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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2013-2014 
 

 

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

Skólaveturinn  2013 -2014 voru nemendur  í  7., 8., / 9. /og 10. bekk í þremur bekkjardeildum.  Nú hefur 

verið tekin sú ákvörðun að hafa ekki 7. bekkinga í skólanum skólaárið 2014-2015. 

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 
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Markmið – áherslur - leiðarljós 

 

Líðan nemenda og starfsfólks 

o Nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum. 

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

o Mannrækt í sem víðasta skilningi. 

 

Góð grunnmenntun – einstaklingsmiðað nám 

 

o Góð grunnmenntun og undirbúningur  fyrir lífið og tilveruna. 

o Sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur temji sér góðar námsvenjur. 

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

o Hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur. 

o Vera fundvís á styrkleika einstaklinga. 

o Styrkja einstaklinginn sem manneskju á faglegan hátt.  

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

 

Mannrækt 

 

o Samvinna/samhjálp nemenda – samvinna árganga. 

o Samábyrgð nemenda og verkaskipting. 

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

skólans.  

o Þjálfun í jákvæðum samskiptum. 

o Heilbrigðir lífshættir. 

 

 

Námsumhverfi 

 

o Rólegt/áreitalítið námsumhverfi. 

o Góður ytri aðbúnaður og öryggi. 

 

Samstarf 

 

o Gott samstarf; milli skóla og heimilis. 

o kennara og nemenda. 

o innan kennarahópsins. 

o nemenda og foreldra. 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla í sex 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 2013-2014 og fimm  fyrstu. Þau svið sem hafa verið í sjálfsmati 

þessi fimm ár hafa verið lituð blá, en í ferlinu merktum við  þau svið græn sem stóðu  út af (ekki lokið). 

Nú höfum við yfirfarið öll þess svið með skipuögðum hætti. 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). Fimmta árið skoðuðum við 9 viðfangsefni sérstaklega og 

síðastl liðinn vetur lögðum við upp með 6 viðfangsefni sem greint verður frá í þessari skýrslu.  

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2013 - 2014 

7 
 

 

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 skólaárinu 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 þann vetur. Það reyndist afar lærdómsríkt 

ferli og hefur án efa haft jákvæð áhrif á skólastarfið. 
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Tvíþætt umbótaáætlun skólaveturinn 2013 – 2014 

 

Eins og gert var grein fyrir í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2013 – 2014 höfðum við tvenns konar 

umbótaáætlun í gangi: 

a) Hefðbundið sjálfsmat ser er nú í 6 liðum 

b) Umbótaáætlun í kjölfar heildarmats sem fór fram í skólanum skólaárið 2012-2013.  Gert er 

grein fyrir þeim umbótaþáttum í umbótaáætlun heildarmats og er hér með vísað í þá áætlun 

og framgang hennar á slóðinni  ... 

http://tjarnarskoli.is/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats 

 

 

 

Í umbótaáætlun skólaársins 2013-2014 voru 6 verkefni á listanum: 

 

1. Að ljúka útgáfu á nýrri skólanámskrá Tjarnarskóla. 

2. Bæta vinnuferli ,,rannsóknarverkefna vertrarins“ og efla sköpunargleði nemenda. 

3. Kanna líðan kennara og annars starfsfólks á vinnustaðnum ásamt því að kanna viðhorf þeirra til 

stjórnunar skólans. 

4. Huga að samskiptum/líðan nemenda í skólanum og bæta mælitæki/spurningakannanir með 

reynsluna í farteskinu. 

5. Skilgreina áfram viðmót og menningu í skólanum svo nefndan Tjarnarskólatakt (framhald frá 

tveimur síðast liðnum árum). 

6. Gera athugun á viðfangsefnum nemenda í námstímunum menntun og störf; hvort heimsóknir 

nemenda í framhaldsskóla hafi nýst nemendum við val á framhaldsskóla, þjálfun í skýrsluskrifum 

og tilraun til að nemendur heimsæki vinnustaði á vorönninni.  

 

 

Þegar upp var staðið varð raunin sú að lið þrjú var frestað til næsta skólaárs.  Varðandi lið fjögur þá varð 

framkvæmd ekki eins og til stóð að öllu leyti.  

 

Mikil umbótavinna fór fram á skólaárinu í kjölfar heildarmatsins  

sem að hluta til kom niður á sjálfsmatsviðfangsefnum vetrarins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskoli.is/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats
http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=bYt7BM1VI4L5WM&tbnid=J3FC7QGISZIshM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.matis.is/aherslur/maelingar-og-midlun/radgjof-og-midlun/&ei=EoHIUdqABPKa0QXCjoC4BQ&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNHSfJVW8Zpu-xCRNHQuIq-D1OP4gw&ust=1372181031072756
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Umbótaáætlun í kjölfar sjálfsmatsskýrslu 2012-2013 
 

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) 

Vísað var í  lið 3 í 

skýrslu 12-13 

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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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2013 – 2014  
 

 

1. Hvernig viljum við breyta skólanámskrá Tjarnarskóla? 

Ráðist var í þetta verkefni af fullum þunga snemma á skólaárinu og stóð sú vinna yfir fram á vormánuði. 

Lögð var áhersla á að vinna samkvæmt gátlista skólanámskrár sem Skóla- og frístundasvið hefur gefið út. 

Sá listi var afar hjálplegur.  Leitast var við að gera góða grein fyrir þeim liðum sem eru á listanum en ljóst 

er að sú vinna sem tengist nýrri aðalnámskrá grunnskóla verður í vinnuferli næstu skólaára. Nýja 

skólanámskráin var sett á heimasíðuna skömmu eftir páska og er aðgengileg þar á slóðinni  

http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/skjol/skolanamskra-mai-2014.pdf 

Á sömu slóð er skólanámsráin einnig birt sundurliðuð í þrjátíu liðum, auk þess sem námsvísar eru birtir 

sérstaklega á slóðinni  

http://tjarnarskoli.is/page/namsvisar 

Við erum afar ánægð með að þessum áfanga var náð á því skólaári sem var að ljúka. 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/skjol/skolanamskra-mai-2014.pdf
http://tjarnarskoli.is/page/namsvisar
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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.  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.  

