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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2015-2016 
 

 

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

Skólaveturinn  2015 -2016 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 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla í átta 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. 

 

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 sjálfsmatsverkefni 

á listanum okkar. 
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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  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 þessi 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.   

 

Nýr fimm ára rammi 

Á sjötta sjálfsmatsárinu var lagt  upp með sex viðfangsefni en í reynd urðu viðfangsefnin fimm. Á því ári 

unnum við út frá nýjum fimm ára ramma (sjá hér fyrir neðan). Skólaárið 2014-2015  takmörkuðum við 

okkur við þrjú meginviðfangsefni. Á því skólaári sem var að ljúka (vorið 2016) litum við fyrst og fremst til 

eflingar foreldrasamstarfs í skólanum, leituðum til foreldra með hugmyndir að því hvernig við tengjumst 

betur grenndarsamfélaginu og vildum einnig kanna viðhorf foreldra til samstarfs skólans við erlenda skóla 

í tengslum við svo nefnt Evrópuverkefni og samstarf við danskan vinaskóla, Roskilde Lille skole, en 

undirbúningur að samstarfi við hann hófst skólaárið 2014-2015:  
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Nýr fimm ára sjálfsmatsrammi (3) 

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 

 

Ytri tengsl – samfélag.  Ráðstöfun auðlinda 

Aðbúnaður 

 

Samstarf heimila og skóla 

 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

 

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 skýrslu. 

 

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 skólaárinu 2014 – 2015 voru þrjú meginviðfangsefni í umbótaáætluninni okkar. 

 

Á því skólaári sem nú var að ljúka 2015 – 2016 voru þrjú meðginviðfangsefni í umbótaáætluninni sem sjá 

má í töflunni hér á eftir. Öll þrjú viðfangsefnin tengjast að miklu leyti mikilvægu samstarfi við foreldra sem 

hafa verið okkur hugleikin í vaxandi mæli:  
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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 getum 
við stuðlað að enn 
öflugri þátttöku 
foreldra í 
skólastarfinu? 

Fara yfir þróun 
samstarfs síðustu 
þriggja ára með það 
fyrir augum að 
kortleggja þá þróun 
sem hefur átt sér stað. 

Nýta fundargerðir og 
skráningu viðburða þar 
sem þátttaka foreldra 
kemur við sögu. 

Skólaárið 2015 - 
2016 
 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2016  
 
 

2. Hvernig getum 
við metið þátttöku 
skólans í 
alþjóðasamstarfinu 
sem við höfum verið 
í undanfarin ár? 
 
 
 
 

Kynnast viðhorfum 
foreldra til þessa 
samstarfs. 

Leggja fyrir 
viðhorfskönnun meðal 
foreldra um hvernig til 
hefur tekist á 
skólaárinu. 

Skólaárið 2015-
2016 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2016 

3. Hvernig getum 
við aukið enn frekar 
tengslin við 
grenndarsamfélagið
? 
 

Fá hugmyndir frá 
nemendum, foreldrum 
og kennurum. 

Hafa fund með sem 
flestum þar sem 
viðfangsefnið verður 
tekið fyrir og hugmyndir 
skráðar. 

Skólaárið 2014-
2015. 
Kennarahópurinn; 
Margrét 
Theodórsdóttir. 

Júní 2016 
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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2015 – 2016  
 

Í vetur voru mörg spennandi verkefni í gangi hjá okkur. Hér má nefna áframhaldandi þátttöku í 

Evrópuverkefni sem lýkur síðla þessa árs og áframhaldandi samstarf við danskan skóla í Roskilde en í fyrra 

var lagður grunnur að því samstarfi þegar við tókum á móti dönskum kennarahópi á vormánuðum. Við 

tókum á móti tæplega þrjátíu erlendum gestum frá Finnlandi, Grikklandi, Spáni, Ítalíu og Slóveníu í 

september. Um var að ræða bæði nemendur og kennara. Við fengum einnig tuttugu og sjö Dani í heimsókn 

í apríl sem dvöldu hjá okkur í vikutíma. Skólastarfið okkar er mjög lifandi og á hverju ári komum við ótúlega 

mörgum hugmyndum í verk, þrátt fyrir fæðina. Sjónarhornið okkar hefur einnig beinst markvisst að því að 

efla foreldrasamstarfið enn meira og viljum leggja okkur fram um að fá foreldra til að vera sýnilegri í 

skólastarfinu. Sama gildir um það ætlunarverk okkar að gera útttekt á núverandi tengslum okkar við 

grenndarsamfélagið og leggja í hugmyndavinnu um með hvaða hætti hægt væri að efla þann þátt 

skólastarfsins enn frekar. 

 

1. Hvernig getum við stuðlað að enn öflugri þátttöku foreldra í skólastafinu? 

 

Markmið 

Við viljum leggja okkar af mörkum til þess að þróunin verði markvisst í þá veru að fá foreldra sem virkari 

þátttakendur á sem flestum sviðum skólastarfsins. 

Lýsing 

Foreldrar eru mjög mikilvægir þátttakendur í því að stuðla að velferð og velgengni nemenda í samvinnu 

við skólann. Til þess að svara matsspurningunni var ákveðið að hefja umræðuna við foreldra strax á 

haustfundum, fá hugmyndir og leggja línurnar fyrir veturinn. Einnig var ákveðið að draga saman í lok vetrar 

hvað hefði áunnist og bera saman við árin á undan. Áhugavert væri að skoða hvaða breytingar hafa átt sér 

stað. 

