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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2014-2015 
 

 

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

Skólaveturinn  2014 -2015 voru nemendur  í   8.,  9. og 10. bekk í þremur bekkjardeildum.   

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 2014 - 2015 

4 
 

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 sjö 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: 

 

Fimm ára sjálfsmatsrammi 

2008 - 2013 

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 

 

Auk þess: 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

  

Við leituðumst við að áætlanir okkar fyrstu fimm ár sjálfsmats næðu yfir öll þessi svið með einum eða 

öðrum hætti, eins og sjá má í í skýrslum frá skólaárunum 2007-2008 til 2011-2012 (5) . Þau svið sem voru  

í sjálfsmati fyrstu fimm árin voru lituð blá, í áföngum,  en í ferlinu merktum við  þau svið græn sem stóðu  

út af (ekki lokið). Eins og sjá má í fyrstu fimm skýrslunum höfum við yfirfarið öll þess svið með 

skipulögðum hætti. Fyrsta árið okkar vorum við með 3 verkefni, næsta ár voru þau orðin 8 þriðja árið 10, 

fjórða árið reyndust þau einnig tíu (fyrirhugað var reyndar að hafa þau tólf en fallið var frá tveimur 

þeirra). Fimmta árið skoðuðum við níu viðfangsefni sérstaklega og á sjötta sjálfsmatsárinu var lagt  upp 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2014 - 2015 

6 
 

með sex viðfangsefni en í reynd urðu viðfangsefnin fimm. Síðast liðið skólaár (2014-2015  takmörkuðum 

við okkur við þrjú meginviðfangsefni sem við merkjum inn á nýjan fimm ára ramma (öðru ári þess ramma 

er nú lokið). Eins og sjá má hér fyrir neðan erum við þegar hálfnuð með næstu fimm ára markmið á 

tveimur árum:  

 

Fimm ára sjálfsmatsrammi (2) 

2013 - 2018 

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 

 

 

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 eitthvað 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.  

Heildarmat Reykjavíkurborgar setti einnig 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.  Á skólaárinu 2012 - 2013 voru níu sjálfsmats-

verkefni á listanum okkar. 
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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  í sex liðum, urðu í raun fimm. 

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

grein fyrir þeim umbótaþáttum í síðustu skrýrslu. 

 

 

Í umbótaáætlun skólaársins 2013-2014 voru sex verkefni á listanum. 

Þegar upp var staðið varð raunin sú að einum lið var frestað til næsta skólaárs og í einum lið varð 

framkvæmd ekki eins og til stóð að öllu leyti.  

 

Á því skólaári sem nú var að ljúka 2014 – 2015 voru þrjú meðginviðfangsefni í umbótaáætluninni sem 

sjá má í töflunnin hér á eftir:  
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Matsspurningar Hvaða upplýsingar 
þarf til að svara 
spurningunni? 

Hvaðan og hvernig á 
að safna gögnum?  

(Heimild og aðferð) 

Hvenær á að 
safna gögnum  

og hver ber 
ábyrgð á 
verkinu? 

Hvenær 
eiga 

niður-
stöður  

að liggja 
fyrir ? 

1. Hvernig viljum við 
efla vellíðan á 
vinnustað? 

Öryggisáætlun 
skólans. 
Skjalið ,,Vellíðan á 
vinnustað – 
eineltisáætlun. 
Könnun meðal 
starfsfólks um vellíðan 
á vinnustað áður en 
skólaárinu lýkur. 

1)Gagnasafn skólans. 
Fara yfir á 
kennarafundum. 
2) Koma með tillögur 
um samverustundir og 
kennarakæti. 
3) Skoða niðurstöður 
könnunar og bera 
saman við niðurstöður 
síðustu könnunnar. 

Skólaárið 2014 - 
2015 
 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júlí 2014  
 
 

2. Hvernig getum 
við komið á fót 
vinnustaða-
heimsókum 10. 
bekkinga á 
starfsárinu og eflt 
þátttöku foreldra í 
starfskynniningum? 
 
 
 
 

Gera áætlun um 
heimsóknir. Fá 
foreldra til þess að 
koma í heimsókn, eða 
bjóða nemendum að 
heimsækja sinn 
vinnustað þar sem 
hægt er að koma því 
við. 

Leggja fyrir 
viðhorfskönnun meðal 
10. bekkinga um hvernig 
til hefur tekist. 