Breytingaferli 

Í þróunarferli undanfarinna ára var löngum lögð mikil áhersla á frágang ritaðs texta sem fól það í sér að 

íslenskukennarinn færi rækilega yfir meðferð texta og mikilvægi þess að uppfylla skilyrði eins og t.d. að 

hafa blaðsíðutal, efnisyfirlit og heimildaskrá og ábyrgð þeirra við meðferð heimilda svo dæmi séu tekin. 

Við reyndum einnig að kveikja á hugmyndaflugi nemenda svo að þeir gerðu sér ljóst að framúrskarandi 

verkefni þyrftu að sýna hugmyndauðgi og skapandi vinnu.  

Við kennararnir bjuggum 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 gilti síðan 2 stig 3 stig eða 10 stig. Tíundu bekkingar þurftu þó að uppfylla fleiri skilyrði, t.d. 

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

Kennarar fylltu út eyðublað auk þess sem þeir skrifuðu umsagnir um hvert verkefni. Til þess að fá fullt 

hús þurftu nemendur að skora 100 stig fyrir verkefnið sitt. 

Vorið 2012 fór kennarahópurinn í enn frekari rýnisvinnu um rannsóknarverefnin 

Tillögur til þess að vinna úr veturinn 2013-2014 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 í 

Tjarnarskóla eru þeir einna þakklátastir fyrir að hafa fengið góða þjálfun í að vinna heimlildaverkefni sem 

þeir geta verið stoltir af og vekja áhuga annarra með velunnum, áhugaverðum verkefnum. 

 

Áframhaldandi þróun verkefnisins 2012 – 2013 

 

Markmiðið var að bæta vinnuferli rannsóknarverkefna vetrarins með það að markmiði að efla enn frekar 

sköpunargleði nemenda. 
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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 

viðfangsefnið  í nokkrum þrepum. Markmiðið með þessu var að þjálfa nemendur í 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. 

 

Í takt við nýtt vinnuferli var nýtt matsblað útbúið til viðbótar við það sem unnið var á skólaárinu á undan. 

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   
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  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)   

11. mars kl. 08:30   

Mat skv. matsblaði   

  Lokaeinkunn 
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 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 eftir breytingarnar. Hér urðu því ótvíræðar framfarir. 

 

Í lok skólaársins var kennarahópurinn sammála um það að efla þyrfti enn frekar sköpunargleði nemenda 

og hvetja þyrfti 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.  

Kennurum þótti því ærið verkefni að þróa enn frekar verkferil rannsóknarverkefnanna og koma með 

hugmyndir að því hvernig hvetja mætti nemendur áfram í átt að aukinni sköpun og frumlegum 

útfærslum. Einnig kom upp sú hugmynd að gott væri að fá nemendur til að leggja eitthvað til málanna og 

segja sína skoðun á verkefninu og breyttu fyrirkomulagi. Það varð því eitt af markmiðum skólaársins  

2013-2014 að leggja spurningakönnun fyrir nemendur (en það var ekki gert skólaárið 2012-2013 þrátt 

fyrir að vera á áætlun). 

  

Umbótaáætlunin fól því í sér: 

 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. 
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Áframhaldandi þróun verkefnisins 2013-2014 

 

Markmið 

Tilgangur verkefnisins er að þróa verkferil rannsóknarverkefnanna enn frekar með það að markmiði að 

auka sköpunargleði nemenda. 

 

Lýsing á ferlinu 

Í upphafi skólaársins 2013-2014 var nýjum vinnuramma stillt upp fyrir rannsóknarverkefnin. Ákveðið var 

að skipta nemendum í 3 hópa, en hver hópur hafði sitt heiti eftir því í hvaða formi lokaútfærsla 

verkefnanna yrði, þ.e. myndræn útfærsla, myndband eða líkan, og völdu nemendur þann hóp sem 

höfðaði mest til þeirra. Á 2. önn, sem hófst þann 14. nóvember, fengu nemendur fastan tíma í 

stundaskrá til að vinna undir handleiðslu kennara við gerð verkefnanna. Skiladagur var ákveðinn 7. mars 

2014.  

Ákveðið að ritgerðardagarnir skyldu aftur verða „sínum stað“ í skóladagatalinu, þ.e. undir lok skólaársins 

og halda hefðbundinni ritgerðavinnu þannig aðskildri frá vinnu við rannsóknarverkefnin. Ákveðið var að 

nemendur myndu áfram skila einu rannsóknarverkefni en með breyttu sniði frá því skólaárið á undan þar 

sem rík áhersla hafði verið lögð á textann sjálfan. Breytingarnar fólust í því að nemendur voru hvattir til 

að fara út fyrir hefðbundinn ritgerðarramma; nú yrði meiri áhersla lögð á frumlega framsetningu 

verkefna sem myndi enda með kynningum á verkefnunum á opnu húsi. Einnig yrði hugmyndaspjöldum 

nemenda gert hærra undir höfði en árið áður. Að lokum var nýtt matsblað þróað. 

 

Vinnuferli rannsóknarverkefnanna 2013-2014 skref fyrir skref 

 

Kynning og kveikja: Í byrjun 2. annar fengu allir nemendur kynningu á rannsóknarverkefnunum þar sem 

breyttar áherslur voru útskýrðar. Nemendur voru hvattir til að huga að viðfangsefni sem heillaði þá og 

huga að lokaútfærslunni til að fanga athygli þeirra sem skoða verkefnin á sýningunni í lokin.  Sýnt var 

myndband, útbúið af Margréti skólastjóra, með myndum af eldri verkefnum nemenda sem þóttu 

frumleg. Einnig sýndi myndbandið hvernig útbúa ætti veggspjöld með þeirri aðferð sem kallað er að 

„dippa“ myndir og búa til klippimyndir sem útskýra viðfangsefni verkefnanna myndrænt. Þær Karen og 

Birna kennarar höfðu fyrr um veturinn sótt kynningu hjá Lilju M. Jónsdóttur lektor við HÍ á skapandi 

kennsluaðferðum í bóklegu námi og fannst sú aðferð (að „dippa“) sem hún sýndi henta mjög vel við gerð 

frumlegra veggspjalda. 