Í fyrra, skólaárið 2014-2015 tóku foreldrar virkari þátt en áður:  

Þátttaka foreldra jókst til muna í skólastarfi Tjarnarskóla á skólaárinu. Strax um  haustið var tónninn gefinn 

og í kjölfar haustfunda voru Fésbókarsíður stofnaðar í öllum þremur bekkjunum en 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. 18 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. 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2015 - 2016 

9 
 

bekk studdu fjáröflunarverkefni 9. bekkjar með miklum myndarbrag með því að hjálpa til við að 

skemmtilegir taupokar voru fjöldaframleiddir með merki sem var hannað af nemanda í bekknum. Við 

fögunuðum þessari jákvæðu þróun. 

Þátttaka foreldra hefur aldrei verið jafn öflug eins og í vetur (2015-2016) 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 og að samstarfið komist jafnvel í fastari skorður og að fleiri hefðir í aðkomu foreldra festi 

sig í sessi.  

 

Frá haustfundi með foreldrum 
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Veturinn 2015-2016 

Við breyttum fyrirkomulagi haustfunda með foreldrum sem höfðu aðallega verið upplýsingafundir fram 

að því.  

Við óskuðum eftir að foreldrar veldu sér verkefni af blaði sem var dreift á fundinum: 

 

Foreldrar gátu síðan merkt við og valið sér verkefni eftir áhugasviði. Við fengum foreldra einnig  í 

hugmyndavinnu sem skilaði sér í skemmtilegum lista. Hér fyrir neðan er listinn frá foreldrum í Kvos (8.  

bekknum): 

Þær hugmyndir sem voru nýttar í vetur eru feitletraðar en hugmyndirnar tengdust allar vinnustöðum 
foreldra. 
 

1.  Heimsókn í R.Ú.V.  kynning á þeim hliðum sem snúa að kvikmyndagerð og hugsanlega mætti 

útbúa stuttmynd allt eftir lengd heimsóknar. 

2. Kynning/stutt kennsla á táknmáli. Fór fram í 9. bekk, gekk svo vel að fyrirhugað er að gera aftur 

á næsta skólaári.  

3. Fyrirlestur um umhverfismál/ferðaþjónustu.  Getur jafnvel útvegað ódýrar ferðir t.d. 

hvalaskoðun. Á haustmisseri var farið með erlenda gesti í hvalaskoðun. Vinnustaðaheimsóknir 

voru í vali á árinu og nokkrir nemendur völdu hvalaskoðunarfyrirtæki. 

4. Innkoma í tíma og kynning á óvenjulegu starfi .þ.e. veðurathugun á Hveravöllum í 3 ár. 

5. Vettvangsferð á Veðurstofu Íslands.  
6.  Fyrirlestur um sjálfstyrkingu. Gestur frá Hugarafli kom og hafði fyrirlestur fyrir stelpuhóp. 

7. Heimsókn í málmsteypuna Hellu. Hámark 15 í einu Tækniskólinn hefur komið til þeirra í 

heimsókn.  Nemendur nýttu sér þessa hugmynd í vinnustaðaheimsóknir. 

8. Vettvangsferð á byggingarstað og umræða um hönnun og byggingar. 

9. Kynning í skólanum á rafeindatækni, tengist t.d. því sem þau eru að gera í Legótækni.   

Nemandi nýtti sér þessa hugmynd í vinnustaðaheimsóknir. 

10. Kynning í skólanum á starfi tannlæknis. 

11. Heimsókn á spítala.  Tveir nemendur fóru í vinnustaðaheimsókn. 

12. Heimsókn á Veiðimálastofnun. 
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Ath. einnig fóru nemendur í eftirfarandi heimsóknir fyrir milligöngu foreldris: 

a) heimsókn til Rannsóknarlögreglunnar og  

b) í heimsókn í fyrirtækið Plain Vanilla. 

 

Auk þess kom einn pabbinn með dúfurnar sínar í heimsókn einn föstudaginn og sagði 

nemendum frá áhugamálinu sínu um dúfnarækt.  

 

Í Læk og Smiðju (9. og 10. bekkjar foreldrum) skráðu foreldrar sig á lista þar sem eftirfarandi verkefni voru 

í boði: 

 

Foreldrar lögðu drög að viðburðum vetrarins þannig: 

Dagskrá vetrarins: 

 Fyrsta vika í október, komum börnunum á óvart. 

 26. nóvember, jólaföndur 

 15. janúar, gisting ef við fáum stað. 

 10. mars, kvöldmatur og 10. bekkur með fjáröflunarbingó. 

Öllum þessum hugmyndum var hrint í framkæmd, nema síðasta liðnum. Í október skipulögðu foreldrar 

skemmtilega morgunhressingu. Þeir mættu með morgunverðarhlaðborð og komu nemendum 

skemmtilega á óvart. 
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Í lok nóvember var hefðbundið föndusíðdegi þar sem 10. bekkingar seldu veitingar sem fjáröflun fyrir 

útskriftarferð vorsins. 