Skólaárið 2014-
2015 
 
Ábyrgðarmaður: 
Helga Júlía 
Vilhjálmsdóttir/Si
gríður 
Thorsteinsson 
sem leysir Helgu 
Júlíu af vegna 
barnsburðar. 

Júlí 2014 

3. Hvernig getum 
við aukið 
samkennd, vináttu, 
vellíðan og jákvæð 
samskipti í 
skólanum?  
 

Semja aðgerða-áætlun 
í nokkrum liðum þar 
sem tíundað er með 
hvaða hætti verður 
stuðlað að því sem 
felst í 
matsspurningunni. 

Leggja fyrir viðhorfs-
kannanir fyrir í 
desember/janúar og í 
maí. Meta einnig svör í 
hefðbundnum viðhorfs-
könnunum sem lagðar 
eru fyrir í mannrækt um 
líðan og fleiri þætti er 
stuðla að vellíðan í 
skólanum. Skrá einnig 
álit kennara í lok ársins 
um hvernig til hefur 
tekist. 

Skólaárið 2014-
2015. 
Kennarahópurinn; 
Margrét 
Theodórsdóttir. 

Maí 2014 
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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2014 – 2015  
 

Á því skólaári sem var að ljúka höfðum við þrjú viðfangsefni á sjálfsmatslistanum okkar sem er talsvert 

minna en hefur verið undanfarin sex ár. Í vetur voru mörg spennandi skólaþróunarverkefni í gagni hjá 

okkur. Hér má nefna þátttöku í nýju Evrópuverkefni og upphaf að samstarfi við danskan skóla í Roskilde 

með því að taka á móti tíu dönskum kennurum sem dvöldu hjá okkur í vikutíma. Við héldum einnig upp á 

þrjátíu ára starfsár skólans á starfsárinu.  Það var því ljóst í upphafi skólastarfs að minni tími en ella gæti 

farið í sjálfmat þetta árið auk þess sem fimm ára áætlun sjálfsmats stendur vel. Auk sjálfsmatsverkefna á 

umbótaáætluninni fólum við ,,Skólapúlsinum“ að vinna viðhorfskönnun meðal foreldra skólans á 

haustmisseri . Við gerum því einnig grein fyrir þeirri könnun í skýrslunni.   

1. Hvernig er líðan starfsfólks á vinnustaðnum Tjarnarskóla? 

 

Markmið 

Vellíðan á vinnustað er afar mikilvægur þáttur í 

skólastarfinu. Vellíðan starfsmanna skilar sér í 

skólastarfinu. Það er keppikefli að ánægjustuðull 

sé hár og að viðhorfskannanir séu reglulega 

lagðar fyrir til þess að kanna hug stafsmanna á 

markvissan hátt.  

Lýsing 

Til þess að svara matsspurningunni var ákveðið 

að leggja nýja viðhorfskönnun meðal starfsfólks á 

því skólaári sem vað að ljúka en könnun á líðan 

starfsfólks var fyrst lögð fyrir með formlegum 

hætti fyrir  tveimur árum. Einnig var gengið úr 

skugga um að starfmenn færu yfir öryggisáætlun 

skólans og tryggt að þeir kynntu sér 

eineltisáætlun Tjarnarskóla sem ber yfirskriftina 

Vellíðan á vinnustað. Í þessu skyni var 

Öryggisáætlun Tjarnarskóla og skjalið Vellíðan á 

vinnustað á dagskrá kennarafunda starfsársins. 

Umræða um fleiri samverustundir utan skólatíma 

fór einnig fram og reynt að fjölga þeim. Undir lok skólaársins var síðan lögð fyrir nafnlaus 

viðhorfskönnun sem var svarað á netinu. Spurningar voru rífllega þrjátíu valkostaspurningar og ein opin 

spurning í lokin. Könnunun var lögð fyrir sex starfsmenn og svarhlutfallið 100%. 
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Við lögðum sambærilega könnun fyrir starfsmenn skólaárið 2012-2013 og gerðum grein fyrir 

niðurstöðum í sjálfsmatsskýrslu þess skólavetrar. Þá settum við okkur markmið að fjölga í hópi þeirra 

sem voru ánægðir og mjög ánægðir. Niðurstaðan þá var:  

Úr viðhorfskönnun skólaveturinn 2012-2013:  

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.   

