sú könnun var gerð í mars síðast 

liðnum. Þetta er í fyrsta sinn sem könnun af þessu tagi er gerð í skólanum meðal starfsmanna og mæltist 

vel fyrir. 

Könnunin tók á ýmsum þáttum m.a.; reykingum, líkamsrækt, vinnuálagi, stuðningi frá vinnufélögum, 

umhyggju stjórnanda, möguleikum að þróast í starfi, einelti, endurmenntun, streitu, líkamlegum 

óþægindum, rýmingaráætlun og fleira. 

Um 86% starfsmanna tók þátt í könnuninni og niðurstöður voru síðan kynntar á kennarafundi og farið 

yfir niðurstöðu hvers liðar í könnuninni.  Skýrsla var lögð fram og er aðgengileg starfsmönnum.  

Heildarniðurstöður með hvort starfsmaður var ánægður/óánægður í vinnunni var niðurstaðan sú að 33% 

eru mjög ánægð í starfi, 67% frekar ánægð.  Enginn svaraði hvorki/né, frekar óánægður, mjög 

óánægður.  Fram kom að starfsmenn finna fyrir miklu álagi en í vetur var enn meira álag en venjulega 

vegna ferlis heildarmats sem fór fram á vegum Skóla- og frístundasviðs.   

 

Þegar starfsmenn voru beðnir um að koma með ábendingar um það hvernig vinnustaðurinn geti stutt 

betur við heilsusamlegri/hollar lífsstíl á meðal starfsmanna sinna voru eftirfarandi atriði nefnd: 

 Bjóða upp á styrk í líkamsrækt. 

 Vinnustaðurinn minn ber ekki ábyrgð á minni heilsu. 

 Á vinnustaðnum eru starfsmenn mjög duglegir að borða hollt og tel ég að það þurfi ekki 

sérstaklega að bæta úr því. 

 

Þegar starfsmenn voru beðnir um að nefna eitthvað sem þeir vildu koma á framfæri og gæti skipt máli í 

tengslum við gerð áhættumats starfa kom ein athugasemd: 

 Það mætti endurnýja skrifborðsstóla vinnustaðarins. 
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Það er gagnlegt að fá úttekt af þessu tagi og fyrirhugað er að leggja sambærilega könnun fyrir næsta ár 

og gera samanburð á milli ára.   

 

Námskeið um góða líkamsbeitingu 

Á vordögum var haldið gagnlegt námskeið fyrir starfsmenn um góða líkamsbeitingu. Starfmaður 

Vinnuverndar ehf  hélt námskeiðið sem mæltist vel fyrir meðal starfsmanna. 

  

Áætlun gegn einelti á vinnustað sem við nefnum ,,Vellíðan á vinnustað“. 

Í vetur var einnig farið í það verkefni að gera svo nefna eineltisáætlun fyrir starfsmenn. Hún var unnin í 

samvinnu við Vinnuvernd ehf. og liggur nú fyrir og er aðgengileg öllum starfsmönnum og verður notuð  

til þess að stýra vinnuferli til þess að tryggja starfsmönnum sem besta líðan á vinnustað á komandi árum. 

 

Eldvarnar- og rýmingaráætlun 

Við upphaf skólastarfs á hverjum vetri er farið rækilega yfir öryggisþætti sem varða eldvarnir með 

nemendum og starfmönnum skólans. Skólastjóri hefur umsjón með þeim þætti. Allir fá fræðslu um 

hvaða öryggisútbúnaður er til staðar í skólanum og hvernig sá búnaður gefur til kynna ef ekki er allt með 

felldu. 

Farið er rækilega yfir rýmingarferli. Nemendur fá minnisblað í hendur. Það minnisblað er ,,til prófs“  í 

annarlok 1. annar og 2. annar í námsgreininni mannrækt. 

Rýmisæfing fer að jafnaði fram einu sinni til tvisvar á vetri með aðkomu fulltrúa frá Skaftfelli sem sér um 

eldvarnakerfi hússins í samvinnu við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins.  

Í niðurstöðum spurningakönnunar um félagslegan og andlegan aðbúnað meðal kennara kom fram að 

100% svarenda svaraði játandi þeirri spurningu hvort viðkomandi hefði kynnt sér rýmingaráætlun 

skólans. 
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Í kjölfar hverrar rýmisáætlunar er metið hvernig til hefur tekist í minnisblaði frá síðustu eldvarnaæfingu 

var eftirfarandi skráð: 

,,Starfsmaður frá Skaftfelli kom á staðinn og setti kerfið í gang. 

Athugasemd:  Einn bekkur, sem fór í gegnum útgönguleið gegnum brunahurð á 2. hæð (í gegnum 

safnaðarheimili Dómkirkjunnar) komst ekki snurðulaust út. Kennari (VG) átti í erfiðleikum með að 

snúa lás til þess að opna. Tókst þó að lokum en seinkun varð á að þau kæmust út. 

Tímasetningar:  Kvos og Smiðja komin út eftir 1.35 mín en Lækur kl. 2.40. 

 Athugasemdir frá Skaftfelli eftir að hafa skoðaði lás í Safnaðarheimili:  

 Það má ekki geyma dót í stigagangi. 

 Vantar perur í útgönguljós 

 Lásinn á hurðinni. 

 

M. lét Ástbjörn vita – hann ætlar að ganga í málið. 

14. desember hringdi M. í Ástbjörn. 

Hann staðfesti að hafa lagfært ofangreind atriði. 

 

Tækjabúnaður 

Tækjabúnaður er í flestum tilvikum kostnaðarsamur liður í rekstri. Í ár ákváðum við að gera bragarbót á 

eftirfarandi þáttum: 

 Keypt var ný tafla í skólastofu hjá elstu nemendum, svo nefnd Cleverboard; gagnvirk 

kennslutafla.  Haldið var námskeið í skólanum fyrir kennara í tengslum við þessi kaup. 

 Settir voru upp skjávarpar í öllum þremur kennslustofunum.  Þetta jók mikið á hagræði við 

kennslu en fram að því höfðum við einungis einn skjávarpa fyrir allan skólann sem var fluttur á 

milli með tilheyrandi óhagræði. 

 Einnig voru settir upp hátalarar í allar skólastofur (veggfestir). 

 Þrjár fartölvur bættust einnig við tækjakost og ein i-pad. 

 

Við erum ánægð með þessa tækjaaukningu sem hefur skapað ný tækifæri í kennslu og námi. 

 

 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0&start=168&hl=is&biw=1680&bih=878&tbm=isch&tbnid=tqIIqP3Z9qW0dM:&imgrefurl=http://www.forseti.politicaldata.org/markmid-verkefnisins&docid=s_HJLE3mxWjzUM&imgurl=http://www.forseti.politicaldata.org/wp-content/themes/voteaupluriel/images/logo.png&w=151&h=100&ei=FnLEUf7DMq2b1AXN1IGYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:100,i:235&iact=rc&page=6&tbnh=80&tbnw=120&ndsp=35&tx=64&ty=40
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Heimilislegt yfirbragð, hlýlegt umhverfi; ný húsgögn 

Það náðist afar ánægjulegur áfangi á þessum skólavetri hvað varðar aðbúnað í skólanum.  Keypt voru ný 

skólaborð og kennaraborð í allar þrjár stofurnar en sömu húsgögn hafa verið notuð allt frá stofnun 

skólans fyrir 28 árum síðan (1985). Einnig voru keyptir nýir stólar í eina kennslustofu. Þetta  hefur haft 

góð áhrif á okkur öll, yfirbragðið er allt vandaðar og fallegra. 

 

 

Gömlu borðin kvödd 

 

Vellíðan nemenda;  gert grein fyrir þessum þætti sérstaklega í 4. matsspurningu bls.  23 

 

Heimilislegt yfirbragð 

Það kemur víða fram að nemendum, foreldrum og kennurum finnst yfirbragðið í skólanum heimilislegt. 

Hér má vísa í skýrslu um heildarmat og niðurstöður spurningakönnunar um ,,Tjarnarskólataktinn“ sem 

gert verður grein fyrir síðar í þessari skýrslu og skólareglurnar (,,Góð umgengni ber okkur fagurt vitni“). 

Til viðbótar má nefna að skólastjóri býr til hafragraut á morgnana sem nemendum skólans býðst fram að 

hádegi, stuðlað er að góðri umgengni og sú áhersla lögð að um sé að ræða sameiginlegan vinnustað 

okkar. 
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Samantekt og umbætur 

Þegar á heildina er litið hvað varðar matsspurninguna megum við vel við una, við erum harla ánægð með 

það sem á hefur unnist í vetur hvað varðar aðgerðir til þess að tryggja andlegan og líkamlegan aðbúnað 

sem best eins og nefnt hefur verið í þessum kafla. 

 

Umbótaáætlun: 

 Leggja á ný fyrir spurningakönnun meðal starfmanna næsta vetur og bera niðurstöður saman við 

þá sem lögð var fyrir í vetur. Markmiðið er að auka fjölda þeirra starfsmann í svarhópnum ,,mjög 

ánægður“ á vinnustaðnum.  Gaman væri ef okkur tækist að komast upp fyrir 50% markið eða 

hærra. 

 Halda námskeið fyrir starfsmenn um  ,,hjálp í viðlögum“ næsta haust. 

 

 

 

Hip-hop tími í Kramhúsinu 
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4. 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“.  Árið 2012 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, en svörum við spurningunni um líðan í skólanum. 