Í febrúar fór síðan allur hópurinn í gistiferð í Gufunesbæ sem tókst afar vel. Foreldrar höfðu allan veg og 

vanda að ferðinni sem var frá kl. 18.00 á föstudegi til hádegis á laugardegi. Unglingarnir voru alsælir. 

Þessu til viðbótar komu foreldrar afar sterkir inn við að taka á móti tveimur hópum erlendra gesta 

þennan skólavetur. Fyrri hópurinn kom í september; gestir frá fimm Evrópulöndum, en hinn síðari kom í 

apríl, frá danska vinaskólanum okkar; Roskilde Lille skole. Erlendu unglingarnir gistu hjá fjölskyldum 

nemenda og voru þátttakendur í ýmsu sem fjölskyldurnar skipulögðu, ýmist hver fjölskylda um sig eða 

nokkrir saman. Það var samdóma álit að þessar heimsóknir hafi tekist afar vel og þjappað 

,,Tjarnarskólafjölskyldunni“ saman, bæði unglingunum og foreldrunum, en samskipti og samvera jukust 

verulega dagana sem gestirnir voru hjá okkur, bæði í september og apríl. 
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Opni fundur skólaráðsins í maí tókst afar vel.  Lagt var upp með eftirfarandi viðfangsefni: 

Halda opinn fund þar sem:  

10. bekkingar miðli til 9. bekkinga  reynslu sinni af:  

 Hversu vel gekk hjá þeim að skapa góðan bekkjaranda.  

 Skipuleggja árshátíðina.  

 Gera kennaragrínið (myndband sem hefð er fyrir að sýna á árshátíð).  

 Skipuleggja fjáröflun fyrir útskriftarferðalag 10. bekkinga. 

Á meðan myndu foreldrar 10. bekkinga miðla reynslu til foreldra í 9. bekk um hvernig gott er a leggja 10. 
bekkingum lið í fjáröflun, skipulagi kveðjustundar og koma fleiri hagnýtum upplýsingum á framfæri. 

Foreldrar í  8. bekk og 8. bekkingar  vinni að hugmyndum um hvernig við getum nýtt og tengt okkur enn 
betur grenndarsamfélaginu.   

Einnig var óskað eftir því að foreldrar og nemendur ræddu hugmynd að því að  breyta fyrirkomulagi 

matartíma/frímínútna á föstudögum á þá lund að sleppa einum fimmmínútna frímínútum úr valtímum á 
mánudögum og fimm mínútna frímínútum á milli tveggja valtíma á föstudögum og lengja á móti hádegið 
á föstudögum um 10 mínútur en föstudagshádegið hefur verið knappara. Þessi tillaga var samþykkt 
samhljóða.   

Metþátttaka foreldra var á fundinum – en það var skyldumæting hjá nemendum sem fengu í staðinn leyfi 

í kennslustundum daginn eftir. Foreldrar voru afar virkir í umræðuhópum og margar góðar hugmyndir 

voru skráðar sem verða nýttar næsta vetur í skólastarfinu.  

Hér á eftir kemur upptalning á þeim hugmyndum sem fram komu: 

 

 

Samantekt frá  8. bekkjar foreldrum: 

Hafa dansnámskeið, hjóladag, böll. Hafa pókóvöll, fara í brennó.  

Tónlistartenging: Salka Sól, fyrrverandi Tjarskælingur; Þráinn Árni (Skálmöld, er kennari í Norlingaskóla), 

Bjössi (bolur?).  

Hafa uppákomu t.d. að foreldrar komi á óvart með því að bjóða upp á morgunressingu. 

Fá fótboltamark til að hafa á frosinni Tjörninni. 

Fá gesti í heimsókn: Segja frá t.d. hjólafærni. 
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Alls konar heimsóknir og tengingar: 

Fara í Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, Árbæjarsafnið, skauta á Ingólfstorgi, tungumálaskóla, 

tónlistarstúdíó, fréttastofu, keilu, vinnustofur listamanna, Hvalasafnið, taka myndir í nágrenninu og halda 

sýningu, heimsækja lögreglu og slökkvilið og fara á vinnustaði. Fara í ísbúð/kaffihús. Fara í heimsókn á 

Grund og Vesturgötu 7 og spjalla við fólkið þar. Fara í franska skólann, Hallgrímskirkju, Þjóðarbókhlöðuna. 

Fara út í Viðey og skoða höfnina, Slippinn, varðskipin og fá að heimsækja Slysavarnaskólann. Mæta á 

þingpalla og heimsækja Seðlabankann. Fá að líta inn í eldhús á veitingastöðum. Lesa fyrir börn á 

Barnaspítalanum. Skoða Hótel Holt, skoða bíó bak við töldin. Skoða Landakotskirkju og fara sendiráð. 