Veggspjöld: Nemendur unnu við gerð veggspjalda í rannsóknarverkefnatímunum undir handleiðslu 

kennara og voru þau hengd upp á 2. hæð skólans að þeirri vinnu lokinni. 
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Vinnuáætlun: Nemendur unnu vinnuáætlun bæði í skólanum og heima og skiluðu henni til kennara sem 

las hana yfir og kom með tillögur að úrbótum ef þurfti. Vinnuáætlunin innihélt eftirfarandi spurningar: 

 Viðfangsefni: Um hvað ætla ég að fjalla og hvernig ætla ég að fara að því?  

 Hvernig ætla ég að afla mér upplýsinga um efnið og hvaða heimildir/efni ætla ég að nota? 

(Viðtöl, bækur, myndbönd, bæklingar o.fl.) 

 Hvernig ætla ég að skila verkefninu mínu?: (Myndband, ljósmyndabók, bæklingar, 

stuttmynd, líkan, bók, hefti, brúðuleikhús, spil, tölvuforrit o.fl.) 

Uppkast: Einni viku fyrir lokaskil áttu verkefnin að vera svo gott sem tilbúin og sýndu nemendur kennara 

það sem var tilbúið og fengu yfirlestur texta og hugmyndir að úrbótum. 

Lokaskil og matsblað: Í takt við nýtt vinnuferli með aukinni áherslu á sköpun  var nýtt matsblað útbúið. 

Ákveðið var að nemendur gætu ekki fengið fullt hús stiga nema leggja metnað í að verkefnið myndi njóta 

sín sem best á opna húsinu og því gaf liðurinn „Heildaryfirbragð (punkturinn yfir i-ið“) 0,5 stig.  

Rannsóknarverkefni 2014 

heildarmat 
        

Nafn:               

  
      

Einkunn 

17. 01. Veggspjaldi skilað     2,5   

  
      

  

24. 01. Vinnuáætlun       1,0   

  
      

  

28. 02. Uppkast        1,5   

  
      

  

7. 03. Lokaskil       5,0   

Sundurliðun: Verkefni skilað á réttum tíma 
 

0,5   

  
 

Viðfangsefni kemur skýrt fram 1,0   

  
 

Frumleg og vönduð framsetning 3,0   

  
 

Heildaryfirbragð (punkturinn yfir i-ið) 0,5   

  
      

  
  

      
  

        Lokaeinkunn   
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Samantekt og mat kennara á verkefninu 

Almenn ánægja var meðal kennara um breytt fyrirkomulag verkefnanna í ár og vorum við sammála um 

að vel hafi tekist til við að færa verkefnin út fyrir hefðbundinn ritgerðarramma í átt að frumlegri 

framsetningu. Mun betur tókst til við vinnu veggspjaldanna sem litrík prýddu veggi skólans og glöddu 

augað. Opna húsið tókst vel og voru kynningar nemenda teknar upp á myndband sem mun án efa nýtast 

vel þegar kemur að kynningu rannsóknarverkefna næsta skólaár. 

Í ár tóku allir nemendur skólans þátt í gerð rannsóknarverkefnanna. Allir skiluðu veggspjaldi, unnu 

vinnuáætlun og skiluðu uppkasti. Einn nemandi lauk ekki við gerð verkefnisins og var því ekki með neitt 

verkefni á sýningunni. 

Næsta skólaár munum við byggja á þessari vinnu vetrarins og færa okkur enn frekar í átt að aukinni 

sköpunargleði. 

Spurningakönnun til nemenda  

Í lok skólaársins var spurningakönnun lögð fyrir þá nemendur sem einnig unnu rannsóknarverkefni 

skólaárið 2012-2013 til að kanna álit þeirra á verkefnunum og breyttu vinnuferli. 

 

Rannsóknarverkefni vetrarins 

könnun 

 

Undanfarin ár höfum við þróað rannsóknarverkefni vetrarins. 

Markmiðið í ár var að efla enn frekar sköpunargleðina og hvetja ykkur til að fara út fyrir hefðbundinn 

ritgerðarramma. 

Í fyrra var ríkari áhersla lögð á textann sjálfan og heimildavinnuna, en í ár lögðum við meiri áherslu á 

frumlega framsetningu sem endaði með kynningum á verkefnunum. 

Okkur langar að fá álit þitt á því hvort þessar breytingar hafi orðið til bóta. 

 

Ef þú berð saman vinnuna við verkefnið þitt í fyrra og í ár - hvernig fannst þér að vinna eftir nýja 

skipulaginu? 

 Mér fannst auðveldara að vinna eftir nýja skipulaginu. 

 Mér fannst erfiðara að vinna eftir nýja skipulaginu. 

 Mér fannst hvorki auðveldara né erfiðara að vinna eftir nýja skipulaginu. 
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Í fyrra var ríkari áhersla lögð á textann sjálfan og heimildavinnuna, en í ár lögðum við meiri áherslu á 

frumlega framsetningu (myndbönd, líkön, bæklingar...). Hvað finnst þér um þessar áherslubreytingar 

miðað við verkefnin þín. 

 Mér fannst verkefnið mitt í ár reyna meira á sköpunargleðina. 

 Mér fannst verkefnið mitt í ár reyna minna á sköpunargleðina. 

 Mér fannst verkefnið mitt í ár reyna hvorki meira né minna á sköpunargleðina (lítill munur). 

 

Það væri gaman að heyra þitt álit á verkefnunum og fá góðar tillögur. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 
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Niðurstöður 

Eins og sjá má á eftirfarandi skífuritum fannst 43% nemenda auðveldara að vinna eftir nýja skipulaginu, 

en 33% nemenda fannst hvorki auðveldara né erfiðara að vinna eftir nýja skipulaginu. 52% nemenda 

fannst verkefnið í ár reyna meira á sköpunargleðina en árið á undan, en 38% nemenda fannst lítill munur 

á verkefnunum. 