Samanburðurinn nú, vorið 2015, er afar ánægjulegur eins og sést hér fyrir neðan:   

 

 

Könnuna í heild sinni má nálgast á heimasíðu skólans. Hún er í 4 hlutum: 

1. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-1-hluti.pdf 

2. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-2-hluti.pdf 

3. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-3-hluti.pdf 

4. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-4-hluti.pdf 

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-1-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-2-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-3-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-4-hluti.pdf
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Samantekt og mat 

Segja má að heildarniðurstöður séu afar ánægjulegar þegar litið er til vellíðunar starfsfólks á vinnustað. 

Hún nær til margra mikilvægra þátta. Það sem helst má lesa út úr könnuninni sem vísbending til umbóta 

er að kennarar vilja gjarnan fjölga skipulagsfundum á vinnustaðnum. Það verður gert á næsta skólavetri. 

Einnig má sjá að einhverjum finnst að rödd viðkomandi heyrist ekki nægilega á vinnstaðnum. Hægt er að 

hlúa að þeim þætti í samskiptum og ræða til dæmis í hefðbundnu atvinnuviðtali.  

 

Umbótatillögur  

Að fjölga skipulagsfundum á vinnustaðnum og stuðla að því að öllum finnist að þeirra rödd hafi áhrif á 

vinnustaðnum með því að ræða þennan þátt í atvinnuviðtali. 

Margrét Theodórsdóttir 

 

 

2. Hvernig getum við komið á fót vinnustaðaheimsóknum 10. bekkinga á 

starfsárinu og eflt þátttöku foreldra í starfskynningum? 

 

Sá kennari sem sér um kennslustundirnar menntun og störf ætlaði sér að bera ábyrgð á þessum hluta 

sjálfsmatsins í vetur. Hún var barnshafandi og fór í barnseignaleyfi um áramótin. Sá kennari sem leysti 

hana af hafði ekki svigrúm til þess að koma þessum heimsóknum á. Það var því ákveðið að bíða með að 

skipuleggja vinnustaðaheimsóknir þar til síðar. Þessari matsspurningu er því ósvarað enn um hríð. 
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3. Hvernig getum við aukið samkennd, vináttu, vellíðan og jákvæð samskipti í 

skólanum?  

 

Markmið 

Ekkert er mikilvægara í skólastarfi en vellíðan 

nemenda. Allt frá stofnun skólans hefur leynt 

og ljóst verið unnið ötullega að því að 

nemendum líði vel í skólanum. Mikil alúð alls 

starfsfólks er lögð við þennan þátt í 

skólastarfinu og á hverju hausti er lagt upp 

með að kynnast nýjum nemendum og fá þá 

með tímanum til  að ganga í svo nefndum 

Tjarnarskólatakti. Það er nafn sem við höfum 

haft sem yfirskrift þegar við tölum um viðmót 

og menningu í skólanum. Allar 

sjálfsmatsskýrslur hingað til hafa haft matsspurningu um vellíðan nemenda. Það eitt sýnir hversu mikla 

áherslu við leggjum á þennan þátt. Starfsmenn hafa verið ötulir að leita sífellt nýrra leiða til þess að 

innleiða góðan skólabrag og vellíðan á hverjum tíma. 

Við höfum farið þá leið undanfarin ár að leggja viðhorfskannanir tvisvar á ári fyrir nemendur til þess að 

kanna hvernig þeim líður í skólanum. Á þessum skólavetri ákváðum við að gefa þessum þætti enn meira 

vægi með ennþá markvissari vinnubrögðum í þeim tilgangi að auka samkennd, vináttu, vellíðan og 

jákvæð samskipti í skólanum. 

 

 

Lýsing  

Ákveðið var að semja aðgerðaáætlun þar sem tíundað yrði með hvaða hætti við gætum stuðlað enn 

frekar að því sem felst í matsspurningunni. Matið fælist síðan í því að skoða niðurstöður viðhorfs-

kannana meðal nemenda og að fá álit kennara í lok starfsársins um hvernig til hafi tekist.  
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Upphaflega aðgerðaáætlunin fólst í lista sem við skráðum á kennarafundi undir yfirskriftinni Broskallinn:  

Aðgerðaáætlunin var fyrst skráð sem hugmyndalisti: 

 

BROSKALLINN 2014 – 2015: 

 Fá fyrirlesara um t.d. jákvæða sjálfsmynd, gott mataræði, sjálfstyrkingu; stelpur/strákar. 

 Fá markþjálfa til liðs við okkur til að styðja við verkefnið. 

 Styrkja góð málefni (sbr. jólapeysuverkefnið í fyrra). Taka e.t.v. þátt í verkefni eins og ,,Jól í 
skókassa“. 