Tjalda í Hljómskálagarðinum. Skoða Landakotsspítala og gamal Vesturbæjarskólahúsið (Mímir), skoða 

Hörpuna og dorga við höfnina. Vera túristi einn dag/taka túristastrætó. Fá að smíða einhvers staðar. Fara 

í frispígolf, tálga, hafa púslkvöld (eða grípa í púsl), skoða háskóla. Fara í Nauthólsvík, fá að skoða litlar 

flugvélar, fara í fornbókabúðina hjá Braga og Gamla bíó, Kramhúsið fyrir alla eða val. Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur (hafa verið með flott námskeið). Skipuleggja eitthvað fyrir brettaliðið.  Þjóðminjasafnið; tengja 

við myndmennt, textílmennt, sögu, ath. það er munadeild í Vesturvör Kópavogi.  Hljómskálagarðurinn – 

fara í lautarferð, skoða stytturnar og teikna þær, nýta leiktækin þar. Fara í Húsdýragarðinn. Ath. með 

Laugar í Sælingsdal (sbr. Reykjaskóli). Heimsækja vinnustaði. Hafa gæludýradag. Heimsækja íþróttafélög. 

Kynnast lífríki Tjarnarinnar og taka hluta í fóstur/efla fuglalífið. Tína rusl í Hljómskálagarði. Bera saman 

kort og skoða útsýnið úr Hallgrímskirkju – bera saman. Tónlistarsamstarf við Fríkirkjuna; poppmessa 

/hugleiðsla. Ráðhús Reykjavíkur, heimsókn, samstarf, hugmyndasmiðjur. Ráðuneyti; kynning, samstarf, 

val.  Bankar t.d. Seðlabankinn (skoða myntsafn). Landnámssafnið, rannsóknarstofur í tengslum við 

Landspítala. Íslensk erfðagreining, Alogen, Norræna húsið – lífríkið í kring. Flugvöllurinn – flugturninn. 

Öskjuhlíðin/Perlan/Útfararstofa kirkjugarðanna. Grandinn; hönnun/matur. Bókabúðir. Fara í 

fjallgöngu/hjólaferð (eins og farið var í í Smáraskóla).   

 

Samantekt frá 9. og 10. bekkjar foreldrum: 

Óvæntur ,,bröns“ fyrir krakkana á vegum foreldra. 

Gistinótt í Gufunesi – heppnaðist vel í fyrra. 

Taka vel á móti nýjum nemendum – skiptir máli upp á andann. 

Fá foreldra til að bjóða sig fram í nefndir og finna „réttu“ foreldrana í fjáröflunarnefnd.  

Danmörk? 
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Fjáröflun: 

Kaffisala á jólaföndri. 

Pizzusala í hádeginu. 

Maturinn í hádeginu – 10.bekkingar sjá um mat og frágang, fá greitt fyrir. 

Tjarnó peysur – ath. tilboð. 

Vörutalningar – ath. hvort nemendur komast að í slíkt gegn greiðslu. 

Bingókvöld - allir koma með t.d. 5 vinninga fyrir kvöldið. 

Eggja-/flatkökusala - HP flatkökur/Mófugl. 

Vöfflusala/heitt kakó á Tjarnarbakkanum (ath með leyfi) – ath t.d Vetrarhátíð í Reykjavík/ 

Barnamenningarhátíð. 

Föndursala – pastaenglar – Pinterest 

Jólapappír og merkispjöld – hanna og selja 

Haustlaukar 

Kökusala og samvera  

Flóamarkaður t.d. sumardaginn fyrsta, jólaflóamarkaður og kakósala.  

Skoða vel viðburðardagatal Höfuðborgarstofu 

 
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, níundubekkingar fóru saman í bíó og 

grilluðu saman í Elliðaárdalnum og fóru saman í  ísbúðarferð. Tíundu 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. 

Ekki má heldur gleyma aðkomu foreldra og þátttöku í verkefninu ,,Hugsað um barn“ sem nemendur í 10. 

bekk hafa tekið þátt í á hverjum skólavetri. Um er að ræða námskeið þar sem nemendur annast 

sýndarungbarn í tvo og hálfan sólarhring. Foreldrar nemenda mæta á undirbúningsfund áður en verkefnið 

hefst og hlusta á fyrirlestur og eru síðan á vissan hátt stuðningsaðilar unglingsins síns meðan á verkefninu 

stendur en líkt og við umönnun ungbarna þá er um sólarhringsvakt að ræða.  



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2015 - 2016 

16 
 

Nemendur mæta í skólann þessa daga og sinna skólavinnu eftir því sem ungbarnið gefur þeim svigrúm til. 

Í tengslum við þetta verkefni skapast mikilvægt samtal á milli kennara, foreldra og nemenda um lífið og 

tilveruna í enn meiri vídd en áður. Þetta var í 7. skipti sem nemendur og foreldrar taka þátt í þessu verkefni. 

Allir þessir samstarfsfletir hafa án efa stuðlað að því að styrkja tengsl milli skóla og heimila. 

 

Samantekt og mat 

Á kennarafundi á vordögum ræddi kennarahópurinn hvernig til hafði tekist. Það var samdóma álit að 

framlag foreldranna í skólastarfinu í Tjarnarskóla hefði aukist. Við vorum ánægð með að margar tillögur 

frá árinu á undan höfðu nýst í starfinu í vetur, eins og lýst var hér að framan, s.s. heimsóknir á vinnustaði 

fyrir milligöngu foreldra. Foreldrar voru virkari í hugmyndavinnu og mæting á fundi betri en árin á undan, 

bæði á haustfundi en einnig á opna fund skólaráðsins í maí. Þeir voru einnig ómetanlegir þegar kom að 

mótttöku erlendu gestanna í september og apríl. Við gerum nánari grein fyrir þeim þætti í 2. lið 

sjálfsmatsins hér á eftir. 

