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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2018-2019 
 

 

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

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 tillitsemi. 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. Skólastarfið er lifandi og tekur sífellt breytingum í takt við tímann. 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“. 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla í ellefu 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.   

 

Skólaárið 2010 – 2011 gengum við til verka af meira öryggi. Við höfðum ellefu verkefni á áætlun en níu 

þeirra voru unnin.  

 

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 svip sinn á skólastarfið 2012 – 2013 

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

og hefur án efa haft jákvæð áhrif á skólastarfið.  Á skólaárinu 2012 - 2013 voru níu sjálfsmatsverkefni á 

listanum okkar 

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: 
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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 lögðum kapp á 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 unnum við námsmat á öllum 

þessum sviðum 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 (reyndar var fyrirhugað að hafa þau tólf en 

fallið var frá tveimur þeirra). Fimmta árið skoðuðum við níu viðfangsefni sérstaklega.   

Nýr fimm ára rammi á skólaárunum frá 2013 – 2018  

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. 

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 
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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.  

 

Á skólaárinu 2016 -2017 stóðu tvö til þrjú meginviðfangsefni sjálfsmats út af miðað við 5 ára rammann. 

Við beindum 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. Við fengum nýjan kennara 

til liðs við okkur í byrjun skólaárs sem hefur unnið mikið með Pals-lestraraðferðina og hann lagði upp 

með styrkingu lesturs og lesskilnings meðal nemenda auk þess sem við efldum lesskilning og lestur. 

 

Miðað við fimm ára rammann (2013 – 2018 ) völdum við því viðgangsefni sem tengdust þeim sviðum 

sem eftir voru og höfðu verið merkt grænir í rammanum. Við héldum áfram að vinna með 

þróunarverkefni sem laut að reglum um símanotkun, við unnum einnig með tengingu tæknimenntar við 

námsgreinar í skólanum til þess að tryggja sem mesta breidd á því sviði. Við héldum áfram að mæla 

lestrarfærni og leita leiða til að auka hana og könnun var gerð á þættinum ,,stjórnun skólans“. Með 

þessu móti náðist að skoða viðfagnsefni allra flokka í sjálfsmatsrammanaum. Þeir eru því allir orðnir 

bláir:  

 

 Fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 4 árs af 5 (í lok skólaársins 2016 – 2017) 

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 

 

Nýr fimm ára sjálfsmatsrammi var síðann tekinn í notkun skólaárið 2018 – 2019 sem kemur til með að 

spanna skólaárin 2018 – 2023. 
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Umbótaáætlunin 2018 - 2019 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 ? 

1. Hvernig tekst 
okkur að nýta nýjan 
tækjakost; Chrome 
book tölvur, þróa 
vinnuaðferðir og 
efla skólastarfið 
með nýrri tækni? 
 

 

Við þurfum að meta 
hvernig til hefur tekst 
eftir fyrsta skólaárið, 
nota reynslu til að 
setja okkur ný 
markmið og meta 
kosti og galla sem við 
komum auga á fyrsta 
árið. 

Í lok skólaársins 
söfnum við 
upplýsingum og 
kennarahópurinn 
leggur mat á hvernig 
til hefur tekist á 
kennarafundi. 

Við ræðum saman og 
deilum með okkur 
aðferðum þreifum 
okkur áfram í að nýta 
okkur tæknina. Við 
fáum einnig sérfræðinga 
til að leiða okkur áfram 
og skráum hjá okkur 
leiðir sem hægt er að 
fara.  

Skólaárið 2018-
2019 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2019  
 
 

1. Hvernig getum 
við tengt 
upplýsinga- og 
tæknimennt við 
námsgreinar í 
skólanum til þess að 
sem mest breidd 
náist í þjálfun 
nemenda á þessu 
sviði?  
 

Umræður í 

kennarahópnum um 

hvernig fyrirkomulagið 

eigi að vera. Skrá ólík 

verkefni inn á skjal í 

Dropboxi/Google 

Teamdrive kennara 

svo hægt sé að meta 

frammistöðu og 

tryggja að ná til 

markmiða í þessum 

námsþætti, á þriggja 

ára tímabili.  

 

Í skjali í 
Dropboxi/Google Team 
Drive. 