 

 

 

Áhugavert er að lesa hvað þeir nemendur sem gáfu sitt álit á verkefnunum og komu með tillögur höfðu 

að segja: 

 Mér fannst verkefnið miklu skemmtilegra í ár. 

 Mér fannst þetta skemmtilegra en í fyrra. 

43% 

24% 

33% 

Ef þú berð saman vinnuna við verkefnið þitt í fyrra og í ár - hvernig 
fannst þér að vinna eftir nýja skipulaginu? 

Mér fannst auðveldara að
vinna eftir nýja
skipulaginu

Mér fannst erfiðara að
vinna eftir nýja
skipulaginu

Mér fannst hvorki
auðveldara né erfiðara að
vinna eftir nýja
skipulaginu

52% 

10% 

38% 

Í fyrra var ríkari áhersla lögð á textann sjálfan og heimildavinnuna, 
en í ár lögðum við meiri áherslu á frumlega framsetningu. Hvað 

fannst þér um þessar áherslubreytingar miðað við verkefnin þín? 

Mér fannst verkefnið mitt
í ár reyna meira á
sköpunargleðina

Mér fannst verkefnið mitt
í ár reyna minna á
sköpunargleðina

Mér fannst verkefnið mitt
í ár reyna hvorki meira né
minna á sköpunargleðina
(lítill munur)
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 Mjög skemmtilegt verkefni. 

 Mér fannst skemmtilegra að vinna við þetta í ár. 

 Þetta var skemmtilegt verkefni. 

 Þetta var alveg gaman, það hefði verið gaman að gera stuttmyndir. 

 Mér fannst bæði mjög lík. 

 Ekki gera svona verkefni aftur. Það er erfitt að vita hvað þið viljið fá frá manni, en í ritgerð veit 

maður nákvæmlega hvað á að gera. 

 Við gætum t.d. gert eitthvað skemmtilegra og áhugaverðara. 

 Mér fannst skemmtilegra í fyrra og skipulagið var betra þá og auðveldara að fara eftir því. 

Það verður spennandi að vinna áfram með nemendum að enn betri rannsóknarverkefnum næsta vetur. 

 

      

Ábyrgðarmaður Karen Ósk Úlfarsdóttir 

 

 

3. Hvernig er líðan kennara og annars starfsfólks á vinnustaðnum og hvaða viðhorf 

hafa þau til stjórnunar skólans. 

 

Eins og gert var grein fyrir hér framar í skýrslunni var þessum lið frestað til næsta árs og verður því  hluti 

af sjálfsmatsverkefnum næsta skólaárs.  

 

4. Hvernig getum við fylgst kerfisbundið með samskiptum/líðan nemenda í 

skólanum?  

 

Þar sem mikil umbótavinna átti sér stað í kjölfar heildarmatsins sat þessi umbótaþáttur að hluta til á 

hakanum. Við lögðum þó fyrir hefðbundnar spurningakannanarir í lok 1. og 3. annar en þeir þættir sem 

við hugðumst bæta við og varpa enn frekara ljósi á vellíðan nemenda urðu ekki að veruleika.  

Niðurstöður hefðbundinna kannana liggja þó fyrir en ekki verður gert grein fyrir þeim niðurstöðum hér í 

þessari skýrslu. Stefnum að því að setja inn ný sjálfsmatsmarkmið á næsta skólaári. 
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Viðhorfskönnun Skólapúlsins lögð fyrir nemendur 

 

Í tengslum við umbótaferli í kjölfar heildarmatsins ákváðum við að endurtaka viðhorfskönnun 

Skólapúlsins sem lögð var fyrir nemendur skólaárið 2012-2013 í tengslum við heildarmatsferlið.  Í kjölfar 

þeirrar könnunar settum við inn umbótaferli sem gert er grein fyrir í umbótaáætlun heildarmats og því 

ekki tíunduð hér.  

 

Við viljum ávallt vera vakandi fyrir vellíðan og velferð nemenda í skólanum.  Því er mikilvægt að setja í 

forgang næsta vetur að huga enn betur að þessum þætti í skólastarfinu og hafa sem eitt af 

sjálfsmatsverkefnum skólans. 

 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

5. Hvernig getum við skilgreint viðmót og menningu í skólanum 

,,Tjarnarskólataktinn“?  (framhald frá tveimur síðustu árum) 

 

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

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

Á því skólaári sem var að ljúka settum við lokahnykkinn á þá viðleitni að svara 

sjálfsmatsspurningunni um Tjarnarskólataktinn með því að biðja kennarana um segja sitt álit.  
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Markmið 

Að leita eftir áliti kennara við það að skilgreina ,,viðmót og menningu“  í Tjarnarskóla. 

 

Lýsing 

Í lok skólaársins voru kennarar skólans beðnir um að lýsa því sem þeim finnst einkenna 

Tjarnarskólataktinn. Þeir svöruðu einstaklingslega og nafnlaust (nema einn sem kaus að setja nafnið sitt 

við svörin).  Alls tóku fimm kennarar þátt í könnuninni. Spurningarnar voru þær sömu og lagðar voru fyrir 

foreldra (2011-2012) og nemendur (2012-2013) með eftirfarandi inngangi: 

 

Ágætu kennarar. Eitt af þróunarverkefnum í Tjarnarskóla er að skilgreina hvað einkennir 

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

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

rekja svörin til þín.    

 

 

Frá skólaslitum í Dómkirkjunni vorið 2014 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2013 - 2014 

26 
 

Samantektin er eftirfarandi 

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

 Lítill skóli með stórt hjarta þar sem hver og einn nýtir sína styrkleika.  

 Umhyggjusamur skóli með hjartað á réttum stað. 

 Tjarnarskóli er skóli sem lætur sér annt um einstaklinginn.  

 Athvarf þeirra sem sækja fram, þaðan sem þeir eru. 

 Lítill persónulegur sveitaskóli í miðborginni með pláss fyrir alla. 

 

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

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

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

foreldra...) 

 

 Hlýlegt viðmót og jákvæðni, gagnkvæm virðing og traust, persónuleg samskipti, mikill metnaður, 

gott upplýsingastreymi. 

