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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2016-2017 
 

 

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

Skólaveturinn  2016 -2017 voru 46 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 níu 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. 

Skólaárið 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 þannig að þau urðu tíu.  

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 skólaár) . 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.   
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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): 

 

Nýr fimm ára sjálfsmatsrammi (4 ári lokið) 

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 skýrslunni 2012-2013. 

 

Á skólaárinu 2014 – 2015 voru þrjú meginviðfangsefni í umbótaáætluninni okkar. 

Við rýndum í vellíðan á vinnustað, vinnustaðaheimsóknir nemenda og aðkomu foreldra að 

starfskynningum og litum til þess hvernig við gætum aukið samkennd, vináttu, vellíðan og jákvæð sam-

skipti í skólanum.  

 

Skólaárið 2015-2016 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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Á því skólaári sem var að ljúka 2016 -2017 beindum við áfram sjónum að eflingu foreldrasamstarfs. Við 

fengum nemendur og foreldra til þess að vinna með okkur að stefnumótun og gerð reglna um símanotkun 

í skólanum í vetur. Við fengum nýjan kennara til liðs við okkur í byrjun skólaárs sem hefur unnið mikið með 

Palslestraraðferðina og hann lagði upp með styrkingu lesturs og lesskilnings  meðal nemenda auk þess 

sem við efldum lesskilng og lestur þessu til viðbótar eins gerð verður grein fyrir. 

 

Viðfangsefnum okkar hvað varðar sjálfsmatið  hefur heldur fækkað síðustu þrjú árin. Það má fyrst og 

fremst rekja til aukins vinnuálags vegna starfsmannabreytinga og veikinda tvö fyrri árin en síðan hefur 

vinna vegna nýs námsmats og móttöku erlendra gesta verið afar tímafrekt verkefni síðast liðin tvö ár. Nú, 

þegar skólaárinu 2016-2017 er lokið þá standa enn út af tvö til þrjú meginviðfangsefni sjálfsmats miðað 

við 5 ára rammann. (Sjá á næstu blaðsíðu á undan). Segja má að flokka megi Palsverkefnið undir Nám – 

námsmat – námsárangur en við hyggjumst vinna meira með þennan þátt næsta vetur, skólaárið 2017 – 

2018 auk hinna tveggja sem eru enn merkt græn.  
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Umbótaáætlun 2016-2017 var á þessa leið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ? 

2. Hvernig getum 
við endurskoðað 
reglur um 
símanotkun með 
aðkomu nemenda 
og foreldra? 
 

 

Kynnast viðhorfum 
nemenda og foreldra 
og fá tillögur. 

Leggja fyrir 
viðhorfskönnun meðal 
nemenda til síma-
notkunar. Efna til 
umræðna meðal 
nemenda og hafa síðan 
fund með nemendum 
og foreldrum til að 
endurskoða reglur.  

Skólaárið 2016-
2017 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2017  
 
 

1. Hvernig getum 
við stuðlað að enn 
öflugri þátttöku 
foreldra í skóla-
starfinu og gagn-
kvæmari sam-
skiptum í gegnum 
samskiptamiðla s.s. 
tölvupósta, 
Námfús........ ? 

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

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

Skólaárið 2016 - 
2017 
 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2017 

3. Hvernig getum 
við aukið 
lestrarfærni 
nemenda í 
skólanum. 
 

Leggja mælistiku á 
framfarir í kjölfar 
lestrarþjálfunar. 

Nýta niðurstöður 
mælinga.  

Skólaárið 2016-
2017. 
Kristín Inga 
Guðmundsdóttir, 
Margrét 
Theodórsdóttir 

Júní 2017 
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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2016 – 2017  
 

Eins og umbótaáætlun gefur til kynna þá vildum við beina athyglinni áfram að styrkingu foreldrasamstarfs 

í skólanum og áhrif foreldra á skólastarfið. Reglur um símanotkun hafa verið mikið í umræðunni. Okkur 

þótti eftirsóknarvert að fá nemendur inn í umræðuna með því að móta sjálfir reglur, með þátttöku 

foreldra. Með þeim hætti vonuðumst við til að auka sátt um reglurnar. Eins og fram hefur komið þá 

fengum við góðan liðsauka í kennarahópinn í byrjun skólaársins. Sá kennari hefur mikla reynslu af 

Palslestraraðferðinni og hófst þegar handa við að nýta þekkingu sína til að efla lestrarfærni meðal 

nemenda. Við gerum grein fyrir fyrstu skrefunum hér og hyggjumst halda áfram á þeirri braut sem lagt var 

upp með í vetur á komandi skólaári. Við væntum mikils af þeirri vinnu. 

 

1. Hvernig getum við endurskoðað reglur um símanotkun með aðkomu nemenda 

og foreldra? 

 

Markmið 

Að fá nemendur og foreldra til þátttöku í að endurskoða reglur um símanotkun í skólanum. 

Lýsing 

Talsverð umræða hefur átt sér stað um símanotkun í Tjarnarskóla eins og víðast hvar í þjóðfélaginu og 

skólasamfélagnu. Til þess að svara matsspurningunni var ákveðið að gera viðhorfskönnun meðal nemenda 

um símanotkun, efna til umræðna þegar niðurstöður lægju fyrir og fá auk þess foreldra og nemendur til 

þess að taka þátt í endurskoðun á reglunum.  