 

 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. Tvær spurningakannanir hafa verið lagðar fyrir árlega 

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

 

Þessu til viðbótar tókum við þá ákvörðun að fá ,,Skólapúlsinn“ til þess að leggja sambærilega 

könnun, í tengslum við heildarmatið, fyrir okkar nemendur og í skólum Reykjavíkur hvað 

varðar líðan í skólanum.  

 

 

Markmið 

 Að kanna með formlegum hætti (spurningakönnun)  samskipti í skólanum. 

 Að kanna líðan nemenda í skólanum í formi spurningakönnunar. 

 

 

Lýsing 

 

Lagðar voru tvær nafnlausar kannanir fyrir alla nemendur á skólavetrinum í lok 1. og 3. annar (byrjun 

nóvember og  lok maí).    
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Niðurstöður kannana leiddu eftirfarandi í ljós: 

 

 

Spurningakannanir lagðar fyrir nemendur Tjarnarskóla í lok 1. og 3. annar  

í nóvember 2012 og maí 2013 

Lýsing á viðfangsefninu 

 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. Þeir voru einnig spurðir hvort þeir hefðu látið vita af þessari hegðun og ef svo 

hefði verið hvort kennari/skólastjóri hefði gert eitthvað í málinu. 

 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 hvort þeir sjálfir komi vel fram.  

 Ein spurning tengist því hvernig þeir komi fram við aðra á rafrænu miðlunum og einnig spurt 

hvort nemendur vildu bæta sig í einhverju hvað varðar framkomu við aðra. Ef svarið var já var 

viðkomandi spurður í hverju hann vildi bæta sig í.  

 Í maíkönnun bættum við tveimur atriðum í könnunina. Annars vegar spurningum sem lúta að 

baktali og hins vegar um samskipti nemenda og kennara. 

 

Líðan nemenda 

Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum. 

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 og að lokum beðnir um að segja frá því hver sé lykillinn 

að góðum samskiptum meðal nemenda. 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2012 - 2013 

25 
 

============================================== 

Niðurstöður voru eftirfarandi: 

Niðurstöður úr könnun í nóvember 2012  og maí 2013 

 

Samskipti 

Kvos (7./8. bekkur) í nóvember 12 nemendur. 

Kvos í maí 2013, 13 nemendur tóku þátt 

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

illa?  

Já, ( 2)    í frímínútum og kennslustundum.  Já, ( 3)    í frímínútum. 

 Nánar:  ,,Stúlka í skólanum sagði ljót orð við mig“. ,,Þeim finnst áhugamálin mín hallærisleg“. 

Nánar: ,, Ég var í tölvunni að horfa á myndband og þeir sögðu að það sem ég var að horfa á væri 

nördalegt. 

Nei, ( 10)   Nei (10) 

Ef þú svaraðir já:  Telur þú að kennari/skólastjóri hafi vitað af því? 

Nei  (2)   Já  (3) 

Einn sagðist ekki hafa látið vita af því og einn sagði að kennari/skólastjóri hafi gert eitthvað í málinu. 

Þrír sögðust hafa látið vita. 

Ef kennari/skólastjóri fékk vitneskju um það – var eitthvað gert í málinu? 

Já  (2 )  Nei (0)  Já (1)  Nei (1) 

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

 Já  ( 2 )  Nei  (10)  Já  ( 4 )  Nei  (9) 

Nánar:  ,,Það er verið að skilja útundan.“ ,,Talað illa við hann“.  

Nánar: Sumir eru svolítið móðgandi og leiðinlegir við nemanda. Er ekki hleypt inn í samræður. Hann er 

mikið einn. Baktal og augnaráð og asnalegar spurningar.  

 

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

 Já (0)  Nei (1)  Já (1)  Nei (3) 

 

Heldur þú að það hafi verið unnið í málinu? 

 Já (0)  Nei (1)  Já (1)  Nei (1) 

 

Kemur þú vel fram við aðra nemendur? 

Allir nemendur sem tjáðu sig um þennan lið töldu sig koma vel fram við aðra. 

Allir nemendur sem tjáðu sig um þennan lið  töldu sig koma vel fram við aðra. 

 

Kemur þú vel fram við aðra á rafrænu miðlunum? (netinu, síma....) 

Já, alltaf ( 10) Oftast ( 2) Stundum (0)  Já, alltaf ( 7) Oftast ( 4) Stundum (0) 

 

Er eitthvað sem þú telur að þú þurfir að bæta þig í hvað varðar framkomu við aðra? 

Já (3) Nei (10)  Já (2) Nei (8) 

 

Ef svarið er já: Hvað er það sem þú vilt bæta þig í? 

Samskiptum við aðra. Ég er bara pínu feimin/n.    Margt. Tala meira. 

 

Hvað er það í samskiptum nemenda sem hefur mest áhrif á það hvort þeim líður vel? 

Hvernig maður horfir, talar og hvernig svip maður er með. Kurteisi, tón og svip. Að þau tali saman, 

hjálpi hvort öðru og eru góðir vinir. Að hlusta á fólk og ekki gera grín að þeim. Að vera skemmtilegur. 

Hegðun, myndi ég segja. Pirraðir, trufla. Manni líður ekkert verl ef einhver er til dæmis að tala niður til 

manns. Hrós og fyndni.  Tillitsemi og góð framkoma. Ef allir væru góðir við alla. 
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Lækur (9. bekkur) 16 nemendur tóku þátt í nóv. 

Lækur (9. bekkur) 16 nemendur tóku þátt í maí. 

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

Já, ( 4)   Í frímínútum og einn í kennslustundum.    Nei, ( 12)  

Já, ( 4)   Í frímínútum og einn í kennslustundum, Fésbók.  Nei, ( 12)  

Nánar:   Nemandinn er mjög leiðinlegur og gagnrýnir allt eins og honum/henni sýnist. Segir hluti sem 

lætur mér ekki líða vel. 

Nánar: Alltaf verir að segja hluti. Verið að pirra. 

 

Ef þú svaraðir já:  Telur þú að kennari/skólastjóri hafi vitað af því? 

 Já (2) Nei (2)   Já (2) Nei (1 

 

Lést þú einhvern vita af því? 

 Já (2) Nei (2)   Já (2) Nei (2) 

 

Ef kennari/skólastjóri fékk vitnesku um það – var eitthvað gert í málinu? 

 Já (2) Nei (2)   Já (3) Nei (1) 

 

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

 Já  ( 2 ) Nei  (14)  Já (8) Nei (9) 

Nánar:  Það eru strákar sem kalla vinkonu mína nöfnum og níðast þannig á henni. 

Nánar: Smá læti. alltaf verið stæla. Það líður aldrei öllum vel. Það er talað leiðinlega við stelpu. Orð 

sem meiða. Tal. Taka það sem aðrir eiga. Uppnefna. Skot. 

 

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

 Já (1)  Nei (1)   Já (6)  Nei (1) 
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Heldur þú að það hafi verið unnið í málinu? 

 Já (1) Nei (1)   Já (5) Nei (0) 

 

Kemur þú vel fram við aðra nemendur? 

Allir nemendur  sem tjáðu sig töldu sig koma vel fram við aðra nemendur í báðum könnunum. 

 

Kemur þú vel fram við aðra á rafrænu miðlunum? (netinu, síma....) 

Já, alltaf ( 13) Oftast ( 3) Stundum (0) Já, alltaf ( 12) Oftast ( 2) Stundum (0) 

 

Er eitthvað sem þú telur að þú þurfir að bæta þig í hvað varðar framkomu við aðra? 

Já (1) Nei (14)  Já (3) Nei (13) 

 

Ef svarið er já: Hvað er það sem þú vilt bæta þig í? 

Orðbragði. 

Tali. það er alltaf hægt að bæta sig í öllu. 

 

Hvað er það í samskiptum nemenda sem hefur mest áhrif á það hvort þeim líður vel? 

Vera góð hvert við annað. Koma fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. Fólk á alltaf að 

líta í eigin barm áður en það dæmir aðra. Ekki pirra aðra. Tala fallega við manneskjuna og hjálpa ef 

þarf. Tala um eitthvað skemmtilegt í staðinn fyrir að vera leiðinlegur við aðra. Hvort þau hafa 

einhvern til að tala við eða ekki. Gæta orða sinna og hugsa áður en framkvæmt er. Bara koma vel 

fram við aðra.  
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Smiðja (10. bekkur) 15 nemendur tóku þátt í nóv. 

Smiðja (10. bekkur) 15 nemendur tóku þátt í maí 

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

Já, ( 2)   Í frímínútum og kennslustundum, á Fésbókinni.  Nei, ( 13) 

Já, ( 3)   Í frímínútum og kennslustundum, á Fésbókinni.  Nei, ( 12) 

Nánar: Strákarnir eru með fordóma gagnvart mér. ég var kölluð/kallaður illum nöfnum. 

Nánar: Segja að ég tali ensku asnalega. Særandi orð. 

 

Ef þú svaraðir já:  Telur þú að kennari/skólastjóri hafi vitað af því? 

 Já (2) Nei (0)  Já (2) Nei (1) 

 

Lést þú einhvern vita af því? 

 Já (2) Nei (0)  Já (3) Nei (0) 

 

Ef kennari/skólastjóri fékk vitnesku um það – var eitthvað gert í málinu? 

 Já (1) Nei (1)  Já (1) Nei (2) 

 

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

 Já  ( 4) Nei  (11) Já  ( 4) Nei  (11) 

 

Nánar:  Verið að stríða og gera lítið úr. Gert grín að útliti og hvað hún/hann gerir. 

Nánar: Það eru margir sem eru að dæma einn nemanda og gera grín að honum. Ljótt orðbragð. 

Baktal, hlegið að. Manneskjunni er svolítið ýtt í burt, ekki velkomin. 
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Ef já: Telur þú að kennari/skólastjóri viti af því?    