Skólaárið 2018 - 
2019 
 
Ábyrgðarmaður: 
Birna Dís  og 
Helga Júlía í 
samvinnu við 
aðra kennara. 

Júní 2019 
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3. Hvernig  höldum 
við áfram að auka 
lestrarfærni 
nemenda í 
skólanum (þriðja 
árið sem við höfum 
þetta verkefni í 
sjálfsmati)? 
 

Vinna samkvæmt 
umbótatillögum 
síðasta skólaárs sem 
fela m.a. í sér að leggja 
þrjú stöðluð 
lesfimipróf yfir 
veturinn frá MMS. 
Lestrareinkunn kemur 
fram á 
vitnisburðarblaði á 
hverri önn ásamt 
viðmiðum MMS. 
Lesskilningur verður 
mældur tvisvar yfir 
veturinn.  

Nýta niðurstöður 
mælinga og vinna með 
umbótatillögur.  

Skólaárið 2018 -
2019. 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Inga 
Guðmundsdóttir 
og Helga Júlía 
Vilhjálmsdóttir. 

Júní 2019 

4. Hvernig styrkjum 
við okkur í að vinna 
með námsmat – 
hæfniviðmið og 
markmið inni á 
Námfúsi og fleiri 
forritum? 

Með því að setja okkur 
markmið á hverri 
hinna þriggja anna 
vetrarins með það að 
leiðarljósi að tileinka 
okkur enn faglegri 
vinnubrögð. 

Meta árangur í lok 
hverrar annar og setja 
okkur ný markmið á 
næstu önn. 
Lokamat fer síðan fram 
á kennarafundi í lok 
starfsárs. 

Vormisseri 2019 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir og 
kennarahópurinn. 

Júní 2019 
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1. Hvernig tekst okkur að nýta nýjan tækjakost; Chrome book – tölvur, þróa 

vinnuaðferðir og efla skólastarfið með nýrri tækni? 

Markmið 

Að tileinka okkur nýtt vinnulag með markvissum hætti við skipulag kennslu og auka fjölbreytni í 

skólastarfinu.   

Lýsing 

Síðari hluta skólaársins 2017 – 2018 stigum við það skref að kaupa 30 Chrome booktölvur en þá var 

tölvukostur skólans orðinn mjög bágborinn. Við höfðum hugleitt vandlega hvaða tæki yrðu fyrir valinu 

áður en við legðum í talsverða fjárfestingu á þessu sviði. Við lögðum einnig drög að því að kynna okkur 

Google Classroom-umhverfið, ræddum við forráðamenn í grunnskólanum Nú í Hafnarfirði sem voru 

komnir með nokkra reynslu af sambærilegum tölvum ásamt nýtingu á Google Classroom og fengum 

kynningu hjá Tölvuteki sem seldi okkur tölvurnar. Í lok skólaársins fengum við kynningaraðgang að 

Google Classroom og vörðum vinnudögum í lok skólaársins í að undirbúa okkur fyrir að taka upp nýja 

kerfið á komandi skólaári. Áveðið var að bæta enn við tölvukostinn þannig að hver nemandi yrði með 

sína tölvu skólaárið 2018 – 2019. Það var stórt framfaraskref að okkar mati í skólaþróun Tjarnarskóla. 

Við það að taka þetta skref fannst okkur einnig eftirsóknarvert að setja fyrstu skrefin inn í sjálfsmatið til 

þess að skoða með markvissum hætti hvernig til tækist í byrjun og sjá hvernig þróunin yrði og kanna 

hvaða kosti og galla við sæjum við tölvuvæðinguna.  

Næsta skref var að sækja um tilskilin leyfi sem tók nokkurn tíma en með góðri hjálp frá Tölvuteki og 

liðsinni frá sérfræðingi hjá Reykjavíkurborg voru leyfin komin í höfn í tæka tíð. 

Næsta skref var að skrá allar tölvurnar inn í kerfið og gera þær tilbúnar til notkunar. Kennarahópurinn 

hjálpaðist að við það. Tölvusamningar voru útbúnir með fyrirmynd frá Nú. 