 Nemendur búi til reglur fyrir hópavinnu (þemadagar/önnur hópavinna). 

 Nemendur skrifi jákvætt hver um annan. 

 Nemendur skrifa dagbók í hópavinnu, s.s. á þemadögum. 

 Jólakort – senda jákvæð skilaboð í desember. 

 Hafa leynivinaverkefni.  

 Fá foreldra til samstarfs til þess að styðja við ,,broskallinn“. 

 Búa til ,,vinahópa“ leynt og ljóst. 

 Föndra vinabönd. 

 Tilnefningar; t.d nemendur sem hafa verið sérstaklega almennilegir/gert góðverk í skólanum ( 
hafa kassa á ganginum fyrir tilnefningar) 

 Búa til vatns- og vindhelt skraut fyrir vinatréið okkar í grenndarskóginum (táknræn athöfn). 
 

 

Með þennan fjórtán liða lista að leiðarljósi var hafist handa og flestar þessar hugmyndir voru 

framkvæmdar með einum eða öðrum hætti. Fleiri hugmyndir áttu eftir að bætast við og komast í 

framkvæmd. 

Það sem komst í verk: 

1) Fá fyrirlesara um t.d. jákvæða sjálfsmynd, gott mataræði, sjálfstyrkingu; stelpur/strákar. 
Þessi liður var ekki framkvæmdur í þeirri mynd sem fyrirhugað var en öll ofangreind atriði eru samt alltaf 

á dagskrá í tengslum við kynfræðslu og mannrækt. 

2) Fá markþjálfa til liðs við okkur til að styðja við verkefnið. 
Við fengum tvo markþjálfa til að koma með fyrirlestur á kennarafundi um markmið og leiðir sem 

markþjálfun felur í sér og annar þeirra kom í tvígang til þess að leggja okkur lið varðandi einn nemanda 

sérstaklega en hann á sér langa sögu vanlíðunar í skóla, áður en hann kom til okkar.  

3) Styrkja góð málefni (sbr. jólapeysuverkefni Unicef í fyrra). Taka e.t.v. þátt í verkefni eins og 
,,Jól í skókassa“. 

Nemendur tóku þátt í söfnun fyrir ABC- hjálparstarf, en söfnun af þessu tagi hefur verið fastur liður á 

dagskrá hjá okkur undanfarin ár. Að þessu sinni nýttum við þetta verkefni til þess að þétta saman 

þemadagahópa í upphafi þemadaga, hinna síðari á starfsárinu. 
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4) Nemendur búi til reglur fyrir hópavinnu (þemadagar/önnur hópavinna    
Á fyrri þemadögum , sem áttu sér stað í desember, var hluti verkefnisins að nemendur áttu sjálfir að 

móta samskiptareglur sem áttu að gilda á þemadögum. Hver hópur um sig fór á kaffihús og áttu að ræða 

hugmyndir að því hvernig tryggja mætti góð samskipti í hópavinnunni. Fyrirmælin voru:  Hópurinn kemur 

sér saman um þær reglur sem eiga að gilda um samvinnu og samskipti hópsins á þemadögunum. Áður 

en þemadagarnir hófust var einnig rætt við alla bekki um mikilvægi samvinnu og góðra samskipta í 

hópvinnunni og hver hópur um sig skráði niður margar gullnar samskiptareglur á blöðin sín. 

Auk þessa bjuggu yngstu nemendur skólans, 8. bekkingar, sér til samskiptareglur í skólastofunni en 

miklar umræður áttu sér stað í aðdraganda  þeirra undir stjórn mannræktarkennara. 

5) Nemendur skrifi jákvætt hver um annan. 
Tíundu bekkingar luku skólaárinu með því að skrá jákvæð ummæli hvert um annað. Ummælin voru síðan 

plöstuð inn og afhent við skólaslit.   

 
6) Nemendur skrifa dagbók í hópavinnu, s.s. á þemadögum. 

Á þemadögum var einn liður í vinnu hópsins að skrá hvernig þeim tókst að skipta með sér verkum og í 

lokin meta hvernig samvinna og samskipti höfðu gengið. 

 
7) Jólakort – senda jákvæð skilaboð í desember. 

Á þemadögunum var unnið sérstakt jólakortaverkefni. Hver hópur um sig sendi öllum nemendum 

innbyrðis í hópnum jólakort og einnig öllum nemendum í  öðrum hóp. 

 
8) Hafa leynivinaverkefni.  