 Já  ( 4) Nei  (11)  Já  ( 3) Nei  (?) 

 

Heldur þú að það hafi verið unnið í málinu? 

 Já  ( 4) Nei  (11)  Já  ( 4) Nei  (0)  

 

Kemur þú vel fram við aðra nemendur? 

Allir nemendur töldu sig koma vel fram við aðra nemendur í báðum könnunum. 

 

Kemur þú vel fram við aðra á rafrænu miðlunum? (netinu, síma....) 

Já, alltaf ( 11) Oftast ( 3) Stundum (0) Já, alltaf ( 11) Oftast ( 3) Stundum (2) 

 

Er eitthvað sem þú telur að þú þurfir að bæta þig í hvað varðar framkomu við aðra? 

Já (5) Nei (7)     Já (8) Nei (8)  

 

 

Ef svarið er já: Hvað er það sem þú vilt bæta þig í? 

Þolinmæði gagnvart öðum. Tali. Ég er oft erfið/erfiður  í skapi og líður illa og læt stundum bitna á 

öðrum aðila. Að vera ekki jafn oft pirruð/pirraður og fúl/fúll út í fólk. Það er alltaf hægt að bæta sig í 

einhverju . Ég þarf að læra að taka hrósi og segja takk.  

Stundum þegar ég er leið út af ómerkilegum hlutum læt ég það bitan á mínum nánustu. Hætta að líta 

niður á aðra. Tala meira. Bara bæta samskipti við aðra. vera meira þolinmóð og minna stjórnsöm. 

Sýna öðrum meiri athygli. það er alltaf hægt að bæta sig . Skapið. 

 

Það er athyglisvert að 10. bekkingar skera sig úr hvað varðar vilja til þess að bæta sig. Það er til marks 

um að með auknum þroska verða unglingar meðvitaðri um sig sjálfa og hverju þeir vilja breyta. 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0&start=168&hl=is&biw=1680&bih=878&tbm=isch&tbnid=tqIIqP3Z9qW0dM:&imgrefurl=http://www.forseti.politicaldata.org/markmid-verkefnisins&docid=s_HJLE3mxWjzUM&imgurl=http://www.forseti.politicaldata.org/wp-content/themes/voteaupluriel/images/logo.png&w=151&h=100&ei=FnLEUf7DMq2b1AXN1IGYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:100,i:235&iact=rc&page=6&tbnh=80&tbnw=120&ndsp=35&tx=64&ty=40
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___________________________________________________________________________ 

Í könnuninni í maí bættum við inn spurningu um baktal. 

Hefur þú orðið vitni af slíku í skólanum upp á síðkastið? 

 Aldrei Stundum Oft Mjög oft 

Kvos 7./8. b. 6 4 1 1 

Lækur 9. b. 7 6 1 3 

Smiðja 10. b. 6 4 4 1 

 

Það var athyglisvert að lesa hugleiðingar nemenda um baktal:,,Það eru auðvitað alltaf 

einhverjir sem baktala. Sumir ná bara ekki að vaxa upp úr því. Ég tel að allir baktali einhvern 

einhvern tímann á lífsævinni. Það ganga sögur á milli allra bara eins og gengur og gerist. Ég 

held að allir baktali einhvern tímann. Það eru allir sem baktala aðra. Ekki hægt að laga það 

neitt frakar. Ef allir eru kurteisir og tilltisamir við hvorn annan líður öllum vel.“ 

Þessar niðurstöður verða góðar í innlegg næsta vetur þegar við höldum áfram eilífðarvinnunni 

við jákvæð samskipti í skólanum 

__________________________________________________________________________ 

Í könnun í maí bættum við inn spurningu um samskipti nemenda við kennara. 

Hvernig hafa samskipti þín við kennarana verið í vetur? 

 Mjög góð Góð Nokkuð góð Sæmileg Ekki góð 

Kvos 7./8. b. 4 6 2 0 0 

Lækur 9. b. 6 5 5 0 0 

Smiðja 10. b. 8 3 3 1  

Einn í Læk svaraði ekki 

Þessar niðurstöður eru jákvæðar í heildina séð þar sem 74%  nemenda telja sig hafa átt mjög 

góð/góð samskipti en 26% nokkuð góð/sæmileg og verður áhugavert að sjá þróun næsta 

vetur og bera saman við þessar tölur. 

____________________________________________________________________________ 
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Að lokum: 

Hvað er það í samskiptum nemenda sem hefur mest áhrif á það hvort þeim líður vel? 

 

Held að það sem skipti mestu máli er að tala hvort við annað, treysta hvort öðru og ekki stríða 

,,djóka“ í öðrum. Bera virðingu fyrir hvort öðru og taka tillit til þess að það eru allir með galla. Ef 

nemanda líður eins og hann sé útundan gæti hann orðið leiður. Að vera ekki að stríða og koma vel 

fram við aðra. Kurteis, vera ekki á móti neinum. Ekki hafa of hátt – ekki stríða. Félagsskapur. Allir eru 

almennilegir, bera virðingu og eru kurteisir. Að koma vel fram við aðra. Hernig þau koma fram við 

hvort annað og það sé virðing í samskiptum. Kurteisi og tillitsemi. Jákvæðni, húmor og rólegheit. 

Koma vel fram við aðra, bera virðingu fyrir öðrum . Vera jákvæður.  
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Líðan nemenda 

Við lögðum einnig spurningar fyrir nemendur í lok 1. og 3. annar (nóvember 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 5 3 3 12 8% 42% 50% 

Lækur 1  4 3 8 16 4% 25% 69% 

Smiðja   2 3 9 14 0% 14% 86% 

Könnun í maí 

Kvos  2 2 6 2 12 17% 17% 67% 

Lækur 1 1 6 1 7 16 12% 38% 50% 

Smiðja   1 5 7 13 0% 8% 92% 

 

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

Það vekur þó athygli að í 9. bekk fækkar þeim sem eru í ánægjuhópnum.  Sviptingar unglingsáranna 

koma oftast sterkast fram hjá þeim aldurshópi, það er reynslan.  Þeir sem svara verr/miklu verr eru þó 

áhyggjuefni  og þessi svör gefa tilefni til að enn verður verk að vinna á næsta/næstu árum, sem löngum 

fyrr.  Þessu verkefni verður aldrei lokið. 

 

 

 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&start=200&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=dz2U1sERYf5CBM:&imgrefurl=http://www.sa.is/frettir/eldra/2012/&docid=KlFa0zTKLKFp6M&imgurl=http://www.sa.is/files/jurt_544575736.jpg&w=300&h=497&ei=DnPEUf2oKOXF0QWcl4GACg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:200,i:82&iact=rc&page=7&tbnh=194&tbnw=115&ndsp=34&tx=63&ty=127
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Nemendur voru einnig beðnir um að svara spurningunni: Hvernig líður þér í Tjarnarskóla? 

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

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

 

Könnun í nóvember 

Kvos  11 nemendur Lækur  16 nem. Smiðja 14 nemendur Allir  = 41   

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Illa Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel/vel 

Nokkuð 

vel 

Frekar illa 

/mjög illa 

3 4 4 7 4 4 1 9 1 4 0 28 12 1 

28% 36% 36% 44% 25% 25% 6% 64% 7% 29%  68% 30% 2% 

   

 

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  12 nemendur Lækur  15 nemendur Smiðja 15 nemendur Allir  = 42  

Mjög 

vel 

Vel Nokk-

uð vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel 

Vel Nokk-

uð vel 

Illa Mjög 

vel 

Vel Nokk-

uð vel 

Frek-

ar illa 

Mjög 

vel/vel 

Nokk-

uð vel 

frekar 

illa/ 

mjög 

illa 

3 6 3 0 4 2 8 1 8 2 4 1 25 15 2 

25% 

Var 

28% 

50% 

Var 

36% 

25% 

Var 

36% 

1% 

Var 

0% 

27% 

Var 

44% 

13% 

Var 

25 % 

53% 

var 25% 

7% 

Var 

6% 

53% 

var 64% 

13% 

Var 7% 

28%  

Var 29% 

6% 

Var 

0% 

60% 

Var 74% 

36% 

Var 19% 

4% 

Var7% 
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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.  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 viðhorfkönnun sem Reykjavíkurborg gerði meðal foreldra í 

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

 

Líðan barns í skólanum 
   

    Telur þú að barninu þínu líði allta, 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. 

Skólapúlsinn 

Í tengslum við heildarmatið í vetur bættum við spurningakönnun við sem var lögð fyrir nemendur á 

vegum Skólapúlsins í desember 2012. Í heildarmatsskýrslunni eru niðurstöður birtar á bls. 21. 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf 

 

 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf
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Umbótaáætlun 

Það verður áfram verk að vinna á þessu sviði. Við komum til með að endurtaka kannanir af þessu tagi á 

næsta skólaári.  Það væri athyglisvert að vinna með niðurstöður og fá tillögur frá nemendum á næsta ári 

til þess að breyta tölum til batnaðar.  Það verður markmið næsta ár. 

 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hvernig er líðan kennara og annars starfsfólks á vinnustaðnum og hvaða viðjorf 

hafa þau til stjórnunar skólans?  