 

Umbótatillögur 

Okkur finnst afar eftirsóknarvert að auka vægi foreldrasamstarfsins í skólanum enn frekar. Næsta vetur 

hyggjumst við nýta sem best þær tillögur sem komu fram á síðast liðnum vetri og skrá afraksturinn, líkt og 

í vetur og leitast við að auka enn frekar mætingu forleldra á viðburði í skólastarfinu og vitund þeirra um 

ábyrgð sína í samstarfi skólans við þá.   

         Margrét Theodórsdóttir 
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2. Hvernig getum við metið þátttöku skólans í alþjóðasamstarfinu sem við höfum 

verið í undanfarin ár? 

 

Markmið 

Að efla færni nemenda í að vera þátttakendur í samstarfi við nemendur og kennara í öðrum löndum. Að 

nemendur átti sig betur á þeim menningarmun sem er á milli landa og í hverju sá munur birtist. 

Lýsing 

Eins og fram hefur komið höfum við tekið þátt í Evrópuverkefni undanfarin þrjú ár þar sem skólar í fimm 

Evrópulöndum hafa verið í samstarfi en auk þess höfum við tekið fyrstu skrefin í að eignast danskan 

vinaskóla í Roskilde. 

 

Tveir kennarar fóru með sex Tjarnarskólanemendur til Ítalíu og Slóveníu í nóvember í tengslum við 

Evrópuverkefnið. Þeir nemendur fengu mikið hrós yfir frammistöðuna og voru góðir fulltrúar Tjarnarskóla 

á erlendri grundu. Áður en hópurinn hélt utan var m.a. búið til myndband um Tjarnarskóla með aðstoð 

eins pabbans í 9. bekk, sem sýnt var ytra. 

Síðast liðinn vetur tókum við á móti kennurum frá danska skólanum Roskilde Lille skole til þess að kanna 

grundvöll fyrir samstarfi. Niðurstaðan varð að gagnkvæmur vilji var til þess og skipulagning fyrir 

nemendaheimsókn hófst. Í vetur buðum við því fyrsta danska nemendahópinn velkominn ásamt 

fararstjórum; tveimur kennurum og þremur foreldrum.  Við höfum haft mikla ánægju af þessum 

samskiptum sem í okkar huga hafa verið afar farsæl og gefandi. Matsspurningin felur í sér að leggja 

mælistiku á hvernig til hefur tekist m.a. í augum foreldra og nemenda og vildum kanna hvaða hug þeir 

hefðu til áframhaldandi samstarfs af þessu tagi. Við lögðum stutta viðhorfskönnun fyrir foreldra á 

vordögum 2016 til þess að kanna viðhorf þeirra til þessara samskipta/heimsókna.  

 

Könnunin var rafræn (Survey Monkey). Allir foreldrar voru beðnir um að taka þátt. Þátttaka hefði mátt 

vera meiri en svör bárust frá rúmlega tuttugu foreldrum. Líklega hefði verið hægt að fá meiri svörun ef 

könnunin hefði verið lögð fyrir nokkru fyrr, en komið var undir lok skólaársins þegar spurningalistarnir 

voru sendir og margir líklega farnir að huga að öðrum málum er skólanum. Við teljum þó að svörin varpi 

nokkuð góðu ljósi á hug foreldra til verkefnisins.  

 

 

 

Hér á eftir má sjá niðurstöður úr þeim 9 spurningum sem lagðar voru fyrir foreldra: 
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Samantekt og mat 

Eins og sjá má þá er hlutfall ánægðra foreldra og nemenda í tengslum við alþjóðaverkefnin hátt meðal 

þeirra sem tóku þátt í könnuninni. Foreldrar virðast einnig vera jákvæðir fyrir áframhaldandi samvinnu af 

þessu tagi og svörin gefa til kynna að við getum vissulega tekið upp þráðinn næsta vetur. Það virðist 

hljómgrunnur fyrir því.  Í síðustu spurningunni benda svörin til að um 40% foreldra telji verkefnið hafa 

þjappað foreldrahópnum saman en um 60% eru ekki viss. Það væri ánægjulegt ef hægt væri að auka þetta 

svarhlutfall í verkefnum næstu ára því við kennararnir erum þess fullvissir að verkefni að þessu tagi geta 

stuðlað að því að þétta hópinn og geti aukið aðkomu foreldra að skólastarfinu með því að vera virkir.  

 

 

 

 

Umbótatillögur 

Við erum þess fullviss að verkefni af þessu tagi geta stuðlað að meiri samheldni, samkennd og öflugri 

kynnum í Tjarnarskólasamfélaginu. Það er eftirsóknarvert að gera fleiri viðhorfskannanir af þessu tagi 

næsta vetur. Fyrirhugað er að fá nemendur og foreldra til samstarfs um að fara með 10. bekkinn til 

Danmerkur og skipuleggja fjáröflun í samvinnu við skólann. Það eru sterkar vísbendingar um að 

bekkjarverkefni/skólaverkefni af þessu tagi þjappi hópnum saman. Það er því markmið næsta vetur að 

stækka hópinn sem metur gildi þess að auka samkennd, liðsheild og bekkjaranda í tengslum við nýtt 

samvinnuverkefni á milli okkar og danska vinaskólans okkar. 