Í byrjun desember skipulagði nemendaráðið leynivinaverkefni. Hver nemandi dró nafn úr potti og gaf 

litla gjöf.  

 
9) Fá foreldra til samstarfs. 

Þátttaka foreldra jókst til muna í skólastarfi Tjarnarskóla á skólaárinu. Strax í haust var tónninn gefinn og 

í kjölfar haustfunda voru Fésbókarsíður stofnaðar í öllum bekkum og einnig undir nafni Foreldra- og 

kennarfélags Tjarnarskóla. Gerð var tilraun með foreldramorgna í öllum bekkjum þar sem þeim gafst 

færi á stuttu kaffispjalli með umsjónarkennara í morgunsárið. Foreldri í 8. bekk kom með prýðilegan 

kvöldfyrirlestur um hættur á netinu. Foreldri í 10. bekk kom og sagði frá ferð sinni og dætra sinna til 

Afríku og foreldrafélagið stóð fyirir afar áhugaverðum fyrirlestri um sexting eitt kvöldið. Það er einnig 

hefð að hittast í byrjun aðventu og eiga skemmtilega stund saman í skólanum sem foreldrar undirbúa. 

Foreldrar stóðu fyrir vel heppnaðri samveru nemenda og gistingu í Gufunesbæ frá kl. 6 að kvöldi til 

hádegis daginn eftir þar sem endað var með ,,brunch“. Bekkjarforeldrar í 9. bekk stóðu fyrir spilakvöldi 

og ekki má gleyma framlagi foreldra í tengslum við afmæli Tjarnarskóla. Tvær mömmur í 9. bekk studdu 

fjáröflunarverkefni 9. bekkjar með miklum myndarbrag en skemmtilegir taupokar voru fjöldaframleiddir 

með merki sem var hannað af nemanda í bekknum.  
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Þátttaka foreldra aldrei verið svona öflug eins og í vetur og við kennararir eru þess fullvissir að þátttaka 

foreldra eykur starfsgleði og skilning sem skilar sér í enn betra skólastarfi og góðum samskiptum á milli 

nemenda. Næsta vetur væntum við þess að framlag foreldra eflist enn frekar ef svo fer fram sem horfir.  

 
10) Búa til ,,vinahópa“ leynt og ljóst. 

Í skipulagi skólastarfsins hafa kennarar að leiðarljósi að stuðla að vináttu og góðum kynnum á milli 

nemenda. Með þetta í huga var ,,raðað“ í þemadagahópa og aðra samvinnuhópa í ýmsum verkefnum 

vetrarins í skólastarfinu. Að jafnaði skipta nemendur um sæti einu sinni í viku og þá hafa 

umsjónarkennarar að leiðarljósi að ýta undir kynni og góð samskipti með því hverjir sitja saman hverju 

sinni. Í félagsstarfinu er þessa einnig gætt og nemendur geta einnig komið með óskir um hverjum þeir fái 

að sitja hjá þegar þeir eru að kynnast.  

11) Föndra vinabönd. 
Góð hugmynd, en var þó ekki framkvæmd; verður e.t.v. að veruleika síðar. 
 
 

12) Tilnefningar; t.d nemendur sem hafa verið sérstaklega vinsamlegir í garð annarra/gert góðverk 
í skólanum ( hafa kassa á ganginum fyrir tilnefningar). 

Þessi liður rættist við skólaslit þar sem tveir nemendur fengu viðurkenningar af þessu tagi; mjög 

ánægjulegt. 

 
13) Búa til vatns- og vindhelt skraut fyrir vinatréð okkar í grenndarskóginum. 

Líka góð hugmynd til þess að tákngera vináttu – en varð ekki að veruleika. Nýtum tækifærið næsta vetur. 
 
 
AUK ÞESS.... 
Við sjáum ástæðu til að nefna einnig að góð samvinna tókst með umsjónarkennurum og foreldrum um 

að stuðla að auknum samskiptum nemenda og tilbreytingu í skólastarfinu. Hér má nefna að 

áttundubekkingar fóru í boð til nemenda í bekknum í tilefni afmæla og prófaloka, niundubekkingar fóru 

saman í bíó og grilluðu saman í Elliðaárdalnum og fóru sman í  ísferð. Tíundu bekkingar bekkingar héldu 

einnig afmælisboð og fóru saman í skipulagða dagsferð.  Eitt verkefni var á dagskrá hjá 8. bekkjar 

foreldrum; að fara í keiluferð nú undir vorið – en var frestað til næsta hausts. 