Gert  er grein fyrir könnun á líðan starfsfólks  í lið 3 í skýrslunni sjá blaðsíðu 18 

 

 

 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=markmi%C3%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=_rVS2Z1-hD20LM&tbnid=UAI4BTFyBQJddM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.landsbyggdarvinir.is/?page_id=51&ei=M3LEUYLBMMK80QXzq4CgAw&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNHDXNVJqkeHP7fBj9vQkNqKoTDygw&ust=1371915131575677
http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0&hl=is&biw=1680&bih=878&tbm=isch&tbnid=UnfKQthUe2Q6BM:&imgrefurl=http://kritin.is/2013/01/04/ad-setja-ser-markmid-i-starfi/&docid=PhECCWXndyMv3M&imgurl=http://kritin.files.wordpress.com/2013/01/brefaklemmur.jpg?w=470&w=470&h=470&ei=-3HEUeTbBqGc0wXtzYCYAw&zoom=1&ved=1t:3588,r:79,s:0,i:319&iact=rc&page=3&tbnh=192&tbnw=192&start=58&ndsp=37&tx=108&ty=85
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Stjórnun 

Þar sem Skóla- og frístundasvið vann heildarmat á skólastarfi Tjarnarskóla í vetur nýtum við 

niðurstöður þeirrar úttektar í þessari skýrslu til þess að gera grein fyrir þeim þætti í skólastarfinu og 

vísum í skýrsluna til þess að undirstrika þá þætti sem vert er taka fram sérstaklega.  Hægt er nálgast 

skýrsluna á krækjunni http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf . 

Úr skýrslunni Tjarnarskóli – heildarmat á skólastarfi, janúar 2013:  

 

Bls. 7 

 

 

Bls. 10 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf
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bls. 11 

 

bls. 11 

Umbótaþættir hafa verið settir inn í umbótaskýrslu þar sem gert er grein fyrir með hvaða hætti verður 

unnið úr þeim.   

Nú þegar hefur verið brugðist við liðum 2, 3, 4 og 7 og verður staðfest í umbótaáætlun í kjölfar 

heildarmats. 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 
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6. Hvernig getum við eflt enn frekar færni nemenda í Kvos 7. og 8. bekkingar í 

samskiptum á enskri tungu í tengslum við svo nefnt ,,Evrópuverkefni“?  

 

Undanfarin tvö ár hefur Tjarnarskóli tekið þátt í Comeniusarverkefni sem er samstarfsverkefni á vegum 

Evrópusambandsins. Skólar frá Englandi, Póllandi, Tyrklandi, Ítalíu og Spáni hafa unnið með Tjarnarskóla 

að því að víkka sjóndeildarhring nemenda og brjóta niður staðalmyndir sem nemendur kunna að hafa 

um hinar ýmsu þjóðir heimsins. Umsjón með þessu verkefni hafði Þórir Andri Karlsson kennari. 

 

Markmið verkefnisins  

Mér lék hugur á að kanna nánar hvort verkefnið hefði náð þessum mjög svo æskilegu markmiðum, að 

sannarlega víkka sjóndeildarhring þeirra nemenda sem fóru í ferðalög.  Leiðin sem ég valdi til þess að 

kanna þetta var að leggja fyrir krakkana nokkrar spurningar um hvernig þau hefðu upplifað ferðalagið og 

hvaða áhrif það hafði á þeirra viðhorf.  

 

Lýsing á verkefninu  

Farnar voru þrjár ferðir út fyrir landsteinana með nemendur;  tvisvar til Guildford í Englandi og einu sinni 

til Aguilar á Spáni. Samtals voru þetta 13 nemendur sem fóru og gistu þeir allir hjá gestgjafafjölskyldum 

og tóku þátt í skóladeginum með krökkunum sem þeir bjuggu hjá. Tveir kennarar Tjarnarskóla fóru með í 

hverja ferð.  Ferðirnar voru frá mánudegi fram á föstudag. Nemendur  fengu því góðan tíma til að upplifa 

daglegt líf fjölskyldnanna og íbúanna á þeim stöðum sem þeir heimsóttu.  Þegar komið var á staðinn var 

m.a.  farið  í ferðalög og nemendur tóku þátt  í alls konar upplifunarviðburðum sem hafði það að 

markmiði að kynna sem best bæinn/umhverfið  og útskýra hvað íbúarnir voru að fást við. Nemendur 

þurftu að fylgja eftir þeim reglum, venjum og siðum sem voru í gildi fyrir börn á þeirra aldri á þessum 

stöðum og gera sér grein fyrir að þeir gætu ekki haft hlutina eins og heima hjá sér.  

Verkefnið reyndi mjög mikið á enskukunnáttu krakkanna sem og félagsfærni, enda var þetta að 

einhverju leyti eins og að vera hent útí djúpu laugina og reyndist krefjandi fyrir alla.  

Ég fylgdist vel með árangri af verkefninu með því að halda dagbók meðan á ferðalögum stóð sem varð 

grundvöllur að spurningum sem ég lagði fyrir krakkana að verkefninu loknu. 
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Spurningarnar sem ég lagði fyrir þau voru eftirfarandi:  

Finnst þér hugmyndir þínar um það land sem þú heimsóttir hafa breyst? 

Var daglegt líf krakkanna í landinu sem þú heimsóttir örðuvísi en þú áttir von á? 

Breytti ferðalagið hugmyndum þínum um fólkið sjálft? 

Var maturinn ólíkur því sem þú hafðir gert ráð fyrir? 

Hafði ferðalagið áhrif á viðhorf þitt til að læra tungumál? 

Hefurðu meiri áhuga á að læra um menningu í öðrum löndum? 

 

Mat á verkefninu  

 

Við samantekt á spurningunum kom í ljós nokkuð einsleit tilhneiging. Nemendur voru allir mjög sammála 

um að hugmyndir þeirra um landið hefðu breyst jákvætt, sérstaklega þeir sem fóru til Guildford. Viðhorf 

þeirra sem fóru til Aguilar voru ekki eins jákvæð, sem skýrist e.t.v. einna helst af því að í Aguilar upplifðu 

nemendur að velsæld er ekki á sama stigi og í Guildford (þeim fannst Aguilar fátækari).  

Þau voru öll sammála um að líf krakkana hafi verið svipað og þau hefðu gert sér í hugarlund um. 

Gestgjafarnir  hefðu verið að fást við svipaða hluti og þau sjálf eða/og voru að fást við jafn fjölbreytta 

hluti. Hjá strákunum höfðu það verið tölvuleikir og allskonar götuleikir, og hjá stelpunum voru það dans, 

fimleikar og hljóðfæraleikur.  

Aðspurð um hvort hvort hugmyndir um fólkið sjálft hefði komið á óvart þá nefndu þau flest að þeim 

fannst allir vera rólegri en heima. Þetta má einna helst skýra með því að í báðum tilfellum eru þetta 

smáir bæir sem hafa almennt rólegt yfirbragð.  

Maturinn kom flestum á óvart. Hvað Guildford varðar þá töluðu nemendur mikið um morgunmatinn, 

sem þeim fannst vera frekar óhollur. Þeir hrósuðu mötuneytinu í Holy Trinity skólanum mjög, en hvað 

kvöldmatinn varðar þá höfðu þau átt von á „breskari“ mat sem þau höfðu lært um í ensku. Talsverður 

munur var á matarupplifun þeirra sem fóru til Aguilar. Þeim fannst maturinn þar almennt ekki góður sem 

kom þeim mjög á óvart því þau höfðu haft mjög jákvæðar væntingar til matarins á Spáni. 

 Þau vöru öll sammála um að þau hefðu meiri áhuga á að verða betri í ensku. Sum töluðu um að þau 

hefðu verið farin að hugsa á ensku undir lokin. Þau sem fóru til Spánar lýstu yfir litlum vilja til að læra 

spænsku hver svo sem ástæðan er fyrir því.  

Hvað síðustu spurninguna varðar þá voru þau öll mjög sammála um að þau skildu betur af hverju það 

gæti verið gott að læra meira um menningu í öðrum löndum.  

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=3d-78jW6r739KM:&imgrefurl=http://www.sfr.is/frettir/eldra/2008/&docid=Hhd8BB0ZAMh-wM&imgurl=http://www.sfr.is/files/Ber_152218176.gif&w=101&h=120&ei=qXLEUZmqEfSA0AXwkYFI&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:0,i:331&iact=rc&page=3&tbnh=96&tbnw=80&start=57&ndsp=36&tx=42&ty=52
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Samantekt 

Til að draga saman í lokin þá má ljóst vera af framansögðum niðurstöðum að ferðirnar höfðu talsvert 

mikil áhrif á þau. Líklegt má þó teljast að áhrifin munu koma meira fram með tíð og tíma þegar 

nemendur hafa endurmetið þessar ferðir með þroskaðri huga og geta séð hvaða stefnubreyting á 

hugsun þeirra þessar ferðir höfðu. Þá kemur væntanlega fyrst í ljós hvort að sjóndeildarhringurinn hafi 

víkkað. Þessu verkefni er um það bil að ljúka þannig að við höldum ekki áfram með það sem 

matsverkefni innan sjálfsmatsrammans.  Því verður ekki sett fram ,,umbótaáætlun“. 

Ábyrgðarmaður Þórir Andri Karlsson 

 

Frá skólastjóra: 

Það hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með þessu verkefni hér í skólanum. Nemenda- og 

kennarahópar hafa farið í heimsóknir til Bretlands og Spánar (3 hópar), við höfum tekið á móti einum 

nemenda/kennarahópi frá Bretlandi. Auk þess tókum við á móti 16 kennurum og skólastjórum frá 

Grikklandi, Bretlandi, Póllandi, Spáni og Ítalíu í tengslum við þetta verkefni.  Þjálfun í samskiptum, bæði 

rafrænt og í reynd, gestrisni, tilltisemi, skilningi og mörgu fleiru er óspart iðkuð í verkefni sem þessu sem 

hefur verið ómetanlegt tækifæri fyrir okkur í Tjarnarskóla. 
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7. Hvernig getum við skilgreint viðmót og menningu í skólanum 

,,Tjarnarskólataktinn“ ? 