 Umhyggjusamur skóli með hjartað á réttum stað. 

 Í Tjarnarskóla er lögð mikil áhersla á góð og heiðarleg samskipti. Jákvætt viðmót ríkir og gott 

upplýsingastreymi er á milli heimilis og skóla. Öllum er hrósað fyrir góð störf, bæði kennurum, 

nemendum, foreldrum og öðru starfsfólki skólans. Það er mjög hvetjandi og hefur jákvæð áhrif á 

vinnuumhverfið og taktinn okkar í skólanum. 

 Tjarnarskólatakturinn er öruggur, góður, skemmtilegur, stundum  ansi fjörugur en alltaf 

þægilegur. 

 Lýðræði, víðsýni, umhyggja, ábyrgð og bjartsýni. 

 Fagnar fjölbreytileika nemendanna, viðurkennir hvern og einn eins og hann er og leggur áherslu 

á að veita öllum svigrúm til að dafna, þroskast og eflast sem manneskja. 

 Smæð skólans skapar náin samskipti kennara og nemenda. Kennarahópurinn er samheldinn og 

samstíga og vinnur náið saman. Hver kennari kennir hverjum nemenda eitt eða fleiri fög. 

Kennarahópurinn fær þannig yfirgripsmikila þekkingu á þörfum og getu nemendanna sem 

auðveldar honum að leita sífellt nýjrra leiða til árangurs. 

 Leggjum mikið upp úr góðum samskiptum þar sem raddir allra heyrast og öllum líður vel. Smæð 

skólans og nánd þeirra sem í honum eru auðveldar starfsfólki að fylgjast með líðan nemendanna 

og bregðast við.  

 Opin og góð samvinna við heimilin. Forsenda hennar er gott upplýsingastreymi og auðvelt 

aðgengi foreldra að kennurum og öfugt. Skilvirkni er lykilatriði - verkefnin eru leyst í formi 

tölvupósta, símtala og/eða samráðsfunda,  um leið og þau berast. Vefurinn Námfús er einnig 

nýttur í þessu skyni. 

 Leggjum áherslu á að hafa jákvæðnina í fyrirrúmi og látum grænu hliðina snúa upp. Við vinnum 

með styrkleikana og trúum því að geta á einu sviði smiti annað.  
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3. Skólamenningin okkar byggir á ýmsum þáttum s.s. að allir fái að vera eins og þeir eru.  

Í hverju finnst þér það birtast? 

 

 Einstaklingurinn  fær að njóta sín eins og hann er og mikil áhersla er lögð á samskipti sem stuðla 

að því. Námið er einstaklingsmiðað þar sem hver og einn fær að nýta sína styrkleika. 

 Það byggir fyrst og fremst á því að komið er til móts við þarfir hvers og eins og áhersla lögð á 

styrkleika einstaklinganna í staðinn fyrir að einblína á það sem þeir geta ekki. Allir fá að blómstra 

í skólanum. Þetta finnst mér líka eiga við um starfsfólk skólans. 

 Það er gott að vera í Tjarnarskóla, þar ríkir heimilislegur, sanngjarn, sveigjanlegur og 

metnaðarfullur skólabragur. 

 Nemendur sem hafa ekki náð að fóta sig annars staðar finna sig hér meðal jafningja og byrja að 

blómstra sem þeir einstöku einstaklingar sem þeir eru. 

 Lagt upp úr að tala um hlutina eins og þeir eru, útkýra og hvetja til umburðarlyndis og skilnings á 

að hver hefur sitt göngulag; allir hafa eitthvað til brunns að bera til að gefa öðrum og hafa jafnan 

rétt á að láta það í ljós.  

 

4 Við veitum ýmsu athygli sem flokkast undir færni nemenda á ýmsum sviðum.   Getur þú nefnt 

það sem kemur upp í hugann í þessu samhengi? 

 

 Nemendur geta valið sér viðfangsefni eftir áhuga, t.d. við gerð rannsóknarverkefna. Einnig fá 

nemendur oft og tíðum að velja sér útfærslu ýmissa verkefna og hafa áhrif á námsval. 

 Skólinn leggur áherslu á að nemendur fái námsefni sem miðar að hæfni þeirra og getu. 

Nemendur sem ljúka settum námsmarkmiðum fá krefjandi verkefni og hafa val um að taka t.d. 

fjarnámsáfanga í framhaldsskóla. Hér má líka nefna að skólinn er mjög sveigjanlegur við þá 

nemendur sem stunda krefjandi tónlistar- eða íþróttanám. 

 Nemendur fá að blómstra á sínu sviði, það er kappsmál skólans að byggja upp gott 

námsumhverfi sem sem gefur einstaklingnum svigrúm til að eflast.  

 Við leitumst við að auka almenna færni nemenda sem og að styrkja þá færni sem hver og einn 

nemandi hefur fengið að gjöf. 

 Nemendur eru sífellt áræðnari við að koma fram og láta ljós sitt skína á ýmsum sviðum. Atriðin á 

nýliðnum skólaslitum (2014) eru vitni þess. 
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       5.    Jákvæð samskipti eru ávallt keppikeflið í skólastarfinu. Hvernig finnst þér það birtast? 

 Samskipti milli nemenda/kennara/starfsfólks/foreldra eru mjög persónuleg og tekið er fljótt og 

vel á málunum ef upp koma neikvæð atvik. 

 Allt starfsfólk skólans leggur mikla áherslu á að hafa jákvæð samskipti sín á milli og ef það koma 

upp ágreiningar er reynt að leysa það sem fyrst. Enginn fer heim með neikvæðar eða óþægilegar 

tilfinningar. Jákvæð samskipti skipta miklu máli í Tjarnarskóla.  

 Tjarnarskóli er lítill og skemmtilegur skóli. Þar er pláss fyrir sprell og alvöru.  

 Við leitumst við að leysa úr öllum málum sem koma upp milli nemenda og byggja upp samskipti 

sem hafa vináttu og áhrifaríkt samstarf að leiðarljósi. 

 Það er notalegt að koma inn í skólann. Hlátur, spjall, tíst, bros og gleði einkenna andrúmsloftið. 