Auk þess má nefna að á skólaárinu barst erindi frá umboðsmanni barna, sem var alveg í takti við 

matsspurninguna: 

,,Mennta- og menningarmálaráðherra og umboðsmaður barna hafa hvatt alla grunn- og framhaldsskóla 

til að setja í samráði við aðila skólasamfélagsins skýrar reglur um notkun snjalltækja í skólastarfi og skýr 

viðurlög við brotum á þeim í samræmi við anda Barnasáttmálans og þess regluverks og markmiða sem 

skólar vinna eftir hér álandi.  Eðlilegt er að vísa málinu til skólaráðs.“  

Því var eðlilegt að taka málið einnig upp í skólaráðinu.  Það var gert og ákveðið að umfjöllun um 

snjalltækjanotkun yrði hluti af ,,opnum fundi skólaráðs“ á vordögum að taka málið fyrir meðal nemenda 

og foreldra í 8. bekk.  
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Fyrsta skref - viðhorfskönnun:   

Viðhorfskönnun um símanotkun í skólanum var lögð fyrir í desember. sem var á þessa leið:  
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Svar við opnum spurningum (9):  Finnst þér rétt að hafa reglur um símanotkun í skólanum? 

Leyfa að hlusta á tónlist þar sem maður á kannski ekki ipod eða mp3 spilara og leyfa manni að hlusta á tónlist þar 
sem ég næ miklu betri einbeitingu með tónlist en án hennar. 
 
Það væri kannski sniðugt að nota ' síma körfu ' þá geta nemendur sett síma sína í körfu sem kennari geymir á meðan 
kennslustund er í gangi. Þá er ekki eins mikil truflun í tíma. 
 

síminn er svo stor hluti af nutimanum það er skritið að banna hsnn svona hart. 
 

Leyfa að hlusta á tónlist 
 

 
mér finnst þægilegt að geta notað símann minn í verkefni og þurfa ekki að fara alla leiðina upp og sækja tölvu sem er 
ekki 100% líkur á að virki. Mér finnst að það ætti að ræða frekar við þá nemendur sem eru að nota símann í allt 
annað en skólaverkefni og ekki láta það bitna á hinum sem fara eftir reglunum 
 
Mér finnst að sá sem notar síma í kennslustundum td. Til þess að leika sér eða að vera á samfélagsmiðlum 
óásættanlegt og finnst að það ætti að vera punkta kerfi í sambandi við símanotkun í kennslustundum. 
 

Ég nota símann til að hlusta á tónlist til að útiloka lætinn í bekknum svo ég geti lært en nota símann annars ekkert í 
skólanum. Og mér þætti erfitt að geta ekki notað hann til að hlusta. 
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Niðurstöður viðhorfskönnunar: 

Rúm 60% nemenda segjast nýta símann í skólatengd verkefni. Í því felst m.a. að fara inn á Námfús, 

orðabók og jafnvel skrifa verkefni. Þeir fylgjast fyrst og fremst með færslum á Námfúsi (sem er 

skólavefurinn sem við nýtum mikið í daglegu skólastarfi) í símunum sínum, að eigin sögn. 

Í svörum um hvort nemendur fylgi reglunni; engir símar í tímum, nema með leyfi kennara, virðist myndin 

vera á þá leið að í hverjum bekk er algengast að um 3 - 4 nemendur fari ekki eftir reglunum en rúmlega 

18% telja þó að það séu fleiri.  

Við spurningunni hvort nemendur verði fyrir ónæði af símum í tímum svara tæplega 61% að svo sé ekki, 

sjaldan eða stundum rúmlega 33% og oft um 6%.  Oft – stundum – sjaldan er því um 39%. 

Þegar nemendur leggja mat á hvort síminn trufli athygli þeirra svara tæp 64% að svo sé ekki, um 30% 

segja hvorki – né og 6% svara því játandi að það sé spennandi að vita hvort viðkomandi hafi fengið sent 

SMS, Snap, eða aðrar færslur s.s. á Fésbókinni.  

Athylgisvert að að sjá svörin við hvort aðrir nemendur hafi tekið af þeim myndir til að senda á 

samfélagsmiðla. Þar eru um 70% sem svara því játandi (já, oft - stundum - sjaldan).  

Þegar þau lýsa skoðun sinni á því svara tæplega 39% því að þeim finnist það óþægilegt, eða mjög 

óþægilegt. Um 13% segja það í lagi, en vildu þó sleppa við það. Grófa línan er því að 40 — 50 %  nemenda 

eru neikvæð gagnvart myndbirtingum.  

Skoðun nemenda á því hvort nauðsynlegt sé að hafa reglur um símanotkun þá telja um 31% að svo sé, 

um 19% að það þurfi ekki – en aðrir eru hlutlausir.  

Í opnum spurningum er algengast að nemendum finnist eftirsóknarvert að fá að hlusta á tónlist í 

símanum sínum.  

Línurnar virðast því í grófum dráttum vera á þá leið að um 3 - 4, eða um fjórðungur nemenda í bekk eigi 

erfiðara en aðrir að láta símann ekki trufla sig, um 39% finnst myndbirtingar óþægilegar og þeim finnist 

eftirsóknarvert að fá að hlusta á tónlist í símunum. 
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Annað skref: 

Nemendur fengu kynningu á niðurstöðum könnunarinnar í janúar og umsjónarkennarar efndu í kjölfarið 

til umræðna í hverjum bekk og tóku saman punkta frá nemendum.  

Samantekt leiddi eftirfarandi í ljós: 

Umræður í 8., 9., og 10.  bekk um símanotkun í skólanum eftir niðurstöður könnunar: 

Punktar: 

 Má nota í hléinu. 

 Hlusta á sögur. 

 Má nota til að afla upplýsinga. 

 Að kennari megi taka símann ef nemandi fylgir ekki reglunum (bara í þeim tíma). 

 Að mega alltaf hlusta á tónlist. 

 Þarf ekki að geyma símann í töskunni. 

 Vilja fá aðgang að Wi-fi í skólanum. 