 

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

tilviki finnst okkur við í fljótu bragði geta nefnt mörg atriði sem einkenna viðmót og menningu í  

skólanum okkar. Skólaárið 2011-2012 leituðum við til foreldra við að svara spurningum sem tengjast 

þessu viðfangsefni og lögðum fyrir nafnlausa könnun á netinu. Fram að því höfðu  engar formlegar 

mælingar hafa farið fram meðal nemenda, foreldra og kennara skólans. Við héldum þessar 

rannsóknarvinnu áfram og lögðum að þessu sinni spurningar fyrir nemedur í 9. og 10. bekk skólans.  

 

Markmið 

Að fá nemendur til liðs við okkur við að stíga  fleiri  skref í að skilgreina ,,viðmót og menningu“  í 

Tjarnarskóla. 

 

Lýsing 

Í apríl voru nemendur í 9. og 10. bekk beðnir um að lýsa því sem þeim finnst einkenna 

Tjarnarskólataktinn. Þeir máttu vinna verkefnið einstaklingslega, eða í hóp ef þeir vildur fremur.  

Inngangurinn var á þessa leið: 

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 þú/þið meðgið gjarnan svara í tölvu. 

Hér er samantekt á því sem nemendur tóku fram: 

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

o Lítill og kósý skóli . 

o Lítll skóli með stórt hjarta. 

o Lítill skóli, þægilegur og traustur. 

o Tjarnarskóli er lítill skóli sem er frábær og skemmtilegur. 

o Lítill, þægilegur og góður. 

o Lítill skóli þar sem allir fá að njóta sín. 

o Finnst mottó skólans svo flott ,, Lítill skóli með stórt hjarta“. 

o Lítill og persónulegur. 

o Persónulegur, mjög þægilegt umhverfi. 

o Þetta er betri og persónulegri skóli en margir aðrir. 

o Þau ýta á mig með mildum krafti en árangurinn er magnaður. 
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o Betri en þú getur ímyndað þér. 

o Hann er persónulegur og rólegur. 

o Tjarnarskóli er lítill skóli með lítið félagslíf. 

o Hann er persónulegur og rólegur. 

o Tjarnarskóli getur veitt öllum einstaklingshjálp. 

 

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 (mátt nefna fleiri) sem 

þér finnst vera lýsandi fyrir starfið okkar (það sem þú segir öðrum frá þegar þú talar um 

skólann). 

o Betri en aðrir skólar, tekið betur á móti manni. Frekar fáir krakkar sem er þægilegt. 

o Vinnur gegn einelti. Námsefni er við hæfi. Allir fá að vera eins og þeir eru. Allir passa inn í 

hópinn. Fín stærð ekki of stór ekki of lítill. 

o Við erum samheldinn skóli. Kennararnir þekkja nemendurna persónulega. Passað upp á 

nemendurna.  

o Það er alltaf hægt að leita til einhvers. Kennararnir eru frábærir. 

o Mjög sjálfstætt, mjög heimilislegt, þægilegt. Góð kennsla í flestum fögum. Gott að hafa 

heimanámstíma. Það er mjög mikil samkeppni. 

o Hann er ótrúlega lítill og allir þekkjast. Krökkum er hjálpað að ná þeim árangri sem þurfa að ná. 

Maður lærir góð samskipti. 

o Lítill skóli, krúttlegur, persónulegur, frábær og yndislegur. Það þykir öllum vænt um alla. Öðruvísi 

og betri kennsluaðferðir. 

o Lítill, persónulegur, náinn, gamaldags, kúl stöff, flott, gott, meira svona, já. 

o Lítill, þægilegur, persónulegur, kósý, góður og góðir kennarar. 

o Ég segi öðrum að við megum fara út í búð og erum nokkurn veginn frjáls. Kennararnir sýna 

skilning og hafa líka húmor fyrir nánast öllu. Ég segi líka að ég læri miklu betur og skólastarfið er 

frábært. Segi þeim líka að við förum í bíó og leikhús, Hörpu og svoleiðis. 

o Þau þrýsta á þig alveg svakalega. Ég hef aldrei verið ánægðari heldur en í Tjarnó. Lítill skóli með 

hjarta á stærð við sólina. Allir góðir vinir. Það þekkja allir alla. Kennararnir eru frábærir allir með 

gott samband við nemendur. 

o Gott, skemmtilegt, persónulegt, öruggt og þægilegt. 

o Hann er lítill, rólegur og friðsæll. 

o Við berum virðingu fyrir öllum, stundvís, vinnusöm og góð umgengni. 

o Persónulegur, lítill, náinn, rólegur, skemmtilegur. 

o Mjög góð kennsla. Við hjálpum hvor öðrum. Persónulegur, lítill, náinn. 
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3. Skólamenningin okkar byggir á ýmsum þáttum s.s. að allir fá að vera eins og þeir eru. Í hverju 

finnst þér það birtast? 

 

o Það eru fáir í skólanum og það er þægilegra og betra því maður þekkir alla betur og það er 

opnara og manni finnst maður vera velkominn (er ekki lokaður eða skilin útundan). Það er líka 

ævintýralegt og spennandi að vera í skóla í Miðbænum. Maður þarf ekki að vera hræddur við að 

vera maður sjálfur. Það er líka betra gagnvart náminu því hverjum og einum er hjálpað. 

o Í flestu, t.d. námsefninu. 

o Við fáum til dæmis að tjá okkur með klæðnaði okkar. 

o Mjög sjálfstæð vinnubrögð, má klæða sig eins og maður vill. Það er tekið alvarlega á einelti. 

o Lögð áhersla á góð samskipti svo allir fá að blómstra og rækta sína styrkleika. 

o Eins og til dæmis kennararnir finna út hvar þú ert staddur í náminu og hjálpa svo til að komast 

lengra. Það er líka alveg sama hvernig þú ert svo lengi sem þú ert þú sjálfur. 

o Námsefninu, það er aldrei verið að ýta mér til að vera í sama og aðrir. Líka eins og það er tekið 

ótrúlegt tillit til lesblindu og slíku. 

o Það eru allir eins og þeir eru og það er frábært. 

o Þetta er allst ekki klíkuskóli. Það eru allir góðir vinir. Það er enginn að dæma neinn hérna, þú 

mátt vera eins og þú vilt. 

o Það eru allir á sínu róli í stærðfræði. 

o Allir fá að vera eins og þeir eru. 

o Sér aðstaða, ágæt kennsla og svo framvegis. 

o Allir fá að vera eins og þeir eru. 

o Þetta er einkaskóli og þá er búist við að enginn leggi neinn í einelti og þá haga sér allir eins og 

þeir sjálfir og þannig líður þeim vel. 

 

4. Jákvæð samskipti eru ávallt keppikefli í skólastarfinu. hvernig finnst þér það birtast? 

 

o Allir mega hafa sína skoðun og allir vilja helst að allir taki þátt í umræðum og það er jákvætt. 

o Náin samskipti milli nemenda og kennara. 

o Vel, en ekki allir stunda jákvæð samskipti. 

o Bara fínt. Fín samskipti milli nemenda og kennara. 

o Hvað kennararnir eru góðir og þægilegt að tala við þá. 

o Allir góðir við alla. Nemendur geta alltaf leitað til kennara ef eitthvað er. 

o Ef eitthvað slæmt gerist er strax tekið á því með öllum, ekki bara þeim sme málið varðar. 

o ... 

o Ef eitthvað kemur upp þá er barist við það um leið, ekki beðið með það. Það er hlustað á þig 

og tekið mark á því hvað þú segir. 

o Það er svo vel passað upp á alla að maður venst góða andanum. Andrúmsloftið er létt og 

skemmtilegt og gerir samskiptin jákvæð. 
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o Í öllum kennslutímum og það er tekið alvarlega á einelti. 

o Mér finnst það birtast jákvæðilega.  

o Það er ekki mikið um einelti. 

o Mér líst vel á það. 

 

5. Ef þú ættir að koma með góð ráð um breytinga á skólastarfinu. Hver gætu þau verið? 

 

o Hafa myndmennt í 10. bekk.  Skólinn ætti að fá aðeins meiri styrk s.s. í strætó, nesti. Okkur 

langar að hafa frjáls sæti. 

o Fleiri daga (starfsdaga), sameiginlegur matur einu sinni í mánuði. Hafa félagsmiðstöð, hafa 

sjoppu með samlokum og þannig styrkja útskriftarferð 10. bekkjar (10. bekkur með 

sjoppuna). 

o Listgreinar. 

o Mætti stækka skólann, mætti vera sterkari áhersla á nemendaráðið. Mætti vera fleiri 

starfsdagar, betri stærðfræðikennsla, betri tölvuaðstoð og t.d. betri örgjafi. Meiri fjölbreytni 

í kennslu. Mætti vera styttri skóli. 

o Fleiri listgreinar, meira val. 

o Hugsanlega eins og t.d. að fá tvo nemendur í 9. bekk með þeim í 10. bekk til að skipuleggja 

skólaárið. 

o Hafa skólalóð svo maður geti gert eitthvað í frímínútum, ekki bara hanga inni. 

o Ekki neitt, kannski bara þetta með færa íþróttirnar í miðjan daginn til að fá meiri þátttöku.  