Síðan hófst vinnuferlið. Kennarar hjálpuðust að við að tileinka sér nýtt vinnulag og deila á milli sín hvaða 

möguleikar voru fyrir hendi. Við gerðum okkur grein fyrir að fyrst um sinn myndum við fyrst og fremst 

vinna með grundvallaratriði en ýtarlegri útfærslur kæmu með tímanum. 

Fljótlega kom í ljós að með þessari nýju tækni væri nýr heimur að opnast sem ekki verður séð fyrir 

endann á. Í lok skólaársins fórum við síðan yfir hvernig til hefur tekist og settum okkur ný markmið fyrir 

næsta skólaár. 
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Samantekt 

Mikil vinna kennara hefur falist í að færa eldri verkefni inn í nýja umhverfið. Það reyndist óhjákvæmilegt 

fyrsta árið en kennarar sjá fram á að á næsta skólaári verði hægt að ,,endurnýta“ mikið af þeirri 

grunnvinnu sem þeir lögðu í fyrsta árið. 

 

Jákvæðir punktar: 

• Þægilegt að koma verkefnum til nemenda og halda utan um hvaða verkefni eru lögð fyrir og í 

hvaða röð. 

• Gott að sjá hvort nemendur hafa lokið verkefnum. 

• Kerfið auðveldar námsmat að talsverðu leyti. 

• Pappírsnotkun hefur minnkað umtalsvert. 

• Prófagerð er auðveld með því að nota Google Forms og í ljós kom að kennurum finnst þeir vera 

fljótari að fara yfir verkefni og próf með þessum hætti sem minnkaði streitu sem óhjákvæmilega 

tengist lokasprettinum og að ganga frá vitnisburði í lok skólaársins.  

• Möguleiki á að læsa skjá við prófatöku og vinnslu verkefna hefur nýst vel. 

• Miklir möguleikar finnast í kerfinu til að koma til móts við þarfir hvers og eins.  

• Verkefni geta verið fjölbreytt og ýmis öpp hafa opnað nýjar dyr og aukið möguleika.  

• Við fundum hvað það var einfaldara að leggja fyrir ýmis verkefni í tölvum, s.s. heimildaritgerðir, 

töflureikniverkefni og fleira, þegar nemendur og kennarar voru að vinna í sama tölvuumhverfi. 

• Við fikruðum okkur smátt og smátt í þá átt að nota Team Drive í staðinn fyrir Dropbox. Gefur 

marga möguleika og er þægilegt. 

• Öppin Flippity, Quizziz, Wevideo og fleiri öpp hafa kryddað námsvinnuna. 

• Auðvelt að gera alls konar viðhorfskannanir og fá álit nemenda með skjótum hætti. 

• Þetta nýja tölvuumhverfi hefur stutt við námsmat og upplýsingagjöf til nemenda og foreldra. 

 

Ókostir sem þarf að leita lausna við: 

• Sumir nemendur svíkjast um að vinna verkefnin og flakka á milli verkefna í stað þess að vinna 

verkefnin. Við sjáum fram á að mikilvægt sé að setja okkur skýrari reglur um hver viðbrögð eigi 

að vera af hálfu kennara ef nemandinn misnotar tækið sem hann hefur. Á vorfundi ræddum við 

um að setja okkur reglur fyrir næsta vetur líkt og við gerðum um símanotkunina. Þær reglur 

verða útfærðar nánar áður en skólastarf hefst í ágúst. 

• Dæmi voru um að nemendur laumist til að horfa á þætti eða annað skemmtiefni og/eða fari inn 

á síður í afþreyingartilgangi. 

• Við þurfum einnig að gæta þess að nemendur missi ekki hæfileikann að skrifa handvirkt t.d. með 

því að hafa reglulega stafsetningaræfingar eða önnur viðfangsefni sem reyna á skriftarfærni. 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2018 - 2019 

11 
 

• Margir nemendur hafa ekki gætt þess nægilega vel að koma með tölvurnar hlaðnar í skólann, 

það hefur haft í för með sér snúrufargan sem gott væri að losna við. 

• Við höfum saknað þess að Google Classroom tengist ekki Námfúsi þar sem við hýsum 

námsmatið. Það væri æskilegt að þessi kerfi gætu ,,talað saman“. 