 Nauðsynlegt að hafa frítt net í skólanum til þess að fara inn á Námfús, MMS og afla upplýsinga. 

 Það hafa ekki allir efni á 3G sem er ósanngjarnt. 

 Nemendur nenna ekki alltaf að sækja tölvur sem virka ekki alltaf – það eru ekki nægilega margar 

tölvur fyrir alla. 

 Viljum fara inn á Google Translate og afla upplýsinga. 

 Mega nota síma með leyfis kennara – annars á síminn að vera ofan í tösku. 

 Ekki taka myndir af öðrum nema fá leyfi. 

 Ekki tala í síma í tíma. 

 Ef þú ert að hlusta á tónlist leggur þú símann á borðið. 

 Biðja um leyfi til að gera eitthvað í símanum. 

 Bera virðingu fyrir öðrum, ekki taka myndir/video af þeim sem vill það ekki. 

 Hlíða fyrirmælum kennara. 

 Það má vera með síma í skóla – en fara eftir reglunum. 

 Leyfa að hlusta á tónlist. 

 Þeir sem nota símann vitlaust fær ekki að nota hann  – það á ekki að bitna á þeim sem nota 

símann rétt. 

 Hafa símaskápa í stofum. 
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Tillögur að viðbrögðum ef nemandi fer ekki eftir reglunum: 

 Ef nemandi er í símanum og kennarinn segir honum að hætta,  en hann gerir það ekki, þá má 

taka símann af honum.  

 Taka símann í burtu þangað til tíminn er búinn. 

 Lækka einkunn ef kennarinn er búinn að segja þér að láta símann niður og hann gerir það ekki.               

(sbr. ef þú kemur of seint – lækkar ástundunareinkunn). 

 Missir réttinn til að vera i símanum – lengd refsingar? 

 Stinga upp á punktakerfi. 

 Færð punkt ef þú ert með símann og missir ef þú færð 3 punkta. 

 

 

Þriðja skref 

Málið var tekið upp á fundi skólaráðsins í janúar: 

Úr 23. fundargerð skólaráðsins 17. janúar: 

 

1. Önnur mál 

 

,,Rætt um erindi frá Umboðsmanni Alþingis og Mennta- og menningarmálaráðuneyti þar sem 

þeim tilmælum er beint til skólaráða að fjalla um notkun snjalltækja í skólanum. Farið var yfir 

þær reglur sem hafa gilt í skólanum, en hér, eins og í öðrum skólum hafa þessi tæki talsverð áhrif 

í skólastarfinu. Sú notkun er bæði jákvæð og neikvæð. Símarnir eru frábær tæki þegar þeir eru 

notaðir á jákvæðan hátt en það eru alltaf tilteknir einstaklingar sem eiga erfitt með að fara eftir 

reglunum.  

 

Júlía, fulltrúi í 9. bekk, nefndi að í skólanum NÚ í Hafnarfirði hafi punktakerfi verið notað með 

góðum árangri. Fulltrúi foreldra, Aðalbjörg, nefndi einnig að yngri sonur sinn vilji alls ekki að 

aðrir birti myndir af sér og sagði það skoðun sína að símar ættu ekki að sjást í tímum.  

 

Við í Tjarnarskóla lögðum viðhorfskönnun fyrir nemendur í desember til að kanna viðhorf 

nemenda til símanotkunar, þar kom afgerandi fram að talsvert margir nemendur nefndu það 

óþægilegt þegar verið væri að taka af þeim myndir.  

 

Hver umsjónarkennari hefur rætt um niðurstöður viðhorfskönnunar í sínum bekk og óskað eftir 

tillögum frá nemendum sjálfum um það hvaða reglur ættu að gilda.“  
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Í kjölfar umræðnanna í skólaráðinu varð niðurstaðan að efna til umfjöllunar í öllum bekkjum eftir prófin 

sem eru framundan (í seinni hluta febrúar). Málið verði tekið upp og rætt og síðan verði óskað eftir að 

hver bekkur tilnefni þrjá nemendur í hóp sem setti saman tillögur. Síðan verði kosið um tillögurnar.  

Niðurstaðan varð þó sú að mikið álag reyndist í kjölfar prófanna þar sem undirbúningur fyrir ferðalag til 

Danmerkur í mars og móttöku dönsku gestanna okkar í apríl og undirbúningur árshátíðarinnar tók mikinn 

tíma. Því var ákveðið að nota hluta af ,,opna fundi“ skólaráðsins í maí til þess að taka málið fyrir.  

 

Fjórða skref 

Á opna fundinum var margt á dagskrá:  

1. Fræðsla Magnúsar Stef fyrir alla foreldra um forvarnir. 

2. Nemendur í 10. bekk miðluðu hagnýtum upplýsingum og reynslu sinni til 9. bekkinga um 

undirbúning árshátíðar og fjáröflun vegna Danmerkurferðar og útskriftar. 

3. Foreldrar í 10. bekk miðluðu einnig reynslu af því hvað hafði gefist vel í fjáröflun vetrarins. 

4. Nemendur og foreldrar í 8. bekk fjölluðu um símanotkun og komu með tillögur. 

Foreldrar nær allra nemenda  í 8. bekk voru mættir á fundinn, sem var afar ánægjulegt. Þeim var skipt í 

hópa til að ræða umfjöllunarefnið.  

 

 

 Hugmyndir um símanotkun fyrir næsta vetur 

Niðurstöður hópanna (X):  

X 

 Símar eiga að vera í vösum. 

 Ef reglur eru brotnar er síminn settur tímabundið frá (10-20 mín) annars er brottvísun úr tíma. 

 Ef reglur eru brotnar má t.d. ekki hafa símann í 5 mín pásunni. 