Mun sakna ykkar mikið. 

o Láta skólann byrja seinna. Læra eitthvað í samfélagsfræði. 

o Hafa fleiri skólastundir svo sem spænsku og önnur tungumál.  Fá smá séns ef við mætum 

aðeins  of seint út af strætó. 

o Hafa meira þrek. 

o Að bjóða upp á hádegismat. 

o Ég hef engar. 

o Það mætti endilega hafa körfu hérna nálægt því það eru allir inni og í tölvum sem er 

ömurlegt. 

o Að bjóða upp á hádegismat. 

 

Það er ljóst að þessi vegferð við að skilgreina menningu og viðhorf til skólans er komin vel á veg. Af þeim 

svörum sem foreldrar og nemendur unnu virðist ríkja mikil hlýja og jákvæðni í garð skólans svo ekki sé 

meira sagt.  Því hljótum við að fagna. 

 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=3d-78jW6r739KM:&imgrefurl=http://www.sfr.is/frettir/eldra/2008/&docid=Hhd8BB0ZAMh-wM&imgurl=http://www.sfr.is/files/Ber_152218176.gif&w=101&h=120&ei=qXLEUZmqEfSA0AXwkYFI&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:0,i:331&iact=rc&page=3&tbnh=96&tbnw=80&start=57&ndsp=36&tx=42&ty=52
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Næstu skref sett í umbótaáætlun. 

Á næsta ári verður haldið áfram með þessa vinnu og fyrirhugað er að leggja könnun fyrir kennarahópinn. 

Þá ætti að vera kominn nokkuð skýr mynd af viðfangsefninu til þess að vinna frekar úr og búa til 

heildarmynd. 

Áætluð verklok í júní 2014. 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 

  

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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8. Hefur reglubundin yogaiðkun í íþróttasal áhrif á athygli og slökun? 

 

Einn kennari skólans; Sigríður Thorsteinsson hefur haft frumkvæði að því að bæta jógaiðkun við 

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

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

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

þáttar skólastarfsins. Skólaárið 2012-13 er fjórði veturinn sem yoga er fast á stundaskrá í Tjarnarskóla,  

einu sinni í viku í öllum bekkjum. Segja má að yogað hafi á þessu tímabili verið í stöðugri sókn hvað 

varðar áhuga og getu nemenda. Í ár var yoganu gert enn hærra undir höfði en verið hefur og 

íþróttasalurinn í Kvennaskólanum í Reykjavík í Miðbæjarskólanum  tekinn á leigu.  Okkur lék forvitni á að 

vita hvaða áhrif slík breyting hefði. 

 

Þróun verkefnisins: 

Í viðhorfskönnuninni 2010-2011 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. 

Í fyrravor 2012 

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 sýndu ótvírætt að það var vaxandi ánægja meðal nemenda með þennan þátt í 

skólastarfinu.  

____________________________________________________________________________________ 

Markmið verkefnisins  2012-2013 

 Að komast að því hvort reglubundin yogaiðkun í íþróttasal hefur áhrif á getu nemenda í  7. - 10. 

bekk  til að draga athyglina inn á við og við að læra slökun.  

 Okkur langaði líka að vita hvernig nemendum líkaði yoganámið. 
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Lýsing á verkefninu  

Nemendur hófu daginn á yoga einu sinni í viku. Kennarinn lagði ríka áherslu á að skapa rólegt og 

styðjandi andrúmsloft. Búið var að raða dýnum í hring og hverri dýnu var flísteppi fyrir nemendur að 

breiða ofan á sig. Róleg yogatónlist eða slökunartónlist ómaði í hátölurum. Í byrjun hvers tíma fengu 

nemendur leiðbeiningar um að draga athyglina inn á við; hlusta eftir innri líðan, taka eftir öndun, 

umhverfishljóðum o.s.frv. Taka eftir því sem er eins og það er, án þess að dæma. Framan af vetri var 

hluti tímans notaður í yogastöður. Lærðu nemendur eina yogastöðu í hverjum tíma. Í lok hvers tíma voru 

nemendur  leiddir í slökun. Smám saman véku yogastöðurnar fyrir öðrum viðfangsefnum.  Vinsælt var að 

æfa sig í að hlusta hvert á annað; þá var lítið plastljós, sem kallað var ,,Sveppurinn“, látið ganga. Sá sem 

var með Sveppinn var með orðið, hinir æfðu sig í að hlusta. Vinsældir slökunarinnar jukust líka þegar líða 

tók á veturinn og voru heilu tímarnir stundum nýttir í hana.  

Frávik: Stundum kom það fyrir að kennari gat ekki verið með hefðbundið yoga í salnum sökum kulda og 

greip til þess  ráðs að spila skotbolta. 

 

Kennari hélt dagbók yfirveturinn þar sem hann skráði hvernig tímarnir gengu fyrir sig.  

Í lok skólaársins voru nemendur spurðir í nafnlausri könnun....  

 hvort þeim líkaði betur að stunda yogað í íþróttasalnum eða í skólastofunni 

 hvernig þeim hefði gengið að draga athyglina inn á við og hvort þeim hefði farið fram í vetur 

 hvernig þeim gengi að læra að slaka á og hvort þeim hefði farið fram við það 

 hvort þeir vildu hafa yogað fast á stundaskránni  

 hvort þeir myndu velja yoga ef það væri valfag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=3d-78jW6r739KM:&imgrefurl=http://www.sfr.is/frettir/eldra/2008/&docid=Hhd8BB0ZAMh-wM&imgurl=http://www.sfr.is/files/Ber_152218176.gif&w=101&h=120&ei=qXLEUZmqEfSA0AXwkYFI&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:0,i:331&iact=rc&page=3&tbnh=96&tbnw=80&start=57&ndsp=36&tx=42&ty=52
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Mat á verkefninu  

Niðurstaða könnunarinnar.  

 

Breyting á aðstöðu: 

72% nemenda líkaði betur við að 

iðka yogað í íþróttasalnum  

 

18% kusu kennslustofuna fram 
yfir; undantekningalaust vegna þess að 

þeim fannst salurinn oft of kaldur.  

10% höfðu ekki forsendur til að 

taka afstöðu. 

 

 

Hvernig tókst að draga athygli inn á við og framfarir?: 

Stór meirihluti nemenda eða 90% fannst þeim 

ganga vel í að draga athyglina inn á við og slaka á 

74% nemenda fannst þeim hafa farið fram í þeim 

efnum í vetur 

 

Þessar niðurstöður er ánægjulegar sérstaklega í ljósi þess að yogað var í fyrsta sinn með sérstaka 

aðstöðu í íþróttasal Kvennaskólans í Reykjavík og gefa þær tilefni til ætla að séraðstaða fyrir yogað hafi 

góð áhrif á yogaiðkun nemenda. 

Spurning um hvort nemendur kjósa að hafa yoga inni á stundaskrá: 

65% nemenda vilja hafa 

yogað fast á 

stundaskránni 

13% ekki 18% kannski 4% hlutlaus 

 

Þessar niðustöður komu kennaranum á óvart þar sem hann skynjaði ekki alltaf þennan áhuga í dagsins 

önn og  fannst stundum þungur róður að vekja áhuga nemendanna á viðfangsefnum yogans.  

Skoðun nemenda á hvort yoga ætti að vera valfag eða ekki: 

Fjöldi þeirra nemenda sem gætu 

hugsað sér að velja yogað sem 

valfag var 46% 

39% myndu ekki velja yoga 15% voru hlutlaus eða höfðu 

ekki forsendur til að svara 

 

Þessar niðustöður hafa samhljóm með reynslu yogakennarans í vetur.  Næsta vetur verður gerð tilraun 

með að hafa yogað sem valfag og verður spennandi að sjá hvernig það kemur út. 
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Umbótaáætlun 

Þar sem yogakennslan verður valgrein næsta vetur verður um leið breyting á. Við ætlum því ekki að setja 

fram sérstaka umbótaáætlun en komum eflaust til með að kanna ánægju nemenda með valgreinina 

yoga.  Þetta hefur verið ánægjuleg vegferð og það er samdóma álit kennara skólans að þessi þáttur í 

skólastarfinu hafi verið mikilvægur og haft jákvæð áhrif eins og sjálfsmatsskýrslur undanfarinna ára eru 

til marks um. 

 

Ábyrgðarmaður Sigríður Thorsteinsson 

 

 

 

  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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9. Hafa heimsóknir nemena í 10. bekk áhrif á hvaða framhaldsskóla þeir velja? 

 

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 á vinnustaði og 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.  Skólaárið 2011-2012 

settum við fram sjálfsmatsspurningu um þennan námsþátt í skólanum og héldum síðan 

þróunarverkefninu áfram síðast liðinn vetur.  

 

Markmið verkefnisins  

 Að kanna hvort heimsóknir í framhaldsskólana á skólavetrinum hjálpi nemendum við að velja 

framhaldsskóla.  

Lýsing á verkefninu  

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

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

við Ármúla 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 skrifuðu nemendur skýrslu um heimsóknina þar sem fram kom hlutlæg lýsing á því 

sem skólinn hafði upp á að bjóða, huglægt mat þeirra á því og vangaveltur um hvort skólinn hentaði 

þeim.  

Viðhorfskönnun lögð fyrir 

Í lok skólaársins lagði kennari fyrir  nafnlausa könnun og spurði hvort heimsóknirnar í framhaldsskólana 

hefði hjálpað þeim við valið. Fjórtán nemendur af 17 svöruðu könnuninni. 

Niðurstaða könnunarinnar var sú að 11 nemendur sögðu að heimsóknirnar hefðu hjálpað sér við að 

velja framhlaldsskóla en 3 sögðu heimsóknirnar ekki hafa haft áhrif á sitt val.  