 

 

 

Hér má einnig nefna opinn fund sem skólaráðið hélt í maí þar sem rætt var með markvissum hætti 

hverngi stuðla megi að virkari samskiptum í nemenda- og foreldrahópnum til þess að ýta undir velferð 

nemenda í sem víðasta skilningi. 
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Til þess að leggja enn betur mat á hvernig til hafði tekist var spennandi að sjá hvort við sæjum breytingar 

til batnaðar frá viðhorfskönnuninni í nóvember í könnuninni sem var lögð fyrir í maí. Þessar niðurstöður 

eru einungis hluti af þeim spurningum sem lagðar voru fyrir, en þær sem eru líklegastar til þess að mæla 

breytingar sem tengdust matsspurningunni:  

 

 

Útskriftarnemendur (vantar tvo) vorið 2015 
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Samanburður á viðhorfskönnunum í nóvember 2014 og maí 2015 

Kvos (8. bekkur)16   Lækur (9. bekkur)12               Smiðja(10. bekkur) 11 

Alls svöruðu 37 í nóvember og 39 í maí 

 

Hvernig hefur þér liðið  í Tjarnarskóla á  1.önn(n)/3.önn(m)? 

n = nóvember;  m = maí         Samtals  37/39 

(n)(m)   (n)(m)   (n)(m)    (n)(m)    (n)   (m) 

(2)(2)  Mjög vel   (4)(5) Mjög vel   (1)(3 ) Mjög vel            (7)(10)   19%,26% 

(4)(4 )  Vel  (4)(3) Vel  (6)(4 ) Vel   (14)(11) 38%,28% 

(4)(4)   Nokkuð vel (3)(1 )  Nokkuð vel (4)(5)  Nokkuð vel  (11)(10) 30%,26% 

(0)(0)  Frekar illa (1)(1 ) Frekar illa (0)(2) Frekar illa   (1)(3)      3%,8% 

(1)(1 )  Illa  (1)(1 ) Illa  (0)(  0) Illa   (2)(2)      5%, 5% 

(0)(0 )  Mjög illa  (0)(1 ) Mjög illa (2)(2) Mjög illa  (2)(3)      5%, 8% 

 

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

n = nóv.   m = maí 

(n)(m)   (n)(m)  (n)(m)  (n)(m)  (n)(m) 

( 0)(0) miklu verr (0)(0) verr (1)(1) svipað (5)(5) betur (5)(5) miklu betur 

(0) (1) miklu verr) (1)(1)  verr 4)(4) svipað (1)(1) betur (7)(5)  miklu betur 

(1)(1 ) miklu verr) (1)(2)  verr (1)(3) svipað (5)(3 ) betur (7)( 7)  miklu betur 

(1)(2)   (2)(3 )  ( 6 )(8)  (11)(9)   (19)(17)   
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Hefur þú orðið vitni af baktali í skólanum upp á síðkastið? 

 

(11)(8) aldrei   (3)( 3)  stundum (0)(0) oft (0)(0) mjög oft  

(4)(6) aldrei    (4)(5)  stundum (1)(0) oft (4)(1) mjög oft  

(5)(7) aldrei   (6 )(4)  stundum (1)(1) oft (1)(4) mjög oft  

  (20)(21)   (13)(12)   (2)(1)   (5)(5)   

 

Samantekt og mat 

Baktal, netnotkun, sýn nemenda á hvernig öðrum líður, þeirra eigin upplifun í skólanum og margt fleira 

má finna í spurningalistunum okkar. Að þessu sinni gerum við einungis grein fyrir afmörkuðum hluta  

viðhorfskannana, þeim sem tengjast aðallega matsspurningunni 

Eins og sést á töflunum hér fyrir ofan þá verða  einhverjar breytingar á milli kannana.  Það er ánægjulegt 

að sjá að það fjölgar í hópi þeirra sem svara að sér líði mjög vel í skólanum og heildarniðurstöður eru 

jákvæðar. Það er þó áhyggjuefni að sjá nemendur sem líður mjög illa. Niðurstöður sem sýna fram á 

samanburð á líðan nemenda í skólanum nú og þeim sem þeir komu úr eru ánægjulegar þó einn – þrír 

nemendur segi þó að þeim líði verr eða miklu verr, sem okkur þykir auðvitað afar leitt. Varðandi 

baktalsspurninguna þá verða nær engar breytingar á milli kannana. Þarna er áfram verk að vinna.  