 

 

Margrét Theodórsdóttir 
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Frá Skypefundi í Evróuverkefninu 
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Frá heimsókn nemenda frá fimm Evrópulöndum  
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3. Hvernig getum við aukið enn frekar tengslin við grenndarsamfélagið? 

 

Markmið 

Tjarnarskóli er staddur í hjarta borgarinnar. Staðsetningin býður upp á ótal möguleika sem við nýtum 

óspart. Við viljum samt efla tengslin enn frekar og markmiðið var að efla til hugmyndavinnu meðal 

nemenda og foreldra til þess að ná þessu markmiði okkar.  

 

Lýsing  

Skólaráðið hélt opinn fund í maí þar sem rætt var með markvissum hætti hvernig stuðla megi að virkari 

samskiptum í nemenda- og foreldrahópnum til þess að ýta undir velferð nemenda í sem víðasta skilningi. 

Gerð hefur verið nokkur grein fyrir þessum samskiptum hér að framan undir 1. sjálfsmatsliðinum.    

Við nýttum ,,opna fundinn“ að þessu sinni til þess m.a.  að finna út með hvaða hætti við gætum aukið enn 

betur tengsl skólans við grenndarsamfélagið, en í gegnum tíðina höfum við verið meðvituð um mikilvægi 

þess að styrkja þessi tengsl. 

Á opna fundi skólaráðsins var því farið í þessa vinnu. Eins og fram hefur komið hér fyrr í skýrslunni þá var 

ákveðin verkaskipting á milli bekkja á þessum fundi sem varð til þess að foreldrum og nemendum í 8. bekk 

var falið að vinna hugmyndavinnu um hvernig auka megi tengslin við grenndarsamfélagið. Sú vinna tókst 

afar vel og margar hugmyndir litu dagsins ljós. Við komumst ekki lengra í ár en að fá þessar hugmyndir og 

því höldum við áfram að vinna með þetta verkefni á næstu árum, án efa.  

Sá háttur var hafður á að nemendum og foreldrum var skipti í hópa og þess gætt að í öllum hópum væru 

bæði nemendur og foreldrar og að skyldmenni væru helst ekki í hópunum.  

 

Hugmyndavinnan: 

Ótrúlega skemmtilegar hugmyndir leystust úr læðingi. Hér kemur listinn: 

Hafa dansnámskeið, hjóladag, böll. Hafa pókóvöll, fara í brennó.  

Tónlistartenging: Salka Sól, fyrrverandi Tjarskælingur; Þráinn Árni (Skálmöld, er kennari í Norlingaskóla), 

Bjössi (bolur?).  

Hafa uppákomu t.d. að foreldrar komi á óvart með því að bjóða upp á morgunressingu. 

Fá fótboltamark til að hafa á frosinni Tjörninni. 

Fá gesti í heimsókn: Segja frá t.d. hjólafærni. 
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Alls konar heimsóknir og tengingar: 

Fara í Þjóðleikhúisð, Borgarleikhúsið, Árbæjarsafnið, skauta á Ingólfstorgi, tungumálaskóla, 

tónlistarstúdíó, fréttastofu, keilu, vinnustofur listamanna, Hvalasafnið, taka myndir í nágrenninu og 

halda sýningu, heimsækja lögreglu og slökkvilið og fara á vinnustaði. Fara í ísbúð/kaffihús. Fara í 

heimsókn á Grund og Vesturgötu 7og spjalla við fólkið þar. Fara í franska skólann, Hallgrímskirkju, 

Þjóðarbókhlöðuna. Fara út í Viðey og skoða höfnina, Slippinn, varðskipin og fá að heimsækja 

Slysavarnaskólann. Mæta á þingpalla og heimsækja Seðlabankann. Fá að líta inn í eldhús á 

veitingastöðum. Lesa fyrir börn á Barnaspítalanum. Skoða Hótel Holt, skoða bíó bak við töldin. Skoða 

Landakotskirkju og fara sendiráð. Tjalda í Hljómskálagarðinum. Skoða Landakotsspítala og gamal 

Vesturbæjarskólahúsið (Mímir), skoða Hörpuna og dorga við höfnina. Vera túristi einn dag/taka 

túristastrætó. Fá að smíða einhvers staðar. Fara í frispígolf, tálga, hafa púslkvöld (eða grípa í púsl), skoða 

háskóla. Fara í Nauthólsvík, fá að skoða litlar flugvélar, fara í fornbókabúðina hjá Braga og Gamla bíó, 