 

6. Hvað vilt þú taka fram um samstarf heimils og skóla? 

 Samstarf heimilis og skóla hefur alla tíð verið mjög náið og gott.  

 Lögð er mikil áhersla á gott samstarf milli heimili og skóla. Foreldrar fá reglulega upplýsingar í 

gegnum Námfús eða tölvupóst og hefur það alltaf gengið mjög vel.  

 Samstarf heimilis og skóla er sérstaklega gott í Tjarnarskóla. Gott flæði á milli einstaklinga tryggir 

að skilaboð berast fljótt og mál sem upp koma eru leyst hratt og örugglega.  

 Samstarf milli heimilis og skóla er bakbein menntunar hvers barns og ætti ávalt að vera í 

forgrunni þegar kemur að því að gera áætlun um hvert ber að stefna.   

 Til að halda nánum og opnum tengslum við heimilin gæti verið hugmynd að leggja meira upp úr 

símasambandi við foreldra, hringja bara til að heyra hljóðið í þeim öðru hvoru. 

Auk þess tók einn þetta fram: 

Tjarnarskólatakturinn er öruggur, góður,  oft hress og skemmtilegur en alltaf þægilegur. 

Það er gott að vinna í Tjarnarskóla, þar ríkir heimilislegt, sanngjarnt, sveigjanlegt og metnaðarfullt 

andrúmsloft. 

Tjarnarskóli er lítill og sætur skóli, á þriðju hæð situr hress skólastjóri með STÓRT hjarta  

Í Tjarnarskóla er unnið stórt starf.  

Helstu kostir Tjarnarskóla er að við kennararnir fáum svigrúm til að vaxa í starfi, gott utanumhald og 

trygga leiðsögn.  

Það eru sérstaklega indælir og vinnuglaðir samkennarar í Tjarnó 

Það er ánægjulegt að skoða með hvaða augum foreldrar, nemendur og kennarar líta á þennan 

sameiginlega vinnustað okkar allra. Þessum sjálfsmatsþætti er því lokið að sinni. 

Ábyrgðarmaður Margrét Theodórsdóttir 
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6. Hafa heimsóknir nemenda 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.  Síðustu tvö skólaár 

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

þróunarverkefninu áfram síðast liðinn vetur. 

 

 

 

 

 

 

 

Heimsókn í Borgarholtsskóla 

 

Markmið verkefnisins  

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

framhaldsskóla.  

 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. 

 Að gera tilraun sem felst í að nemendur heimsæki vinnustað á vormisseri til þess að fræðast um 

atvinnulífið. 
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Lýsing á verkefninu  

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

Reykjavík, Menntaskólann í Kópavogi, 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. Nemendum var einnig 

boðið á stóra framhaldsskólakynningu í Kórnum í Kópavogi þar sem fulltrúar framhaldsskólanna á 

landinu voru með kynningar á sínu skólastarfi.  

 

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. 

 

Á vormisseri  fór af stað umræða með nemendum um gildi þess að nemendur kynntu sér vinnustað til 

þess að fræðast meira um athvinnulífið eins og stefnt var að.  Mörgum þótti spennandi að gera tilraun af 

þessu tagi en raunin varð sú að fáir nemendur tóku þátt í tilrauninni. Umræðan og vísir að skipulagi er þó 

gott innlegg og reynsla fyrir næsta skólavetur þar sem við hyggjumst leita markvissari leiða til þess að 

koma þessu skipulagi á. 

 

Viðhorfskönnun lögð fyrir  

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

hefði hjálpað þeim við valið. Átján nemendur af 20 svöruðu könnuninni. Niðurstaða könnunarinnar var 

sú að 13 nemendur sögðu að heimsóknirnar hefðu hjálpað sér við að velja framhaldsskóla en 5 sögðu 

heimsóknirnar ekki hafa haft áhrif á sitt val. Ástæðuna töldu þeir vera að ekki var farið í heimsókn í þann 

skóla sem þeir sóttu um.  

Í upphafi heimsóknanna voru nemendur hvattir til að taka með sér minnisbók og punkta niður hjá sér 

upplýsingar fyrir skýrsluskrif. Í könnuninni voru nemendur spurðir hvort þeir hefðu nýtt sér þennan kost 

til að ská mikilvægar upplýsingar til auðvelda þeim skýrsluskrif. Niðurstaðan var sú að ellefu nemendur 

nýttu sér minnismiða til að skrá niður upplýsingar en sjö nemendur sögðust ekki hafa nýtt sér 

minnismiða. Þeir nemendur sem nýttu sér minnispunktana nefndu einnig að þeir hafi lært mikið og haft 

gagn af skýrsluskrifunum. Skiptar skoðanir voru hjá hinum um skýrsluskrifin og voru nokkrir sem töldu að 

þau væru alveg gagnslaus. 

Í lokin voru nemendur spurðir hvort það væri eitthvað sem mætti bæta eða breyta í áfganganum. 

Niðurstaðan var sú að nemendum fyndist þetta mjög skemmtilegur og mikilvægur áfangi en 

vinnustaðarheimsóknir mættu vera fleiri og áhersla á þáttinn ,, störf“ mætti vera meiri. 
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Mat á verkefninu  

Það var mjög skemmtilegt 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. Á næsta skólavetri mætti leggja meiri áherslu á starfskynningar og 

skipuleggja vinnustaðaheimsóknir fyrir nemendur. 

Umbótatillögur:  

 Fá foreldra til að taka þátt í þessu viðfangsefni.  

 Virkja foreldra til þess að koma með starfskynningar í skólann, eða bjóða nemendum í heimsókn 

á vinnustaðinn sinn. 

 Að skipuleggja heimsóknir nemenda í fyrirtæki/stofnun. Hver nemandi fari í heimsókn eftir 

áhugasviði sínu.  

  

Ábyrgðarmaður Helga Júlía Vilhjálmsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

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.  

Í sjálfsmatsskýrslu skólans 2012-2013 voru helstu niðurstöður tíundaðar en þær eru afar jákvæðar þegar 

á heildina er litið. Er vísað í þá umfjöllun til þess að forðast endurtekningar.  