 Láta vita (með veggspjöldum og fleira að setja símann á hljóðlausa stillingu og í vasann. 

 Láta reyna á afleiðingar eins og að vísa úr tíma. 

 Ef reglur eru brotnar, fyrst viðvörun og svo ekki leyfa símann næsta dag. 

X 

 Skýrari afleiðingar. 

 Gera samning í byrjun skólaárs. 

 Beinar aðgerðir gegn símasíbrotamanni. 

X 

 Nota símann til að læra. 

 Hafa hann í tösku. 
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 Skýrt hvenær má nota hann og hvenær ekki. 

 Hafa símann í vasanum. 

 Hafa hann á flugstillingu. 

 Skrá á Námfús ef nemandi fer ekki eftir reglum. 

 Skilgreina stað til að geyma síma ef reglur eru brotnar, sem er öruggur (læstur skápur). 
 

X 

 Halda sig við reglur skólans. 

 Símabann í viku við fyrsta brot. 

 Annað brot 2 vikur símalaus. 

X 

 Geyma síma í körfu á borði kennara á meðan á kennslustund stendur. 

 Hafa stillt á flugstillingu í kennslustund. 

 Ef leyft er að hlusta á tónlist í kennslustund þarf að passa upp á það að tónlist sé ekki hátt stillt. 

 Sýna kennara þá virðingu sem hann á skilið með því að láta símann ekki trufla kennslu. 

 Koma upp verðlaunakerfi. 

 

 

Niðurstaða 

Niðurstaðan virðist vera sú að reglurnar okkar eru góðar en  það mættu vera skýrari spjöld á veggjum til 

að minna á. Einnig þurfa að vera skýrar afleiðingar við brotum á reglunum, t.d. að nemandi fari með 

símann sinn upp á skrifstofu ef hann getur ekki fylgt reglunum. Kennarar ættu að skrá brotin á Námfús (sú 

regla hefur verið notuð í vetur). Jafnvel mætti verðlauna einstaklinga eða hópinn ef vel gengur. Krakkarnir 

virðast hrifnari af því að fá að geyma símann í vasanum en ofan í tösku. Bæta við í samninginn þegar sótt 

er um að skólavist að nemandi ætli að fylgja símareglum (hefur verið gert í tvö ár).  

 

Umbótatillögur 

Með öll skrefin fjögur í farteskinu verður málið tekið upp á nýju skólaári, 2017-2018 – reglur bornar undir 

nemendur og kosið um þær með lýðræðislegum hætti. Það verður verkefni næsta skólaárs.  

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2016 - 2017 

25 
 

2. Hvernig hlúum við enn frekar að öflugri þátttöku foreldra í skólastarfinu og  

gagnkvæmari samskiptum í gegnum samskiptamiðla s.s. tölvupósta, Námfús... ? 

 

Markmið 

Að halda áfram á þeirri vegferð að auka gagnkvæm samskipti í kjölfar upplýsingastreymis frá skólanum 

og foreldrar verði enn sýnilegri þáttakendur í skólastarfinu.  

Lýsing 

Okkur er umhugað að laða foreldra enn frekar að skólastarfinu í sem fjölbreyttustu mynd. Síðast liðin þrjú 

ár höfum við verið með kastljósið á þetta hugðarefni okkar í skólanum. Fyrirmyndin er m.a. vinaskólinn 

okkar í Danmörku, Roskilde Lille skole. Þar er þátttaka foreldra mjög öflug og dönsku gestirnir okkar hafa 

sagt okkur frá því að ef skólinn efnir til funda eða viðburða í skólanum er nánast 100% þátttaka beggja 

foreldra allra nemenda. Þeir meta það svo að þessi samvinna styðji mjög mikið við skólastarfið og stuðli a 

að góðri líðan nemenda en einnig að jákvæðum og góðum samskiptum í skólanum. Við gerum okkur samt 

grein fyrir að í íslenskri skólamenningu eigum við langt í land með að vera á sama stað og þau í danska 

vinaskólanum okkar.  

Í síðustu tveimur sjálfsmatsskýrslum höfum við gert grein fyrir hvernig málin hafa þróast í Tjarnarskóla og 

sjáum afrakstur af þessari viðleitni okkar á síðast liðnum vetri einnig.  

Mælikvarðar hafa verið þátttaka á fundum, frumkvæði af ýmsu tagi af þeirra hálfu, starfi foreldraráðs og 

samvinna við móttöku dönsku gestanna okkar auk þátttöku í viðburðum í skólastarfinu.   

Skólaárið 2014-2015 skráðum við eftirfarandi: 

 Fésbókarsíður stofnaðar í öllum þremur bekkjunum en einnig undir nafni Foreldra- og 

kennarfélags Tjarnarskóla.  

 Tilraun var gerð með foreldramorgna í öllum bekkjum.  

 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. 

 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.  

 Bekkjarforeldrar í 9. bekk stóðu fyrir spilakvöldi.  

 Foreldrar lögðu gott lið í tengslum við afmæli Tjarnarskóla.  

 Tvær mömmur í 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.  
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Skólaárið 2015-2016 efldust foreldrar enn frekar. 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): 

Listinn í heild sinni var birtur í síðustu skýrslu en hér fyrir neðan eru þær hugmyndir sem voru nýttar en 
hugmyndirnar tengdust allar vinnustöðum foreldra eða áhugamáli. 
 

 Kynning á táknmáli. Fór fram í 9. bekk, gekk svo vel að fyrirhugað var að gera aftur á næsta 

skólaári.  

 Hvalaskoðun fyrir milligöngu foreldris. Á haustmisseri var farið með erlenda gesti í hvalaskoðun. 