Kramhúsið fyrir alla eða val. Ljósmyndasafn Reykjavíkur (hafa verið með flott námskeið). Skipuleggja 

eitthvað fyrir brettaliðið.  Þjóðminjasafnið; tengja við myndmennt, textílmennt, sögu, ath. það er 

munadeild í Vesturvör Kópav.  Hljómskálagarðurinn – fara í lautarferð, skoða stytturnar og teikna þær, 

nýta eiktækin þar. Fara í Húsdýragarðinn. Ath. með Laugar í Sælingsdal (sbr. Reykjaskóli). Heimsækja 

vinnustaði. Hafa gæludýradag. Heimsækja íþróttafélög. Kynnast lífríki Tjarnarinnar og taka hluta í 

fóstur/efla fuglalífið. Tína rusl í Hljómskálagarði. Bera saman kort og skoða útsýnið úr Hallgrímskirkju – 

bera saman. Tónlistarsamstarf við Fríkirkjuna; poppmessa /hugleiðsla. Ráðhús Reykjavíkur, heimsókn, 

samstarf, hugmyndasmiðjur. Ráðuneyti; kynning samstarf, val.  Bankar t.d. Seðlabankinn (skoða 

myntsafn). Landnámssafnið, rannsóknarstofur í tengslum við Landspítala. Íslensk erfðagreining, Alogen, 

Norræna húsið – lífríkið í kring. Flugvöllurinn – flugturninn. Öskjuhlíðin/Perlan/Útfararstofa 

kirkjugarðanna. Grandinn; hönnun/matur. Bókabúðir. Fara í fjallgöngu/hjólaferð (eins og farið var í í 

Smáraskóla).   

Mjög góður starfsandi var í hópunum og glaðlegar umræður. Hver hópur skilaði skriflegum niðurstöðum. 

Samantekt og mat 

Við erum afar ánægð með hvernig til tókst og hversu auðvelt var að virkja foreldra og nemendur til að 

koma með góðar hugmyndir sem án efa verða nýttar til að efla tengslin á komandi misserum. Listinn hér 

að ofan staðfestir hversu hugmyndaflugið er öflugt og gaman var að sjá virknina í hópunum.  

 

Umbótatillögur 

Mikilvægt er að halda þessari vinnu áfram og styrkja vitund um mikilvægi þess að nemendur kynnist enn 

betur afar fjölbreyttum möguleikum í Miðborginni og nágrenni skólans og nýta þessar hugmyndir. Næsta 

vetur er markmiðið að  fara vel yfir þessar tillögur og hrinda sem flestum í framkvæmd. 

 

Margrét Theodórsdóttir 
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Dönsk pappírsvinna 
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________________________________________________________________________________ 

Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Starfsmenn Skólapúlsins lögðu viðhorfskönnun fyrir foreldra Tjarnarskóla á skólalvetrinum 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 

 

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

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 . 

 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Tjarnarskóli%20-%20skýrsla.pdf
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Í kjölfarið var gerð ítarleg umbótaáætlun sem hefur verið unnið eftir.  

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/page/umbotaaaetlun-i-kjolfar-heildarmats


Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2015 - 2016 

35 
 

 

Samantekt /umræða  
 

Nú er þriðja ári í nýrri fimm ára áætlun (3) lokið og við komin  áleiðis að meta þá liði sem eru á þeirri 

áætlun, eða rúmlega hálfnuð.  

Í umbótaáætlun skólaársins 2015-2016 voru 3 verkefni á listanum: 

 

 

1. Hvernig getum við stuðlað að enn öflugri þátttöku foreldra í skólastarfinu? 

 

Skólaárið 2014-2015 jókst þátttaka foreldra í skólastarfinu. Fésbókarsíður voru stofnaðar, foreldrar stóðu 

fyrir fyrirlestrum, komu í heimsókn með erindi og kynningar, tóku virkari þátt í fjáröflun 10. bekkinga, 

skipulögðu heimsóknir á vinnustaði og komu með uppástungur og skipulögðu gistiferð fyrir 10. bekk. Þessi 

jákvæða breyting gaf okkur byr undir báða vængi í þá veru að hlúa enn frekar að þessum þætti á skólaárinu 

sem var að líða og því var ákveðið að beina kastljósinu  enn frekar í sjálfsmati skólaársins.  Við kennararnir 

erum sammála um að aðkoma foreldra hafi aldrei verið jafn mikil og á skólaárinu 2015-2016. Foreldrar 

komu strax á haustdögum inn í hugmyndavinnu og völdu sér viðfangsefni, stóðu fyrir kynningum í 

skólanum og urðu nemendum úti um vinnustaðaheimsóknir. Einn haustmorgun komu foreldrar 

nemendum á óvart og buðu upp á morgunverðarhressingu, staðið var fyrir gistiferð á vegum foreldra og 

foreldrar voru ómetanlegir bakhjarlar sem gestgjafar tveggja erlendra nemendahópa sem heimsóttu okkur 

á árinu. Á fundi skólaráðs á vordögum var metþátttaka foreldra og mikil hugmyndavinna átti sér stað.  

 

Það er samdóma álit okkar kennaranna að margt hefur áunnist með því að varpa kastljósinu að þessum 

þætti í skólastarfinu og við erum þess fullviss að gott samstarf við foreldrahópinn skilar sér í öflugra 

skólastarfi og skólamenningu.  