 

Heildarmat á skólastarfi Tjarnarskóla fór fram skólaveturinn 2012-2013  

Eins og komið hefur verið inn á fyrr í skýrslunni fór fram heildarmat á skólastarfinu á haustönn 2012. 

Nemendur, kennarar og skólastjóri tóku virkan þátt í matinu.  Í tengslum við matsvinnuna  ákváðum við 

að leggja fyrir könnun sem ,,Skólapúlsinn“ hefur þróað. Niðurstöður þeirrar könnunar eru  í skýrslunni 

sem gerð var í lok viðfangsefnisins. Hér er því  vísað í umrædda skýrslu sem er aðgengileg á heimasíðu 

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

 

Í kjölfarið var gerð ítarleg umbótaáætlun sem hefur verið unnið eftir í vetur, 2013-2014  

Umbótaáætlunin er á heimasíðu skólans. Hún hefur verið uppfærð miðað við júní 2014. Það hefur verið 

ánægjulegt að fara í umbótaferlið í kjölfar heildarmatsins. Rýnt hefur verið í marga þætti skólastarfsins 

og bætt úr þeim  veikleikum sem komu fram við matið. Stærstu veikleikar reyndust vera of fáir valtímar 

og of lítil áhersla á list- og verkgreinakennslu. Úr hvoru tveggja hefur verið bætt og nú er fyrirkomulag 

þessara þátta í samræmi við aðalnámskrá. Of langt yrði að telja upp alla þá þætti sem unnið hefur verið 

með í umbótaferlinu og er því vísað í umbótaáætlanir, fyrstu útgáfu í kjölfar heildarmatsins og stöðu 

heildarmatsins nú í júní 2014 á slóðinni: 

http://tjarnarskoli.is/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskoli.is/foreldrar.htm
http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf
http://tjarnarskoli.is/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats
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 _________________________________________________________________________ 

Samantekt /umræða 
 

Tvíþætt umbótaáætlun skólaveturinn 2013 – 2014 

Skólaárið 2013 – 2014 höfðum við tvenns konar umbótaáætlun í gangi: 

 

c) Hefðbundið sjálfsmat sem er nú í 6 liðum 

d) Umbótaáætlun í kjölfar heildarmats sem fór fram í skólanum skólaárið 2012-2013.   

 

 

Í umbótaáætlun skólaársins 2013-2014 voru 6 verkefni á listanum: 

 

 

1. Að ljúka nýrri útgáfu af nýrri skólanámskrá Tjarnarskóla. 

 

Mikilvægum áfanga var náð í þessari vinnu og hefur ný skólanámskrá verið birt á heimasíðunni okkar. 

http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/skjol/skolanamskra-mai-2014.pdf 

 

2. Bæta vinnuferli ,,rannsóknarverkefna vertrarins“ og efla sköpunargleði nemenda. 

 

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

áfram að rýna í þann ramma sem nemendur unnu eftir í vetur og lögðum upp með endurbætt vinnuferli 

þar sem meiri áhersla var lögð á sköpunarþáttinn. Þessi vinna skilaði jákvæðum árangri sem við erum 

ánægð með.  

 

3. Kanna líðan kennara og annars starfsfólks á vinnustaðnum ásamt því að kanna viðhorf þeirra 

til stjórnunar skólans. 

 

Þessum lið var frestað til næsta skólaárs. 

 

4. Huga að samskiptum/líðan nemenda í skólanum og bæta mælitæki/spurningakannanir með 

reynsluna í farteskinu. 

 

Ekki tókst að vinna þennan sjálfsmatslið eins og áætlað var en úr því verður bætt á næsta skólaári. Þar 

sem talsvert reyndi á í umbótaferlinu í kjölfar heildarmatsins sat þessi þáttur að hluta til á hakanum. 

 

 

http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/skjol/skolanamskra-mai-2014.pdf
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5. Skilgreina áfram viðmót og menningu í skólanum svo nefndan Tjarnarskólatakt (framhald frá 

tveimur síðast liðnum árum). 

 

Þessum þætti sjálfsmats lauk á skólaárinu með því að fá viðhorf kennara um Tjarnarskólataktinn. Á 

tveimur síðustu skólaárum höfum við fengið viðhorf foreldra (2011-2012) og nemenda (2012-2013). Það 

er ánægjulegt að lesa lýsingu kennaranna á viðmóti og menningu í skólanum. Hún segir sína sögu. 

 

 

6. Gera athugun á viðfangsefnum nemenda í námstímunum menntun og störf; hvort heimsóknir 

nemenda í framhaldsskóla hafi nýst nemendum við val á framhaldsskóla, þjálfun í 

skýrsluskrifum og tilraun til að nemendur heimsæki vinnustaði á vorönninni.  

 

 Könnun var gerð meðal nemenda og viðhorf þeirra kannað um ofangreinda þætti.  Meirihluti nemenda 

er ánægður með heimsóknir í framhaldsskóla og telja að þær hafi gert þeim valið auðveldara. Nemendur 

voru einnig spurðir um hvernig minnisblöð í heimsóknunum hefðu nýst við skýrsluskrifin.  Í könnuninni 

kom í ljós að nemendur telja að það sé jákvætt að auka möguleika þeirra á að heimsækja vinnustaði, en 

lítill hluti nemenda 10. bekkjar fór í slíkar heimsóknir á vorönninni. Þeir mæla með því að vegur 

starfskynninga verði aukinn á næsta ári.     

 

Aukin aðkoma nemenda og foreldra í skipulagi skólastarfsins 

 

Í heildarmatsskýrslu frá Skóla- og frístundasviði kom fram að æskilegt væri að foreldrar og nemendur 

kæmu meira að gerð starfsáætlunar og ættu meiri möguleika á að koma sínum skoðunum á framfæri.  

 

Á skólaárinu sem var að enda og í lok skólaársins 2012-2013 fórum við í umbótaferli hvað þetta varðar. 