Vinnustaðaheimsóknir voru í vali á árinu og nokkrir nemendur völdu hvalaskoðunarfyrirtæki. 

  Foreldri frá Hugarafli kom og hafði fyrirlestur fyrir stelpuhóp. 

 Heimsókn í málmsteypuna Hellu. Nemendur nýttu sér þessa hugmynd í vinnustaðaheimsóknir. 

 Kynning á rafeindatækni. Nemandi nýtti sér þessa hugmynd í vinnustaðaheimsóknir. 

 Heimsókn á sjúkrahús.  Tveir nemendur fóru í vinnustaðaheimsókn. 

 

Einnig fóru nemendur í eftirfarandi heimsóknir fyrir milligöngu foreldris: 

 heimsókn til Rannsóknarlögreglunnar og  

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

í boði: 

 

Þegar upp var staðið að vori hafði ýmsu verið komið í framkvæmd: 

 Í október skipulögðu foreldrar skemmtilega morgunhressingu. Þeir mættu með 

morgunverðarhlaðborð og komu nemendum skemmtilega á óvart.  

 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. 

 Foreldrar komu afar sterkir inn við að taka á móti tveimur hópum erlendra gesta þennan 

skólavetur.  

a) Fyrri hópurinn kom í september; gestir frá fimm Evrópulöndum 

b) 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 nokkrar saman. Það var samdóma álit að þessar 

heimsóknir hafi tekist afar vel og þjappað ,,Tjarnarskólafjölskyldunum“ saman, bæði 

unglingunum og foreldrunum, en samskipti og samvera jukust verulega dagana sem gestirnir 

voru hjá okkur, bæði í september og apríl. 

 

Opni fundur skólaráðsins í maí tókst afar vel með þátttöku foreldra. 

Þar fólst þátttaka foreldra m.a. í:  

 Foreldrar 10. bekkinga miðluðu af reynslu sinni til foreldra í 9. bekk um hvernig gott væri að leggja 
10. bekkingum lið í fjáröflun, skipulagi kveðjustundar og koma fleiri hagnýtum upplýsingum á 
framfæri. 

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

 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.   
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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. Það sem var framkvæmt skólaáriði 

2016-2017 er feitletrað.  

Samantekt frá  8. bekkjar foreldrum: 

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

Tónlistartenging: Salka Sól, fyrrverandi Tjarnskælingur; 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. 

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 tjöldin. Skoða Landakotskirkju og fara í sendiráð. 

Tjalda í Hljómskálagarðinum. Skoða Landakotsspítala og gamla 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).   
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Alls konar tillögur komu fram í samantekt frá 9. og 10. bekkjar foreldrum hvað varðaði fjáröflun fyrir 

Danmerkurferð og voru skráðar niður.  Það sem var nýtt er feitletrað. 

 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 viðburðadagatal 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 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.  

Allir þessir samstarfsfletir hafa án efa stuðlað að því að styrkja tengsl milli skóla og heimila. 
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Skólaárið 2016 - 2017 

Í upptalningunni hér að ofan sem tengist hugmyndavinnu foreldra og nemenda þá komust afar margar til 

framkvæmda, eða að minnsta kosti um 30 talsins. Það er afar jákvætt og framför frá árinu á undan. Enn 

héldum við áfram á þessari vegferð og vildum efla og styrkja samvinnu milli skóla og foreldra. Okkur 

langaði m.a. að beina sjónum meira að gagnkvæmum samskiptum á rafrænu miðlunum en einnig að þeim 

sem við skoðuðum árin tvö á undan. 

Eins og fyrr þá lögðum við línurnar strax á haustfundum með foreldrum og leituðum til foreldra með 

þátttöku með því að þeir veldu sér verkefni, eins og árið á undan. 

Nýtt öflugt foreldraráð var kosið sem stóð sig afar vel í vetur sem stóð bæði fyrir sérstökum viðburðum 

eða tóku þátt í viðburðum af hálfu skólans með virkum hætti. Helstu verkefni skólaráðsins voru: 

 Óvæntur glaðningur í október þar sem foreldrar mættu með ljúffenga mexíkósúpu í hádeginu. 

 Skipulögðu dýrmæta samverustund í byrjun aðventu með föndurívafi. 

 Buðu upp á pizzuhádegi á vormisseri.  

 Buðu upp á grillveislu á síðasta skóladegi vorsins, var veglegt og öllum til mikils sóma. 

 Fulltrúar 9. bekkjar í foreldráðinu skipulögðu auk þess skemmtilega keiluferð í vetur. 

 

Foreldrar í skólanum komu að talsvert fleiri þáttum  

 Ein mamman fór sem aðstoðarfararstjóri til Danmerkur. 

 Einn pabbinn útvegaði frábæra aðstöðu hjá tölvufyrirtæki fyrir nemendur í samræmdu 

prófunum.  

 Voru ómetanlegir þátttakendur við móttöku um 30 danskra gesta í apríl.  

 Lögðu til glæsilegt morgunverðarhlaðborð þegar Danirnir voru hjá okkur. 

 Voru mjög virkir þátttakendur í vorfundi skólaráðsins. 

 Slógu þátttökumet í forvarnafundi með Magnúsi Stef í maí. 

Auk þess hefur komið fram hér að ofan hvaða hugmyndir voru nýttar frá foreldrum í samantekt þá má 

nefna hugmyndir og viðburði í 27 liðum. 