 

2. Hvernig getum við metið þátttöku skólans í alþjóðasamstarfinu sem við höfum verið í 
undanfarin ár? 

 
Síðar á þessu ári lýkur svo nefndu Evrópuverkefni sem við höfum tekið þátt í undanfarin ár. Um er að ræða 

gagnkvæmar heimsóknir og samskipti nemenda í fimm Evrópulöndum. Foreldrar hafa komið sterkir inn í 

þetta samstarf með því að vera gestgjafar erlendu gestanna okkar og verið bakhjarlar með ýmsum hætti 

við mótttöku gestanna okkar. Nemendur hafa orðið reynslunni ríkari, kynnst menningu ólíkra þjóða og 

verið virkir þátttakendur í þessu samstarfi. Á árinu var einnig tekið upp vinasamband við danskan skóla í 

Roskilde með því að taka á móti fyrsta nemendahópnum í Tjarnarskóla. Við lítum á þessi samskipti sem 

afar gott tækifæri fyrir nemendur og viljum gjarnan efla tengslin við nýju, dönsku vinina okkar. Stefnt er 

að því að Tjarnskælingar heimsæki Danina á næsta skólaári. Undirbúningur er þegar hafinn.  
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Í sjálfsmatinu fannst okkur eftirsóknarvert að kalla eftir viðhorfum foreldra um þau alþóðlegu samskipti 

sem hafa verið hluti af skólastarfinu undanfarin ár. Við lögðum því stutta viðhorfskönnun fyrir 

foreldrahópinn sem staðfesta ánægju með þennan skemmtilega þátt í skólastarfinu. Niðurstöður gefa til 

kynna að við getum ótrauð haldið áfram að sinna þessum samskiptum á alþjóðavísu en fyrst og fremst við 

danska vinaskólann okkar á næsta ári. 

 

Hvernig getum við aukið enn frekar tengslin við grenndarsamfélagið? 

 Staðsetning Tjarnarskóla í hjarta borgarinnar veitir mýmörg tækifæri til að kynnast grenndarsamfélaginu 

og nýta okkur mörg tækifæri sem þar bjóðast. Um það höfum við verið mjög meðvituð í gegnum rúmlega 

30 ára sögu skólans. Margir fastir liðir hafa verið á dagskránni hjá okkur gegnum tíðina en í sjálfsmati ársins 

langaði okkur til að fá hugmyndavinnu um hvernig við getum enn frekar nýtt okkur staðsetninguna og 

nágrennið við ýmsa áhugaverða staði, stofnanir og aðila á lista- og menningarsviðinu. Við nýttum okkur 

,,opinn fund“ skólaráðsins til þess að fá foreldra og nemendur í hugmyndavinnu í þessa veru. Margar 

frábærar hugmyndir komu fram og við hugsum okkur gott til glóðarinnar að koma hugmyndum í 

framkvæmd á næstu misserum.  

 

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. Á Íslandi hefur ekki verið mikil hefð fyrir virkri aðkomu foreldra að 

skólastarfinu líkt og gerist í nágrannalöndum okkar. Kennarar í danska vinaskólanum okkar hafa sagt okkur 

af því hvernig foreldrasamstarfinu er háttað hjá þeim – og það er mikill munur á. Danirnir segja okkur að 

það sé ávallt um 100% mæting þegar foreldrar eru kallaðir á fund hjá þeim. Við væntum þess að frekari 

samskipti við Danina gefi okkur fleiri hugmyndir að því hvernig efla megi enn frekar þátttöku foreldra og 

samvinnu. 
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Lokasamantekt 
 

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

enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2015 – 2016 varð ekki eins 

umfangsmikil og við höfðum óskað. Margt kom þar til. Það fækkaði í kennarahópnum þegar einn af fimm 

aðalkennurum skólans þurfti að víkja af vettvangi af persónulegum ástæðum um áramót. Við þær 

aðstæður þurftu þeir sem fyrir voru að leggja enn meira á sig og skólastarfið hvíldi á færri herðum en 

venjulega. Skólastjórinn var í 100% kennslu og því má segja að formleg vinna og úrvinnsla hafi setið á 

hakanum. Segja má að viðhorfskönnun um alþjóðasamskiptin hafi verið of seint á ferðinni – en við kjósum 

að líta á niðurstöðurnar sem sterka vísbendingu um ánægju í foreldra- og nemendahópnum um þetta 

samstarf sem við höfum lagt svo mikla vinnu í undanfarin ár. 

Mikil orka fer í að halda uppi góðu skólastarfi. Við þessar aðstæður sem lýst var hér að framan var litið svo 

á að sjálfmatið yrði að víkja að nokkru leyti en allir eru meðvitaðir um gildi sjálfsmatsins. 

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

í sífelldu umbótaferli í einu og öllu.   Sjálfsmatið undanfarin  átta ár hefur styrkt okkur í sjálfsrýninni og við 

eflumst með hverju árinu sem líður.  Það hefur verið bæði ánægjulegt og mikilvægt að leggja enn og aftur 

einhvers konar mælistiku á skólastarfið. Matsaðferðir eru vel til þess fallnar að varpa ljósi á hvernig til 

tekst í skólastarfinu okkar frá ári til árs og eru hvati til þess að setja okkur góð markmið.  

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 að umbótum og lítum m.a. 

björtum augum á samstarfið við danska vinaskólann okkar í Roskilde. Það er einnig ljóst að nýtt námsmat 

kallar á mikla vinnu í kennarahópnum og augljóst er að leggja þarf alúð við að takast á við ný vinnubrögð 

á þeim vettvangi. 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.  

Það er ávallt keppikefli að styðja fjölbreytni í skólastarfinu og koma til móts við áhuga nemenda. Ný 

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

í ágúst.  
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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 2016 

 

skólastjóri 

 