Í lok vetrar ræddi kennarahópurinn um hvernig til hafði tekist og var sammála um að atriði á 

verkefnalistanum hafi styrkt markmiðið sem sjálfsmatsspurningin fól í sér. Við sáum aukna samheldni í 

bekkjum, umburðarlyndi jókst og meiri ró komst yfir skólastarfið, sértaklega í 9. og 10. bekk. Eins og 

löngum fyrr hefur okkur fundist taka talsverðan tíma að styrkja sjálfsmynd nemenda í 8. bekk og fá 

nemendur til þess að ganga í svo nefndum Tjarnarskólatakti. Nemendur í þeim bekk eru nýir í skólanum 

og það tekur nemendur alltaf tíma að kynnast og gera sér grein fyrir að allir eru einstakir.  Hér er ávallt 

verk að vinna en hún skilar sér í 9. og 10. bekk.  

Í niðurstöðum viðhorfskannana greinum við ekki þann mun sem við sjálf tókum eftir þegar líða tók á 

skólaveturinn. Það er úrvinnsluatriði fyrir okkur. Ef til vill þurfum við að hafa orðalag meira 

sundurgreinandi til þess að átta okkur betur á því hvort nemendur finni fyrir meiri samheldni, sterkari 

bekkjaranda, meira umburðarlyndi, minna baktali og svo framvegis. Það verður verkefni næsta vetrar að 

þróa betur mælitækið okkar; viðhorfskönnunina. Við höfum einnig í hyggju að beyta viðhorfskönnunum 

þannig að nemendur vinni þær á netinu, líkt og við unnum viðhorfskönnun meðal starfsmanna. Það yrði 

örugglega til bóta. 
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Í skólanum er unnið með samskipti á hverjum einasta degi, leynt og ljóst. Í okkar augum er ekkert 

mikilvægara til þess að nemendur blómstri, hver um sig, ein einnig sem hópur, en að samskiptin 

einkennist af vináttu, samheldni, gagnkvæmum skilningi og umburðarlyndi. Það er verkefni okkar á 

hverjum einasta degi. 

 

Umbótatillögur 

Að huga að breytingum á viðhorfskönnunum okkar, hafa þær rafrænar og ígrunda betur hvernig við 

orðum matsspurningar til þess að fá ítarlegri mynd af því hvernig nemendum líður. Einnig væri 

forvitnilegt að fá álit foreldra við að svara matsspurningunni. 

 

Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Starfsmenn Skólapúlsins lögðu viðhorfskönnun fyrir foreldra Tjarnarskóla á skóalvetrinum 2014 – 2015. 

Gerður var samningur við Skólapúlsinn um að leggja fyrir viðhorfskönnun meðal foreldra á haustönn. 

Niðurstöður urðu afar ánægjulegar fyrir okkur í Tjarnarskóla og við fögnuðum því hve foreldrar eru 

jákvæðir í garð skólans og þess skólastarfs sem hér fer fram.  

Nálgast má niðurstöðurnar á krækjunni:   

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/kassi-2/foreldravidhorfskonnun-skolapulsins-i-mars-2015.pdf 

 

 

 

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“.  Gert 

hefur verið grein fyrir þeim könnunum í fyrri sjálfsmatsskýrslum. 

Niðurstöður viðhorfakannana Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur meðal foreldra í Tjarnarskóla hafa 

almennt séð  verið mjög  jákvæðar fyrir Tjarnarskóla.  

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/kassi-2/foreldravidhorfskonnun-skolapulsins-i-mars-2015.pdf


Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2014 - 2015 

21 
 

Í sjálfsmatsskýrslu skólans 2012-2013 var ýtarlega fjallað um niðurstöður þessara kannana.  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 

Kennarahópnum tókst ekki að uppfæra umbótaáætlun í lok þessa árs – en fyrirhugað er að leggja vinnu í 

það á komandi skólavetri til þess að meta hvernig til hefur tekist og setja okkur ný markmið. 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf
http://tjarnarskoli.is/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats
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Samantekt /umræða 
 

Nú er öðru ári í nýrri fimm ára áætlun (2) lokið og við komin vel áleiðis að meta þá liði sem eru á þeirri 

áætlun, eða háfnuð.  