Mikil og góð samskipti áttu sér stað á Fésbókarsíðu Foreldra og kennarafélags Tjarnarskóla. Þar gátu 

foreldrar fylgst með viðburðum í skólastarfinu. Kennararnir voru duglegir að setja inn myndir og 

upplýsingar. Sérstök síða var einnig búin til í kringum gestamóttöku dönsku gestanna okkar í apríl sem 

nýttist afar vel. Foreldrar voru einnig duglegir að setja inn myndir af gestamóttökunni.  
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Á 2. skólaráðsfundi vetrarins 27. apríl síðast liðinn var fulltrúum í foreldraráði boðið á fundinn til þess að 

ræða um eflingu foreldrasamstarfsins. Hér koma upplýsingar úr fundargerð skólaráðsins: 

2. Foreldrastarfið í skólanum. 

,,Margrét sagði frá því að í skólanum hefði vaknað sú hugmynd að það væri eftirsóknarvert að 

foreldrastarfið í Tjarnarskóla yrði enn öflugra. Þróunin hefur verið afar jákvæð undanfarin ár, margir nýir 

þátttökuliðir bæst við að frumkvæði foreldra og skólans. Allt hefur þetta stuðlað að betra skólastarfi. 

Hún sagði einnig frá því að svo virtist sem þátttaka foreldra í almennum fundum, s.s. fræðslu- og 

kynningarfundum væri tiltölulega lítil á Íslandi. Líklega væri að öllu jöfnu um 10-20% þátttaka á slíkum 

fundum og vitnaði í fund sem var haldinn í janúar til þess að undirbúa svo nefnda ,,ungbarnadaga“ í 

skólanum. Væri æskilegt að stuðla að því að það væri sjálfsagður hlutur að allir foreldrar mættu á slíka 

fundi?  Gætum við gert eitthvað til þess að auka þátttökuna?  Undir þessum lið sköpuðust líflegar 

umræður:  

 Kennarar hér eru oft að velta fyrir sér hinu daglega ,,samtali“ við foreldra. Mjög margir 

tölvupóstar eru sendir en svo virðist sem margir foreldrar líti ekki á það sem skyldu sína að svara 

slíkum póstum og svo virðist sem þeir séu oft ekki lesnir.  

 Kallað eftir hugmyndum um hvort ætti að breyta þessu fyrirkomulagi. 

 Ragnheiður hrósaði skólanum og sagðist vera mjög ánægð með upplýsingaflæðið og póstana frá 

umsjónarkennaranum. 

 Anika benti á að nemendur fái ekki að vera með á Facebókarsíðunni sem nefnist Foreldra- og 

kennarafélag Tjarnarskóla. Hægt að skoða það fyrir næsta ár. 

 Kristinn benti á að við ættum að fagna því sem er gert í stað þess að horfa á það neikvæða. 

Hann metur það svo að foreldrastarf sé mjög tímafrekt og að foreldrar séu undir mikilli 

tímapressu og með afar mörg verkefni á sínum snærum, í mörg horn að líta á 

heimavígstöðvunum.  

 Björn benti á að líklega væri betra að hafa færri samskiptaleiðir en tölvupóstar, Fésbók og 

Námfús séu nýtt sem aðalupplýsingaferlarnir.  

 Margrét benti á að allt sem foreldrarnir legðu til og það sem er gert að þeirra frumkvæði sé 

vandað og til fyrirmyndar og á síðustu árum hefur aðkoma foreldra aukist umtalsvert, um það 

vitna sjálfsmatsskýrslur og starfsáætlanir skólans. Við erum mjög þakklát fyrir það.  

 Fulltrúar úr foreldraráði lögðu til að viðburðir sem foreldrar skipuleggja yrðu ákveðnir að hausti 

og síðan settir strax á skóladagatalið. Allt neglt niður svo ekkert komi neinum á óvart.  

 Í lok þessarar umræðu: Gott að hafa Fésbók  til að varpa ljósi á daglega atburði og setja inn 

myndir af því sem er að gerast. 

 Nokkrar umræður urðu einnig um nýjar samþykktir fyrir foreldrafélagið. Ákveðið að nýta 

haustfundi til þess að fara yfir málið. 

 Anika kom með tillögu um að foreldrar þyrftu að  kynnast betur og halda fund í byrjun vetrar í 

þeim tilgangi. 

Í lokin ræddi Margrét um að aukning á samstarfi foreldra sé mælanlegt og hún sé afar ánægð með það. 

Það sé þó gott að opna þessa umræðu og að skólinn stefni á að skólinn komi til með að skara framúr í 

fyrirmyndarforeldrasamstarfi.“  
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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 enn aukist á milli ára, eins og komið hefur fram í 

samantekt hér að framan. Talning á viðfangsefnum þar sem foreldrar hafa lagt sitt af mörkum er hægt að 

setja upp með eftirfarandi hætti: 

 

 Þátttaka foreldra, sem hópur, 

bekkjarforeldrar, einstaklingar: 

Hugmyndavinna sem komið var 

í framkvæmd 

Skólaárið 2014-2015 10 viðburðir og verkefni  

Skólaárið 2015-2016 10 viðburðir og verkefni 18 skráningar (a.m.k.) 

Skólaárið 2016-2017 14 viðburðir og verkefni 30 skráningar (a.m.k.) 

 

Við vorum ánægð með að margar tillögur frá árinu á undan höfðu nýst í starfinu í vetur. Mæting á 

fræðslufund um forvarnir með Magnúsi Stef var framúrskarandi góð – og við hæstánægð með þá hugmynd 

að tengja fyrirlesturinn við ,,opinn fund“ skólaráðsins. Það hefur aldrei verið eins góð mæting á neinn 

fund í sögu skólastarfsins. Það er áfram verk að vinna að lifandi samskipti verði á milli skóla og foreldra í 

gegnum tölvupósta. Foreldrar fá fjöldann allan af upplýsingum frá skólanum – án þess að bregðast við.   