 

 

Umbótatillögur 

Á næsta skólaári þurfum við að halda áfram að þróa leiðir til að nýta Google Classroom og tölvurnar sem 

best með því að:  

• Leita áfram að leiðum sem hin ýmsu öpp geta fært okkur, skoða, prófa og deila.  

• Gera tilraun með að kennarar nýti forrit sem auðveldar að koma skilaboðum á milli á 

kennslutíma, ef þarf. 

• Fá Námfús til að koma upp brú á milli Google Classroom og Námfúss til að auðvelda námsmat. 

• Búa til skýrari umgengnisreglur og ákveða hvaða afleiðingar það hefur ef nemandi misnotar 

tölvuaðganginn sinn og ef þeir láta hjá líða að koma með hlaðna tölvu í skólann. 

Nýju tölvurnar gefa fyrirheit um að skólastarfið taki miklum breytingum á næstu árum. Við eru sannfærð 

um að notkun þeirra geti eflt skólastarfið á komandi árum og hlökkum til að þróa, bæta og breyta. 

 

Margrét Theodórsdóttir 
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2.  Hvernig getum við tengt upplýsinga- og tæknimennt við aðrar námsgreinar í 
skólanum til þess að sem mest breidd náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? (Þriggja ára 

sjálfsmatsverkefni) 

 
Eins og sjá má í sjálfsmatsskýrslu Tjarnarskóla skólaársins 2017 - 2018 fór umbótaverkefnið um tengingu 
upplýsinga- og tæknimenntar við námsgreinar í skólanum af stað það skólaár og gerum við ráð fyrir að 
það sé í þriggja ára matsferli (eitt ár eftir). 

 
Markmið 

Að leita leiða til að einfalda skráningu ólíkra verkefni, þvert á skólastarfið, inn á sameiginlegt skjal í Team 
Drive sem allir kennarar hafa aðgang að svo hægt sé að meta frammistöðu og tryggja að við metum alla 
námsþætti innan upplýsinga- og tæknimenntar á þriggja ára tímabili. 

 

Lýsing 

Við hófum þriggja ára umbótaferli verkefnisins skólaárið 2017 – 2018 með sömu markmið að leiðarljósi. 
Við settum upp Excelskjal þar sem við skráðum markmið aðalnámsskrár í upplýsinga– og tæknimennt. Á 
kennarafundi haustsins voru kennarar hvattir til að færa inn mat á öllum verkefnum sem hægt væri að 
fella undir markmið í upplýsinga- og tæknimennt.  

Verkefni sem tengdust upplýsinga- og tæknimennt voru skráð í skjalið og metin út frá markmiðum 
Aðalnámsskrár. Aðalmarkmiðin skiptast í:  

• Upplýsingaöflun og úrvinnsla. 
• Tækni og búnaður. 
• Sköpun og miðlun. 
• Siðferði og öryggismál.  

 
 

Í byrjun þess skólaárs sem var að líða fengu allir nemendur í skólanum Chromebook fartölvu til afnota yfir 
veturinn. Nemendur fengu aðgang að Google Classroom sem gerði okkur kennurunum kleift að nýta 
viðfangsefni í  tækni- og upplýsingamennt í auknum mæli í skólastarfinu. Undir hverju aðalmarkmiði 
skráðum við undirmarkmið. Eftir hvert verkefni sem nemendur unnu veturinn 2017 – 2018 og 2018 – 
2019 var matið skráð í skjalið af viðkomandi kennara. Með þessum hætti hófum við söfnun upplýsinga 
2017 - 2018 þannig að hægt yrði að hafa yfirlit yfir hvern árgang næstu þrjú skólaárin, framgang hvers og 
eins nemanda og ganga úr skugga um, í tæka tíð, hvað viðkomandi nemandi á eftir að vinna áður en hann 
útskrifast úr Tjarnarskóla.  

Verkefnið fór ágætlega af stað, við skráðum verkefni í öllum þremur árgöngunum og mátum síðan 
stöðuna í lok síðasta skólaárs. Við komum auga á hvað betur mátti fara og settum okkur eftirfarandi 
umbótatillögur sem við höfðum að leiðarljósi:  
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Umbótatillögur í lok skólaársins 2017 - 2018 

Á næsta skólaári útvegar skólinn öllum nemendum tölvu til að vinna verkefnin sín. Við stefnum á að nýta 

okkur Google Classroom umhverfið til þess að auka fjölbreytni í gerð verkefna á sviði upplýsinga- og 

tæknimenntar.  