Í umbótaáætlun skólaársins 2013-2014 voru 3 verkefni á listanum: 

 

 

1. Að kanna líðan starfsfólks á vinnustaðnum Tjarnarskóla. 

 

Lögð var fyrir rafræn könnun sem nálgast má á krækjunum:  

5. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-1-hluti.pdf 

6. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-2-hluti.pdf 

7. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-3-hluti.pdf 

8. hluti: http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-4-hluti.pdf 

 

 

Niður stöður voru ánægjulegar og undirstrika ánægju starfsmanna á vinnustaðnum. 

 

2. Hvernig getum við komið á fót vinnustaðaheimsóknum 10. bekkinga á starfsárinu og eflt 

þátttöku foreldra í starfskynningum? 

Eins og fram kemur í skýrslunni urðum við að fresta þessum lið vegna tiltekinna aðstæðna. Fyrirhugað er 

að taka upp þráðinn næsta skólavetur og nýta þessa matsspurningu í sjálfsmati komandi skólaárs. 

 

3.  Hvernig getum við aukið samkennd, vináttu, vellíðan og jákvæð samskipti í skólanum?  

 

Til þess að svara þessari spurningu bjuggum við til aðgerðaáætlunina BROSKALLINN 2014-2015 og 

lögðum fyrir viðhorfskannanir og kennarahópurinn lagði einnig mat á árangurinn. Kennarahópurinn var 

sammála um að aðgerðir hefðu borið árangur þó að niðurstöður nemendakannana hafi ekki dregið það 

nægilega fram.  

 

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.  

 

 

http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-1-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-2-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-3-hluti.pdf
http://tjarnarskoli.is/skrar/file/sjalfsmat/vidhorfskonnun-kennara-4-hluti.pdf
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Undanfarin þrjú skólaár höfum við farið í  umbótaferli hvað þetta varðar. Undir vor síðast liðin þrjú ár 

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.  Þegar upp var staðið varð reyndin sú í vetur að umtalsverð aukning hefur orðið á aðkomu 

foreldra í skólastarfinu og ef fram fer sem horfir verður vaxandi gengi í þeim efnum á næsta skólavertri. 

Það er ástæða til þess að skrá þau skref nánar til þess að kortleggja betur þann árangur sem hefur náðst í 

þessum mikilvæga þætti skólastarfsins.  

 

Okkur þykir afar eftirsóknarvert að fá foreldra og nemendur meira að umbótastarfi  í skólanum. 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. Þar er verk að vinna á 

næstu árum.  
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Lokasamantekt 
 

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

enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2014 – 2015 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  sjö 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.  

Þegar árangur er skoðaður með kerfisbundnum hætti vakna nýjar hugmyndir og hvati til að leita enn 

nýrra leiða til þess að bæta skólastarfið og þróa til meiri vaxtar. Með þeim hætti eykst ánægja og vilji til 

góðra verka.  

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.  
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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 áfram með nýju fimm ára 

áætlunina að leiðarljósi. Við tökum upp þráðinn þar sem frá var horfið þegar nýtt skólastarf hefst í ágúst. 

Sum verkefni þurfa að vera í sifelldri skoðun  meðan önnur eru afmarkaðri og tímabundnari í 

skólaþróuninni.  Nú eru við í ferli nýs Evrópuverkefnis þar sem tengsl vi nemendur í fimm Evrópulöndum 

verða efld. Í semptember á næsta ári fáum við um þrjátíu gesti til okkar frá flestum þeirra fimm 

þjóðlanda sem eru í verkefninu. Við höfum eignast vinaskóla í Danmörku, Roskilde lille skole með 

gagnkvæmar heimsóknir í huga. Nú þegar höfum við fengið heimsókn Dananna og þrír kennarar fóru í 

þessum mánuði til fundar í Danmörku til þess að undirbúa samstarf í náinni framtíð. Valgreinum hefur 

fjölgað og kryddað skólastarfið á ánægjulegan hátt. Það er ávallt keppikefli að styðja fjölbreytni í 

skólastarfinu og koma til móts við áhuga nemenda. Á síðasta skólaári jukum við enn þátt yoga í 

skólanum og hyggjumst halda áfram að styðja nemendur í að læra um hvernig hægt er að nýta 

yogaþekkinguna til betri líðunar og sjálsvitundar.  

Ný umbótaáætlun hefur ekki litið dagsins ljós en verður mótuð þegar kennarahópurinn kemur aftur til 

starfa í ágúst.  

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. Mörg ný skref voru stigin á þessum 

vettvangi á þessum skólavetri og við horfum með tilhlökkunar til skólastarfsins næsta vetur. 

Skóli er skemmtilegt samfélag!  

Reykjavík, júní 2015 

 

skólastjóri 
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