 

Umbótatillögur 

Það er áfram verk að vinna þegar litið er til þess að laða foreldra enn meira að skólastarfinu. Það þykir 

okkur eftirsóknarvert. Við ætlum að leita leiða til að fá meiri gagnvirkni í samskiptum umsjónarkennara og 

foreldra. Það hefur verið afar hvetjandi að sjá að viðleitni okkar til að aukinna samskipta hefur verið 

árangursrík en ætlum okkur að horfa til annarra þátta í sjálfsmatinu næsta vetur – en við höfum haft 

,,foreldraverkefnið“ á dagskrá fjögur undanfarin ár. Þetta hefur verið ánægjuleg vegferð sem við komum 

til með að byggja á í áframhaldandi styrkingu foreldrasamskipta í skólastarfinu. 

         Margrét Theodórsdóttir 
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Lýsing 

Leiðin sem var farin var í fjórþætt: 

 

a) Palskennari skipulagði 10 vikna lestrarlotur með tveimur hópum; 6 nemendur í fyrri hóp, og 8 

í seinni. 

b) Umsjónarkennari/íslenskukennari í 8. bekk skipulagði yndislestur og útbjó lestrardagbók fyrir 

nemendur þar sem þeir áttu að skrá daglega lestur; nafn bókar, fjölda blaðsíðna í heimalestri. 

Gert var ráð fyrir 20 mín. lestri á dag í september – október – nóvember. 

c) Allir bekkir (3) fengu eina kennslustund á viku í eina önn til yndislesturs. 

d) Lestrarátak var skipulagt 13. febrúar – 24. mars (6 vikur). Nemendum var ætlað að lesa a.m.k. 

50 blaðsíður á viku eða 300 blaðsíður alls. Textinn átti að vera á íslensku og foreldrum og 

nemendum ætlað að kvitta fyrir lesturinn. 

 

Palskennarinn skipulagði tvær 10 vikna lotur með einstaklingum úr öllum bekkjum.  Í fyrri hópnum voru 

sex nemendur sem tóku þátt.  Í hinum hópnum voru átta nemendur í einni. Allir nemendur tóku 

framförum.  

 

Heildarniðurstöður urðu: 

 

Hópur 1 (6 nemendur) Hópur 2 (8 nemendur) 

11% framfarir 14% framfarir 

Allt  að 22 % framförum m. v. einstaklinga Allt að 46% framförum m.v. einstaklinga 

 

 

 

3. Hvernig getum við aukið lestrarfærni nemenda í skólanum? 

Við fengum góðan liðsauka í skólann í vetur. Nýr kennari, Kristín Inga Guðmundsdóttir, bættist í hópinn. 

Hún hefur mikla reynsu af Palslestrarþjálfun og hófst strax handa við að innleiða Palsaðferðina í 

kennslunni í skólanum. Talsverð umræða fór auk þess fram í kennarahópnum á haustdögum um hvernig 

við gætum aukið lestrarfærni og lesskilning í vetur og sú umræða hélt áfram út veturinn. 

 

Markmið 

Að auka leshraða og lesskilning nemenda með því að beita annars vegar Palsaðferðinni en hins vegar með 

lestrarátaki – yndislestri. 
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Samantekt og mat 

Við höfum farið ýmsar leiðir í lestrarþjálfun í skólanum í gegnum tíðina, m.a. lestrarkeppni sem var árviss 

atburður hjá okkur í nokkur ár. Við höfum gert grein fyrir þeim mælingum í eldri sjálfsmatsskýrslu.  Þetta 

er í fyrsta skipti sem við höfum haft Palskennara í okkar röðum sem lofar afar góðu. Niðurstöður mælinga 

í vetur gefa til kynna að þjálfun af þessu tagi eykur lestrargetu nemenda og lesskilning. Ætlunin er halda 

áfram að styrkja þennan þátt á næsta skólavetri. Við væntum einnig góðs af matstækjum frá 

Menntamálastofnun til þess að mæla framfarir.  

 

 

Umbótatillögur 

Palskennarinn hefur búið til áætlun fyrir Tjarnarskóla næsta vetur. Markmiðið er að bæta lestrargetu 

nemendanna þar sem lestur er undirstaða alls náms en til þess að það náist þurfum við að auka lestur 

nemenda bæði í skóla og heima.  Börn læra að lesa með því að lesa.  

 

 Við byrjum alla morgna á lestri og lesum til klukkan 8:40. Einnig lesum við einu sinni - tvisvar í 

viku í íslenskutíma.  

 Nemendur eiga að lesa a.m.k. eina bók á önn og í lok hverrar annar skila þeir kjörbókarritgerð 

eða verkefni um bókina.  Verkefnið er hluti af námsmati í íslensku.  

 Einu sinni yfir veturinn er lestrarátak þar sem sem nemendur og foreldrar kvitta fyrir heimalestur 

vikulega í 6 vikur.  Virknin í lestrarátakinu er partur af námsmati í íslensku.  

 Einn morgun í nóvember er ,,kósý“lestrarstund, nemendur mæta með svefnpoka og góða bók og 

við lesum fram að frímínútum. Kennari mætir líka með bók. 

 Við leggjum áherslu á að nemendur lesi sjálfir námsefni sitt í samfélagsfræði, náttúrufræði og 

öðrum greinum.  Notum ýmsar leiðir í námstækni til að auðvelda nemendum að skilja það sem 

þeir lesa.  

 Við mælum framfarir nemenda með þremur lesfimiprófum yfir veturinn, notum stöðluð próf frá 

MMS. Lestrareinkunn kemur fram á vitnisburðarblaði á hverri önn ásamt viðmiðum MMS 

 Við mælum lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn. 