• Við þurfum að bæta verkferil næsta vetur með því að hafa umræður á kennarafundi og átta okkur 

betur á hvað hver kennari getur metið á þessu sviði. 

• Kennarar þurfa að skrá mat á verkefnum jafnóðum inn á skjalið. 

• Skráningarformið þarf að vera einfaldara þannig að kennarar eigi auðveldara með að skrá 

verkefnin sín.  

• Huga þarf sérstaklega að mati á verkefnum þemadaga og annarra uppbrotsverkefna með tilliti til 

viðfangsefna upplýsinga- og tæknimenntar. 

• Í upphafi vetrar þurfum við að setja inn áætlun um hvernig við getum mætt einstökum 

matsþáttum tæknimenntar í skólastarfinu og ólíkum námsgreinum.   

• Einnig er fyrirhugað að fá  fyrirlestra og fræðslu um siðferði og öryggismál fyrir nemendur.  

 
Samantekt í lok skólaárs 2018 - 2019 

 
Umræður um úrbætur og leiðir til efla upplýsinga- og tæknimenntina í skólastarfinu áttu sér stað á 
kennarafundum og var tekið tillit til þeirra við hugmyndavinnu fyrir þema- og uppbrotsverkefni.  

Sem dæmi má nefna að á þemadögum í mars unnu nemendur með tímalínu þar sem forritið Glogster var 
notað. Í vetur nýttum við okkur einnig ritþjálfaforrit í Stoðkennaranum til að æfa hraða og  fingrasetningu. 
Forrit eins og Google Sheets, Docs, Sites og Forms voru markvisst nýtt í kennslu ásamt öðrum forritum 
sem hentuðu vel til myndbandsgerðar. Sérstakir töflureiknidagar voru á dagskrá í apríl (Google Sheets) 
þar sem nemendur söfnuðu hrágögnum og nýttu sér grunnatriði í töflureikni og unnu skýrslu um 
verkefnið. 

 
Umræður um siðferði og öryggismál voru á dagskrá hjá okkur í vetur og horfðu nemendur t.d. 
á.  kvikmyndina, Myndin af mér, sem fjallar um kynlíf, ábyrgð og ofbeldi á netinu. Nemendur fengu 
fræðslu frá samtökum félagsmiðstöðva á Íslandi um sjúka ást þar sem komið var inn á umfjöllunarefni 
eins og ábyrgð á birtingu myndefnis og ofbeldis á netinu. Foreldrafélög í Breiðholti gáfu öllum 
grunnskólanemendum segul með leiðbeiningum eða leiðarðarljós um skjátíma sem við dreifðum og 
nýttum í umræðunni um skjáhegðun og skjálausan tíma fyrir svefn.  

Lögð var vinna í að einfalda uppsetningu og innfærslu á skráningarblaði til þess að auka yfirsýn og 
auðvelda lokamat fyrir hvern nemanda. 
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Umbótatillögur 

Á næsta skólaári stefnum við á að halda áfram að nýta okkur Google Classroom-umhverfið og ganga 
skrefinu lengra í að kynna okkur þau snjallforrit sem Google hefur upp á að bjóða til að auka fjölbreytnina 
í gerð verkefna á sviði upplýsinga- og tæknimenntar.  
 

 

• Við ætlum að halda áfram umræðunni um mikilvægi tækni- og upplýsingarmenntar í kennslunni á 
kennarafundum. 

• Halda með enn markvissara hætti utan um alla skráningu á því skjali sem nú hefur verið 
endurbætt. 

• Nýta í auknari mæli forrit sem Google býður upp á. 
• Halda áfram að nýta okkur Stoðkennarann í vélritun.  
• Einnig er fyrirhugað að fá  fleiri fyrirlestra og fræðslu um siðferði og öryggismál fyrir nemendur.  