Þeir sem svöruðu spurningunni neitandi völdu allir skóla sem ekki voru heimsóttir. Til að koma á móts 

við nemendur sem þannig er ástatt um mætti hugsa sér að kynna framhaldsskóla sem ekki bjóða 

heimsóknir með hjálp Internetsins. Í heildina gefur niðurstaðan að mínu mati þó gott tilefni til að halda 

þessari vinnutilhögun og að svör nemenda séu ásættanleg. 
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Mat á verkefninu  

Það var gaman að fara með nemendum í framhaldsskólana.  Þeir voru upp til hópa áhugasamir og góðir 

gestir og fengu hvarvetna góðan vitnisburð frá gestgjöfum þar um. Það var góð þátttaka í 

heimsóknunum og nemendur voru ánægðir með að fá tækifæri til að kynnast tilvonandi vinnustöðum 

undir leiðsögn kennara.  

Þar sem undirrituð verður ekki með þennan námsþátt næsta vetur verður í höndum viðtakandi kennara 

að leggja enn frekar línurnar í framhaldsskólakynningum í Tjarnarskóla.  

Umbótatillögur: 

 Að þróa sérstakt minnisblað fyrir nemendur til þess að taka með sér í heimsóknirnar til þess að 

hjálpa þeim að skrá mikilvægar upplýsingar til auðvelda þeim skýrsluskrif. 

 Þátttaka foreldra gæti verið góð viðbót. 

 Að skipuleggja heimsókn nemenda í fyrirtæki/stofnun. Hver nemandi kæmi sér þá í heimsókn 

þangað sem hugurinn leitar. 

Ábyrgðarmaður Sigríður Thorsteinsson 

 

 

Úr einni skólaheimsókn 10. bekkinga 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir 
 

Viðhorfakannanir  hafa verið gerðar á vegum Skóla- og frístundasviðs sem áður hét Menntasvið 

Reykjavíkur árin 2006, 2008, 2010 og síðast 2012; ,,Viðhorf foreldra til skólastarfs í grunnskólum“.  

Niðurstöður um Tjarnarskóla má nálgast á heimasíðu skólans  http://tjarnarskoli.is/foreldrar.htm. 

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. ).  

Foreldrar eru 100% ánægðir með sérstakan stuðning sem barnið hefur fengið í skólanum, var 83% síðast. 

Þeir foreldrar sem eru ánægæðir 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%.    

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“. 

http://tjarnarskoli.is/foreldrar.htm


Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2012 - 2013 

54 
 

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 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. Þegar könnunin var gerð þurftu 

nemendur að taka strætó í Valsheimilið tvisvar í viku, þar sem skólinn hafði ekki  aðgang að íþróttahúsi í 

nágrenni við skólann.  Úr þessu var bætt síðast liðið skólaár því þá gerðum við samning við 

Kvennaskólann í Reykjavík um að hafa afnot af íþróttasalnum að Fríkirkjuvegi 1. Sú aðstaða var einnig 

notuð fyrir yogakennslu síðast liðinn vetur.  

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. 

Úrbætur næsta vetur 

Við erum afar ánægð með að næsta vetur hyggjumst við bjóða nemendum upp á kennslu í matreiðslu. 

Þegar þetta er skrifað eru tveir möguleikar í skoðun; Aðstaða í Salt-eldhúsi á Laugavegi 1a og í eldhúsi 

Grandaskóla. það skýrist á næstu dögum hvar lendingin verður hvað varðar matreiðslukennslu. Til þess 

að iðka fleiri verklegar greinar erum við ávallt opin fyrir möguleikum og höldum áfram að leita leiða. 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 eftir ýmsum 

leiðum. 
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Heildarmat á skólastarfi Tjarnarskóla fór fram í vetur 

Eins og komið hefur verið inn á fyrr í skýrslunni fór fram heildarmat á skólastarfinu í vetur. Nemendur, 

kennarar og skólastjóri tóku virkan þátt í matinu.  tengslum við matið ákváðum við að leggja fyrir könnun 

sem ,,Skólapúlsinn“ hefur þróað. Gert er grein fyrir niðurstöðum í skýrslunni sem gerð var í lok 

viðfangsefnisins og er vísað í skýrsluna sem er aðgengileg á heimasíðu skólans á krækjunni 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander hannaði Tjarnarskólapeysumerki  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf


Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2012 - 2013 

56 
 

Samantekt /umræða 
 

Ákveðið var að beina sjónum  sérstaklega að níu þáttum skólastarfsins að þessu sinni. 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

 

Þessi liður er í vinnslu og gerð hefur verið áætlun um þetta verk í umbótaáætlun í kjölfar heildarmats.  Á 

meðan vísum við í ,,Starfsáætlun 2013-2014“ sem er á heimsíðu skólans og kemur inn á margt af því sem 

skólanámskrá  gerir grein fyrir  http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsáætlun%202013%20-%202014.pdf 

     

2. Hvernig getum við bætt vinnuferil ,,rannsóknarverkefna vetrarins“ og eflt enn frekar 

sköpunargleði nemenda? 

Rannsóknarverkefnin hafa verið hluti af þeim verkefnum sem við erum einna stoltust af í Tjarnarskóla. 

Undanfarin ár höfum við verið með þróunarverkefni í gangi sem tengist þessum verkefnum. Við héldum 

áfram að rýna í þann ramma sem nemendur vinna eftir í vetur og lögðum upp með nýjan vinnuferil og 

verkaskiptingu kennara sem við gerum grein fyrir í skýrslunni. 

 

3. Aðbúnaður í skólanum með sérstakt sjónarhorn á öryggi nemenda og starfsfólks, ytri 

aðbúnaði, tækjabúnaði, heimilislegu yfirbragði og hlýlegu umhverfi. 

 

Þessi þáttur féll afar vel að þeim viðfangsefnum sem tengdust heildarmatinu á skólanum.  Unnið var að 

áhættumati fyrir skólann, eineltisáætlun fyrir starfsmenn sem við nefnum ,,Vellíðan á vinnustað“ var 

unnin, gert er grein fyrir með hvaða hætti við önnumst eftirlit með öryggisþáttum s.s. eldvörnum, 

heilbrigðiseftirliti og vinnuvernd. Gerður var samningur við Vinnuvernd ehf um þjónustu fyrir 

vinnustaðinn Tjarnarskóla. Samvinna fór fram við áhættumat, eineltisáætlun og haldið var  

líkamsbeitingarnámskeið fyrir kennara. Við fögnum því einnig að loksins tókst að endurnýja 

nemendaborð og kennaraborð (þau sömu höfðu verið notuð frá stofnun skólans árið 1985 (tæp 28 ár). 

Einnig bættum við tækjabúnað á árinu (skjávarpar og hátalarar og ein gagnvirk tafla m.m.).  Lögð var 

spurningakönnun meðal kennara um  ýmsa þætti er tengjast vellíðan á vinnustað. 

 

4. 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. Að þessu sinni bættum við 

tveimur liðum í spurningakönnununa í maí; annars vegar um baktal meðal nemenda en hins vegar um 

samskipti við kennara. Þar að auki gerum við grein fyrir niðurstöðum úr viðhorfskönnun foreldra sem 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsáætlun%202013%20-%202014.pdf
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Skóla- og frístundasvið gerði meðal foreldra á vormisseri 2012 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 gefa niðurstöður til kynna að árvekni þarf ávallt að vera til 

staðar um þennan þátt. Unglingsárin eru mjög viðkvæmur tími þar sem hafa þarf í huga að hlúa að þeim 

meðan stórfelldar 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“.   

 

5. Hvernig er líðan starfsmanna á vinnustaðnum og hvaða viðhorf hafa þau til stjórnunar 

skólans? 

Þar sem við tókum þátt í heildarmati á skólastarfinu nýtum við okkur niðurstöður um ,,stjórnun“ í 

þessum lið.  Vitnað er í skýrslu um heildarmat þar sem stjórnunarþáttur skólans er í brennidepli. Sjónum 

er beint að þessum þætti undir 3. lið um öryggi, aðbúnað og fleira.  Gerð var viðhorfskönnun meðal 

starfsmanna sem Vinnuvernd ehf vann fyrir okkur.  Það var framfaraskref að taka þátt í viðhorfskönnun 

af þessu tagi og við gerum ráð fyrir að endurtaka slíka könnun að ári og vinna úr niðurstöðum með 

nemendum og foreldrum.  

 

6. Hvernig getum við eflt enn frekar færni nemenda í Kvos (7. og 8. bekkingar) í samskiptum 

á enskri tungu í tengslum við svo nefnt ,,Evrópuverkefni“ sem lýkur um næstu áramót. 

 

Það hefur verið afar ánægjulegt að fylgjast með þessu verkefni hér í skólanum. Nemenda- og 

kennarahópar hafa farið í heimsóknir til Bretlands og Spánar (4 hópar), við höfum tekið á móti einum 

nemenda/kennarahópi frá Bretlandi. Auk þess tókum við á móti 16 kennurum og skólastjórum frá 

Grikklandi, Bretlandi, Póllandi, Spáni og Ítalíu í tengslum við þetta verkefni.  Þjálfun í samskiptum, bæði 

rafrænt og í reynd, gestrisni, tilltisemi, skilningi og mörgu fleiru er óspart iðkuð í verkefni sem þessu sem 

hefur verið ómetanlegt tækifæri fyrir okkur í Tjarnarskóla. 

 

7. Áframhald á að skilgreina viðmót og menningu, svo nefndan ,,Tjarnarskólatakt“. 