Við ætlum að hafa lesturinn á umbótaáætlun næsta vetrar – það verður áhugavert að mæla framfarir 

allra nemenda þar sem lestur er undirstaða náms. 

 

 

Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Starfsmenn Skólapúlsins lögðu viðhorfskönnun fyrir foreldra Tjarnarskóla á skólavetrinum 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.  

Í sjálfsmatsskýrslu skólans 2012-2013 var ýtarlega fjallað um niðurstöður þessara kannana.  Er vísað í þá 

umfjöllun til þess að forðast endurtekningar.  

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

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

Nú er fjórða ári í nýrri fimm ára áætlun (4) lokið og við komin  áleiðis að meta þá liði sem eru á þeirri 

áætlun. Það sem út af stendur nú eru þættir sem varða  

 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Stjórnun 

 

Í vetur hófum við þó matið á fyrsta liðnum í tengslum við Palslestur. Sá liður er því ljósgrænn á 5 ára 

áætluninni okkar.  

 

Í umbótaáætlun skólaársins 2016 - 2017 voru 3 verkefni á listanum: 

 

1. Hvernig getum við endurskoðað reglur um símanotkun með aðkomu nemenda og foreldra? 

 

Skólareglur og eftirfylgni þeirra er mjög mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Eins og víða í samfélaginu hafa 

snjallsímar haft áhrif sem eru bæði af hinu góða en á stundum höfum við séð fram á að þeir geta truflað 

einbeitingu og getu nemandans til að vera í núinu í skólastofunni.  Við vildum gjarnan fá nemendur og 

foreldra að borðinu þegar kemur að því að móta reglur um snjallsímanotkun í skólanum. Með þeim hætti 

göngum við út frá því að það gæti orðið meiri sátt um reglurnar, ef nemendur hafa um það að segja hvernig 

þær eru útfærðar. Við gerðum viðhorfskönnun meðal nemenda, höfðum umræður í bekkjunum í kjölfarið 

og fengum síðan foreldra og nemendur í 8. bekk að leggja drög að reglum sem við komum til með að láta 

kjósa um á næsta skólaári. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig málinu lyktar.  

 

 

2. Hvernig hlúum við enn frekar að öflugri þátttöku foreldrar í skólastarfinu og gagnkvæmari 

samskiptum í gegnum samskiptamiðla s.s. tölvupósta, Námfús...?  

 

Síðast liðin fjögur ár höfum við lagt okkur fram um að fá foreldra til liðs við okkur í hugmyndavinnu, 

ákvarðanatöku og að vera liðsaukar í ýmsum skilningi. Þeir hafa einnig sýnt frumkvæði og verið jákvæðir 

bakhjarlar. Við höfum gert grein fyrir jákvæðum breytingum í þessari og tveimur sjálfsmatsskýrslum á 

undan og erum afar glöð með hvað foreldrahópurinn er í síauknum mæli hluti af skipulagi og virkni í 

skólanum. 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.  
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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 beggja foreldra þegar þeir eru kallaðir á fundi.  Á Íslandi virðast foreldrar 

almennt vera virkari í foreldraþátttöku þegar kemur að íþróttaiðkun nemenda, en foreldraþátttöku í 

skólastarfinu. Við væntum þess að frekari samskipti við vini okkar Danina gefi okkur fleiri hugmyndir að 

því hvernig efla megi enn frekar þátttöku foreldra og samvinnu. Við höfum verið afar ánægð með þátttöku 

foreldra á ,,opnum fundi“  skólaráðsins. Margar frábærar hugmyndir hafa komið fram og við hugsum okkur 

gott til glóðarinnar að koma enn fleiri hugmyndum í framkvæmd á næstu misserum.  

 

 

 

3. Hvernig getum við aukið lestrarfærni nemenda í skólanum? 

 

Við fengum kennara með reynslu af Palslestraraðferðinni í okkar raðir í vetur. Á haustfundum kennara 

ræddum við heilmikið um hvernig við getum bætt lestur, lesskilning og mælt hann. Í skýrslunni gerum við 

grein fyrir fjórum leiðum sem voru farnar til að bæta lestur og lesskilning og í skýrslunni kemur einnig fram 

áætlun fyrir næsta vetur. Við væntum einnig mikils af nýjum lesfærniprófum sem MMS leggur skólunum í 

té. Það er afar mikilvægt að hlúa verulega að þessum þætti þar sem rannsóknir benda til að nemendum 

hafi almennt farið aftur á þessu sviði. Hér er verk að vinna. 
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Lokasamantekt 
 

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  níu 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.  

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 afar gefandi. Á hverjum vetri kynnumst við nýjum nemendum og ný 

viðfangsefni færa okkur reynslu og viljann til að gera enn betur. Það er lykillinn að því að þróa skólastarfið 

bæði í takt við tímann er einnig í samræmi við hvern og einn nemanda. Okkur hefur þótt bæði lærdómsríkt 

og mikilvægt að vinna að sjálfsmati frá ólíkum hliðum. Það gefur okkur tilefni til að gleðjast yfir framförum 

og staðfestingu á því hvað gengur vel en einnig áskoranir í þá veru að gera enn betur, endurskoða og byrja 

upp á nýtt.  

Góð samvinna, vinnugleði og jákvæðni er okkar lykill að góðri skólaframtíð en um leið byggjum við á 

reynslu í farteskinu sem er einnig mikilvæg. Við hlökkum til að takast á við nýtt skólaár, nýja nemendur og 

leggja enn fleiri mælistikur á gott skólastarf með hvatann til að gera ávallt enn betur. 

 

 

Skóli er skemmtilegt samfélag!  

Reykjavík, júní 2017 

 

skólastjóri 
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