 

Þegar á heildina er litið finnst okkur við vera á réttri leið með viðfangsefnið. Það sem betur hefði mátt fara 
þennan veturinn var einna helst skráningin. Eins og komið hefur fram höfum við  einfaldað 
skráningarkerfið (innfærslublaðið) fyrir næsta skólaár sem á að gefa okkur betri yfirsýn yfir námsárangur 
hvers nemanda í upplýsinga- og tæknimennt næsta skólavetur, sem verður þriðja og síðasta árið í þessu 
umbótaferli.  

 

Birna Dís Björnsdóttir og Helga Júlía Vilhjálmsdóttir 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
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3. Hvernig  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? (Þriðja árið sem 

við vinnum aftur sjálfsmat um þennan námsþátt). 

 
Við höfum farið ýmsar leiðir í lestrarþjálfun í skólanum í gegnum tíðina og gert grein fyrir í 
sjálfsmatsskýrslum fyrri ára. Skólaárið 2016 – 2017 höfðum við í fyrsta skipti Palskennara í okkar 
röðum. Sama ár ákváðum við að hafa lestrarfærni sem nýtt sjálfsmatsverkefni. Markmiðið er að auka 
leshraða og lesskilning nemenda með  því að beita annars vegar Palsaðferðinni fyrir hóp nemenda en 
hins vegar með lestrarátaki  og auknum yndislestri. 

 
Niðurstöður mælinga 2016 – 2017 og 2017 - 2018 gáfu til kynna að markviss þjálfun eykur lestrargetu 
nemenda og lesskilning. Því var ákveðið að halda áfram að styrkja þennan þátt á skólaárinu 2018 - 
2019. Við væntum einnig góðs af matstækjum frá Menntamálastofnun til þess að mæla framfarir.  
 
 
Markmið 

Að bæta lestrargetu nemendanna enn frekar þar sem lestur er undirstaða alls náms. Við nálgumst 

markmiðin með því að halda áfram að finna leiðir til þess að auka lestrarfærnina og mæla framfarir 

allra nemenda i skólanum.  

 
Umbótatillögur í síðustu skýrslu voru eftirfarandi: 

 

• Við byrjum alla morgna á lestri og lesum til klukkan 8:40. 

• Við hvetjum nemendur til heimalesturs. 

• 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.  

• Einnig er fyrirhugað að lesa einu sinni - tvisvar í viku í íslenskutíma.  

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

heimalestur vikulega í 4 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. 

Eins og sést þá var áætlunin í níu liðum (sjö árið þar á undan).  
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Lýsing 

Eins og alltaf þá felur leiðin að markinu í sér að vera leitandi og að vera fundvís á með hvaða hætti við 

getum náð sem bestum árangri. Markmiðin níu hér á undan voru leiðarljós í viðfangsefninu í vetur. 

 
Leiðin sem farin var 2018 -2019 var þessi:  

 
a) Á stundatöflunni voru fyrstu 20 mínútur á hverjum morgni merktar lestri eða frá klukkan 8:30 -

8:50. Nemendur lásu þá bækur að eigin vali. Ætlast var til að nemendur læsu að minnsta kosti 
eina bók á önn.  

b) Palskennari skipulagði 10 vikna lestrarlotur með tveimur hópum; 4 nemendur í fyrri hóp, og 6 í 
seinni. Einnig var einn nemandi í fyrri hópnum sem las með kennara. Í fyrri hópnum voru 9. 
bekkingar en 10. bekkingar í þeim seinni. 

c) Í nóvember var lestrarátak þar sem allir áttu að lesa að minnsta kosti 70 blaðsíður á viku. Átakið 
stóð í fjórar vikur og nemendur mátu stöðu sína vikulega ásamt því að vinna lítið verkefni úr 
bókinni.  Bókin átti að vera á íslensku. 

d) Nemendur voru hvattir til heimalesturs. 
e) Fyrsta daginn eftir jólafrí var ,,kósý” lestrarstund þar sem allir áttu að mæta með bók, t.d. bók 

sem þau höfðu fengið í jólagjöf, og einnig mátti mæta með svefnpoka eða annað slíkt.  
f) Seinni part vetrar var boðið upp á aðstoð hjá sérkennara í lestrarstund á morgnana. 