 

Við lögðum upp með þetta þróunarverkefni skólaárið 2011-2012 þegar við fengum foreldra til liðs við 

okkur við þessa skilgreiningu.  Í vetur leituðum við til 9. og 10. bekkinga við að halda verkinu áfram. Af 

þeim svörum sem foreldrar og nemendur skráðu  virðist ríkja mikil hlýja og jákvæðni í garð skólans svo 

ekki sé meira sagt.  Því hljótum við að fagna. Næsta vetur er síðan fyrirhugað að leita eftir sjónarhorni 

starfsmanna um þennan þátt skólastarfsins.  
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8. Áhrif yogaiðkunar í skólanum. 

 

Við höfðum yoga á stundaskránni fjórða árið í röð á skólaárinu 2012 – 2013. Sú breyting varð á að við 

fengum inni í íþróttasal Kvennaskólans í Miðbæjarskólanum fyrir yogakennsluna. Lagt er mat á þessar 

breytingar og viðhorf hemenda kannað gagnvart þessum þætti í skólastarfinu, sem fyrr. Við höfum verið 

afar ánægð með þessa góðu viðbót í skólastarfið undanfarin ár.  Fimm spurningar voru lagðar fyrir 

nemendur um yogaiðkunina m.a. um það hvort þeir kysu að hafa yoga áfram inni á stundskránni eða val. 

Þessar mælingar sýna að meiri hluti nemenda hefur bætt sig í því að ná slökun og hugsa inn á við en 

nemendur sem vildu hafa yogað fastan lið á stundaskránni áfram voru 49%.   

 

9. Hafa heimsóknir nemenda í 10. bekk framhaldsskólanna áhrif á hvaða framhaldsskóla þeir 

velja?  

 

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. Næsta vetur tekur 

nýr kennari við þessum þætti í skólastarfinu. Sá sem tekur við leggur að sjálsögðu sínar línur en stungið 

er upp á umbótaþáttum samt sem áður. 

 

10. 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 og skorti á sérgreinaaðstöðu. Við sjáum fram á talsverðar umbætur á þessu sviði næsta 

vetur þar sem við hyggjumst bjóða aftur upp á matreiðslu og að fjölga valgreinum.  Þær breytingar koma 

örugglega til með að auðga skóalstarfið og bæta við fjölbreytni.  Við erum afar meðvituð  um veikleikana 

í skólastarfinu og erum ávallt tilbúina að leita lausna.   

 

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  sátt við 

þær tölur sem birtast í skýrslunni þó að verkenfið sé eitt af þeim sem fellur aldri úr gildi og verður ávallt 

á dagskránni. 
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Lokasamantekt 
 

Eftir reynslu af kerfisbundinni sjálfsrýni í fimm ár er kennarahópurinn  þess fullviss að sjálsmatsvinna 

skilar enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2012 – 2013 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.  Heildarmat Skóla- og frístundasviðs var einnig afar 

gagnlegt fyrir okkur í skólanum .  Það er jákvætt að fá niðurstöður, bæði um styrkleika og veikleika. Við 

getum verið stolt af skólastarfinu okkar. Við erum auðvitað alltaf að læra og viljum svo sannarlega bæta 

enn um betur.  Þessi fimm 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.  

Það er ánægjulegt að vinna saman að því að gera gott enn betra og horfa fram á við með það markmið 

að leiðarljósi að nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum og að við náum sem bestum árangri, saman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=TDX9b6pm1lzMYM:&imgrefurl=http://sjalfsmynd.wordpress.com/&docid=k4ctBSrn27ZO0M&imgurl=http://sjalfsmynd.files.wordpress.com/2013/05/lesa.jpg&w=225&h=225&ei=qXLEUZmqEfSA0AXwkYFI&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:0,i:223&iact=rc&page=2&tbnh=180&tbnw=180&start=22&ndsp=35&tx=99&ty=93
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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 ötullega samkvæmt 

umbótaáætlunum heildarmats og sjálfsmats.  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 og skilgreina hinn svo nefnda ,,Tjarnarskólatakt“ sem við tölum gjarnan 

um. Það verður einnig á döfinni að kanna aftur líðan og viðhorf starfsfólks í skólanum.  Félagsþátturinn í 

skólanum verður einnig í skoðun og sjálfsagt vakna enn fleiri rannsóknarspurningar. Við munum ljúka 

þátttöku í Evrópuverkefni, svo nefndu Comeniusarverkefni undir forystu Þóris Andra Karlssonar, 

enskukennara.  Við gerum ráð fyrir að niðurstöður heildarmatsins hafi jákvæð áhrif á þróun 

skólastarfsins í Tjarnarskóla og koma án efa til að hafa áhrif á þróunarverkefni næstu ára. Ný 

Aðalnámskrá gefur einnig tilefni til þróunarvinnu á sviði námsmats og fleiri þátta undir merkjum 

Aðalnámskrárinnar. 

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 í góðri samvinnu allra þessara aðila. 

Skóli er skemmtilegt samfélag. 

Reykjavík, 

júní 2013 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 

 

http://www.google.is/imgres?q=markmi%C3%B0+og+v%C3%A6ntingar+til+n%C3%A1ms&um=1&sa=N&biw=1680&bih=878&hl=is&tbm=isch&tbnid=3d-78jW6r739KM:&imgrefurl=http://www.sfr.is/frettir/eldra/2008/&docid=Hhd8BB0ZAMh-wM&imgurl=http://www.sfr.is/files/Ber_152218176.gif&w=101&h=120&ei=qXLEUZmqEfSA0AXwkYFI&zoom=1&ved=1t:3588,r:82,s:0,i:331&iact=rc&page=3&tbnh=96&tbnw=80&start=57&ndsp=36&tx=42&ty=52
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Umbótaáætlun í kjölfar sjálfsmatsskýrslu 

 

Matsþáttur Umbætur/áætlun Markmið/viðmið Hvenær 

lokið 

Athugasemdir 

1.Skólanámskrá Verður unnin 

samkvæmt áætlun í 

kjölfar heildarmats 

 Í áföngum Vísað í 

umbótaáætlun í 

kjölfar 

heildarmats.  

2. Vinnuferli 

rannsóknarverkefna 

Þróa verkferil 

rannsóknarverkefnanna 

enn frekar með það að 

markmiði að auka 

sköpunargleði 

nemenda. 

 

Leggja 

spurningakönnun fyrir 

nemendur. 

Aukin 

sköpunargleði. 

 

Að allir nemendur 

skili 

rannsóknarverkefni. 

Í júní 2014  

3. Aðbúnaður, 

öryggi,ytri aðbúnaður, 

tækjabúnaður 

heimilislegt yfirbragð 

og hlýlegt umhverfi 

 

(Sjá 5. Líðan starfsfólks 

og viðhorf til stjórnunar 

skólans) 

 

 

Leggja nýja 

spurningakönnun fyrir 

starfsmenn 

 

Halda námskeið í hjálp í 

viðlögum 

Að a.m.k. 50% verði 

mjög ángæður. 

 

 

Ljúka 

 

 

 

 

 

Á tímabili 

sept-nóv. 

2013 
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Matsþáttur Umbætur/áætlun Markmið/viðmið Hvenær 

lokið 

Athugasemdir 

4. Samskipti og líðan 

nemenda 

Endurtaka kannanir og 

vinna úr niðurstöðum 

með 

nemendum/foreldrum 

Fá enn jákvæðari 

niðurstöður en í 

vetur. 

Júní 2014  

5. Líðan starfsfólks og 

viðhorf til stjórnunar 

skólans sjá 3. lið 

Fjallað er um þennan 

lið í kafla 3 (sjá) 

Sjá lið 3 Júní 2014  

6. Evrópuverkefnið xxx xxx  Verður 

væntanlega 

ekki mælt aftur 

þar sem 

verkefninu lýkur 

brátt. 

7. Viðmót og menning 

,,Tjarnarskólatakturinn” 

Framhald á verkefninu 

sem felst í að leggja 

spurningakönnun fyrir 

kennarahópinn næsta 

vetur. 

Spurningakönnun 

samin og lögð fyrir. 

 

 

Júní 2014  

8. Yogaiðkun í 

skólanum 

xxx xxx xxx Þar sem 

yogakennslan 

verður valgrein 

næsta vetur 

verður um leið 

breyting á. Við 

ætlum því ekki 

að setja fram 

sérstaka 

umbótaáætlun 

að svo komnu 

máli. 
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Matsþáttur Umbætur/áætlun Markmið/viðmið Hvenær 

lokið 

Athugasemdir 

9. Heimsóknir 

nemenda í 

framhaldsskóla 

Tillögur að umbótum: 

 

Að þróa sérstakt 

minnisblað fyrir 

nemendur til þess að 

taka með sér í 

heimsóknirnar til þess 

að hjálpa þeim að skrá 

mikilvægar upplýsingar 

til auðvelda þeim 

skýrsluskrif. 

 

Þátttaka foreldra gæti 

verið góð viðbót. 

 

Að skipuleggja 

heimsókn nemenda í 

fyrirtæki/stofnun. Hver 

nemandi kæmi sér þá í 

heimsókn þangað sem 

hugurinn leitar. 

 

xxx Júní 2014 Þar sem nýr 

kennari verður 

með þennan 

námsþátt næsta 

vetur verður í 

höndum 

viðtakandi 

kennara að 

leggja enn 

frekar línurnar í 

framhaldsskóla-

kynning í 

Tjarnarskóla.  

 

Umbætur eru 

því aðeins 

settar fram í 

tillöguformi. 

 

 

 

Fleiri sjálfsmatsverkefni verða á döfinni næsta vetur en ekki verður tekin ákvörðun um það fyrr en 

eftir að kennarahópurinn kemur saman á ný í byrjun nýs skólaárs. 

Reykjavík, 

júní 2013 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 
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