Undir vor bæði árin héldum við ánægjulega kynningar- og vinnufundi með foreldrum og nemendum þar 

sem leitað var eftir hugmyndum að breytingum. Margar góðar hugmyndir komu fram og mörgum hefur 

verið komið í verk í kjölfarið.  Listi yfir hugmyndir sem hafa orðið að veruleika hafa verið birtar í 

fundargerðum skólaráðs Tjarnarskóla (sjá  http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/fundargerdir-

skolarads/fundargerd-13-fundar-skolarads-1.pdf ). 

 

 

Okkur þykir afar eftirsóknarvert að fá foreldra og nemendur meira að tillagnagerð í skólastarfinu. Okkur 

þykir einnig akkur í að auka virkni foreldra í að sækja þá viðburði sem skólinn stendur fyrir á hverjum 

skólavetri s.s. kynningar.  Í Tjarnarskóla, líkt og öðrum skólum, er viðhorfsbreytinga þörf hvað þetta 

varðar.  Það er ljóst að skóli og heimili þurfa að vinna saman í ríkara mæli, þegar kemur að 

nemendahópnum sem slíkum. Við þurfum engan veginn að kvarta yfir því að foreldrar vinni ekki með 

okkur að velferð unglingsins síns. Þar standa þeir sig afar vel, en þegar kemur að fræðslufundum eða 

skipulagsfundum virðist annað uppi á teningnum hér sem víðast annars staðar.  

 

http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/fundargerdir-skolarads/fundargerd-13-fundar-skolarads-1.pdf
http://tjarnarskolism.smartwebber.is/skrar/file/fundargerdir-skolarads/fundargerd-13-fundar-skolarads-1.pdf
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Lokasamantekt 
 

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

enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2013 – 2014 var bæði 

ánægjuleg og  gagnleg sem fyrr. Sama má segja um það umbótaferli sem átti sér stað í kjölfar 

heildarmatsins.  Það skemmtilega við þessa vinnu er að það vakna alltaf nýjar og nýjar spurningar sem 

getur verið forvitnilegt að fá svör við.  Það er jákvætt að fá ábendingar, bæði um styrkleika og veikleika.  

Við erum stolt af skólastarfinu okkar. Við erum auðvitað alltaf að læra og viljum svo sannarlega vera í 

sífelldu umbótaferli í einu og öllu.   Sjálfsmatið undanfarin  sex ár hafa styrkt okkur í sjálfsrýninni og við 

eflumst með hverju árinu sem líður.  Það hefur verið ánægjulegt að leggja  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 skólastarf 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2013 - 2014 

36 
 

 

 

 

 

 

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 áfram eftir 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 ætlum að huga áfram að vellíðan í 

skólanum, bæði starfsmanna og nemenda. Við hyggjumst taka upp samstarf við danskan skóla og höfum 

sótt um nýjan Evrópustyrk til þess að efla tungumálanám og félagsfærni nemenda. Margar hugmyndir 

eru í farvatninu um skipulag náms og aukna virkni nemenda. Við gerum ráð fyrir að niðurstöður 

heildarmatsins hafi áframhaldandi jákvæð áhrif á þróun skólastarfsins í Tjarnarskóla og komi 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. Myndarleg aukning valgreina, list- og 

verkgreina hefur verið ánægjuleg viðbót í skólastarfinu. Það væri áhugavert að kanna viðhorf nemenda 

og foreldra til þessara námsþátta. Við ætlum einnig að leggja meiri áherslu á að hvetja nemendur til 

aukinnar hreyfingar á næsta skólaári og auka enn frekar samvinnu nemenda í samvinnu og vinnu þvert á 

árganga. Vinnufundir kennara í lok skólaársins voru árangursríkir í þá veru og ætlunin er að hrinda 

mörgum nýjum verkefnum í framkvæmd á nýju skólaári. 

Það er nauðsynlegt að spyrja spurninga um gæði skólastarfsins okkar og vera ávallt vakandi fyrir því 

hverju við viljum breyta.  Aðkoma nemenda og foreldra að ákvarðanatöku og tillögugerð um skólastarfið 

er einnig spennandi viðfangsefni sem við höfum í auknu mæli verið að fikra okkur áfram með. Aðkoma 

þeirra eflir skólastarfið með jákvæðum hætti.  Það verður eflaust gaman að sjá hvaða hugmyndir leysast 

úr læðingi í góðri samvinnu allra þessara aðila á komandi árum. 

Skóli er skemmtilegt samfélag!  

 

Reykjavík, 

júní 2014 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 
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Umbótaáætlun í kjölfar sjálfsmatsskýrslu 2013-2014 
 

Matsþáttur Umbætur/áætlun Markmið/viðmið Hvenær 

lokið 

Athugasemdir 

1. Líðan starfsfólks. 

 

 

 

Leggja fyrir 

viðhorfskönnun með 

aðstoð Vinnuverndar. 

Að sjá framfarir frá 

síðustu könnun sem 

var gerð skólaárið 

2012-2013, að 

minnsta kosti  50% 

verði mjög ánægður.  

Í júní 2015  

Matsþáttur Umbætur/áætlun Markmið/viðmið Hvenær 

lokið 

Athugasemdir 

2. Heimsóknir 10. 

bekkinga á vinnustaði 

og þátttaka foreldra í 

kynningum. 

Tillögur að umbótum: 

Fá foreldra í samstarf. 

Að skipuleggja 

heimsókn nemenda í 

fyrirtæki/stofnun 

þangað sem hugurinn 

leitar. 

Fá foreldra til þess að 

kynna vinnustaðinn 

sinn í skólanum eða á 

vinnustaðnum. 

 

Að koma þessum 

hugmyndum í 

framkvæmd á 

skólaárinu og gera 

úttekt í lokin hvernig 

til hefur tekist.  

Að allir nemendur í 

10. bekk fari að 

minnsta kosti í eina 

vinnustaðaheimsókn.  

Að fá að minnsta 

kosti fimm foreldra 

til samstarfs. 

Í júní 2015  
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Fleiri sjálfsmatsverkefni verða á döfinni næsta vetur en ekki verður tekin ákvörðun um þau fyrr en 

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

Reykjavík, 

júní 2014 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 