 

 

Við nýttum okkur mælitæki MMS til að mæla lesfimi nemenda. Palskennarinn mældi alla nemendur 
skólans í september, janúar og maí.  
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Heildarniðurstöður hjá öllum nemendum úr lesfimiprófunum: 

 
 

September 
(meðaltal 
orð/mín) 

Maí 
(meðaltal 
orð/mín) 

Framfarir í 
% 
(meðaltal) 

Framfarir hjá PALS- 
nemendum 

Framfarir yfir 
landið 

8. 
bekkur 

132  151 14 % 
 

15,7% 

9. 
bekkur 

139 154 11% 21% 11% 

10. 
bekkur 

141 151 7% 13% 8,4% 

 

 

Framfarir í vetur hjá nemendum sem voru í PALS: 

 
Hópur 1 (4 nemendur) Hópur 2 (6 nemendur) 

21% framfarir á skólaárinu 13% framfarir á skólaárinu 

Allt  að 29 % framförum m. v. 
einstaklinga 

Allt að 29% framförum m.v. einstaklinga 

 
16% framfarir ef miðað er við þessa fimm sem tóku 
framförum. 

Athugið að framfarirnar miða við allt skólaárið þar sem sama prófið er lagt fyrir í september og maí. Allir 
nemendur nema einn bættu lestrarhraðann sinn.  

 

10. bekkur: 

Tíu nemendur eru undir lágmarksviðmiði. Sjö nemendur hækkuðu sig um 15 orð eða fleiri. Einn nemandi 
er yfir metnaðarfullum viðmiðum. 
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9. bekkur 

Níu nemendur eru undir lágmarksviðmiði.  10 nemendur hafa hækkað sig  um meira en 15 orð á mínútu 
frá því í september. Þrír nemendur eru yfir metnaðarfullum viðmiðum. 

 

 

 

 

 

8. bekkur 

Fjórir nemendur eru undir lágmarksviðmiði. Sjö nemendur hafa hækkað sig um 15 orð eða meira frá því í 
september. Tveir nemendur eru yfir metnaðarfullum viðmiðum.  

 

 

 

Mælingar á lesskilningi 

Ætlunin var að mæla lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn og fylgjast með framförum nemenda. Það 
tókst ekki þennan veturinn. 
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Samantekt og mat 

Nú höfum við verið með PALS námskeið þrjá vetur fyrir ákveðna nemendur og hefur reynslan af því verið 
góð. Við munum því halda því áfram næsta vetur. Niðurstöður mælinga í vetur gefa til kynna að þjálfun af 
þessu tagi eykur lestrargetu nemenda. Einnig gaf lestrarstundin á morgnana góða raun sem og 
lestrarátakið í nóvember. Krakkarnir í 10. bekk hækka sig minna en hinir árgangarnir alveg eins og 
síðastliðinn vetur. Sú er einnig raunin á landsvísu. Því er mikilvægt að halda öllum árgöngum að lestri 
næsta vetur.  Ætlunin er halda áfram að styrkja þennan þátt og keppa að því að ná viðmiðum MMS og 
gera samanburð á milli ára, það er eftirsóknarvert. Við væntum einnig góðs af matstækjum frá 
Menntamálastofnun til þess að mæla framfarir. Við vonumst til að geta nýtt mælitæki frá MMS til að 
mæla einnig lesskilning. 

 
Umbótatillögur fyrir skólaárið 2019-2020 

Kennarar hafa búið til áætlun fyrir Tjarnarskóla næsta vetur.  

• Við byrjum alla morgna á lestri og lesum til klukkan 8:45. 
• Við hvetjum nemendur til heimalesturs. 
• 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.  
• Einnig er fyrirhugað að lesa einu sinni til tvisvar í viku í íslenskutíma.  
• Einu sinni yfir veturinn er lestrarátak í fjórar vikur þar sem lestri nemenda er fylgt eftir með 

verkefnum. Þá eiga nemendur að lesa að lágmarki 70 blaðsíður á viku.  
• Í íslensku verður unnið heildstætt verkefni sem kallast Lestin. Þá lesa nemendur bók að eigin vali 

og vinna ýmis verkefni í tengslum við hana.  
• Fyrsta dag eftir jólafrí 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 munum lesa saman bók í Skerpu og vinna verkefni úr henni. 
• Nemendum sem ná ekki að nýta lestrartímann sinn á morgnana verður boðin aðstoð við lesturinn 

hjá sérkennara.  
• 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. 

 
Eins og sést þá er áætlunin í tólf liðum en þeim hefur fjölgað á milla ára, voru sjö fyrsta árið, níu í fyrra. 
Við erum því í sókn á lestrarfærnisviðinu. Markmiðið er að bæta lestrargetu nemendanna enn frekar þar 
sem lestur er undirstaða alls náms en til þess að það náist þurfum við að auka lestur nemenda bæði í 
skóla og heima. Nemendur læra að lesa með því að lesa. Við ætlum að hafa lesturinn áfram í sjálfsmatinu 
næsta vetur. Það verður áhugavert að mæla framfarir allra nemenda og halda áfram að finna leiðir til þess 
að auka lestrarfærnina. 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2018 - 2019 

20 
 

 

Kristín Inga Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður mælinga 2016 – 2017 gáfu til kynna að markviss þjálfun eykur lestrargetu nemenda og 

lesskilning. Því var ákveðið að halda áfram að styrkja þennan þátt á skólaárinu 2017 - 2018. Við væntum 

einnig góðs af matstækjum frá Menntamálastofnun til þess að mæla framfarir.  
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4. Hvernig styrkjum við okkur í að vinna með námsmat, hæfniviðmið og markmið inni 

á Námfúsi og fleiri forritum? 

 

Með nýjum áherslum í námsmati samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla höfum við fetað okkur áfram með 

góðum vilja. Það verður að segjast eins og er að í litlum skóla þar sem skólastarfið hvílir aðallega á 6 

einstaklingum er það mikið átak að innleiða nýju leiðirnar í námsmatinu. Í stærri skólum er hægara um 

vik að skipta með sér verkum þar sem stórt verkefni deilist á margar hendur. Samt sem áður höfum við 

verið öll af vilja gerð og fikrað okkur áfram í rétta átt. Til þess að setja okkur tímaramma og halda okkur 

markvisst að verki ákváðum við því að njörva vinnuna enn betur niður með því að setja viðfangsefnið inn 

í sjálfsmatið skólaárið 2018 – 2019. 

 

Markmið 

 

Að tileinka okkur betur þau vinnubrögð sem fela í sér að tengja hæfniviðmið og markmið inn í 

kennsluáætlanir og mat með þeim möguleikum sem Námfús býður upp á.  

 

 

Lýsing 

 

Það sem hefur reynst tímafrekast og flóknast er að koma okkur upp vinnulagi inni á Námfúsi. Við ákváðum 

að vinna saman að því að byrja á því að allir kennarar æfðu sig í að tengja markmið við verkefni og 

próf/kannanir á 1. önninni.  

 

Í lok fyrstu annar tókum við umræðuna um hvernig til hafi tekist og allir aðalkennarar höfðu náð tökum á 
verkefninu. Einnig hafði tekist vel að velja markmið úr Aðalnámskrá og bæta inn markmiðum þar sem við 
átti og kennari ákvað.  

Á 2. önn var unnið að því að setja verkefnamatið inn á Námfús þannig að nemendur og foreldrar gætu 
skoðað en okkur tókst ekki að tengja við markmiðin þar).  Það var því ekki sýnilegt fyrir nemandann (á 
Námfúsi) hvernig hvert markmið tengdist tilteknu verkefni/prófi þó að kennarinn hefði tenginguna ljósa.   

 Á 3. önn settum við okkur það markmið að hver nemandi gæti séð hvernig kennari metur hvern 
námsþátt og framvindu í námi. Í lok skólaársins kom í ljós að kennurum finnst ekki nægilega aðgengilegt 
að meta hvern nemanda í heild sinni. Við mat á einstökum markmiðum hefur vafist fyrir kennurum að fá 
heildaryfirlit hvers nemanda miðað við það sem forritið býður upp á.  
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Samantekt 

Það er ljóst það er enn verk að vinna en við erum sammála um að margt hefur áunnist í vetur. Kennarar 
eru orðnir öruggari við að tengja markmið við verkefni og próf. Okkur finnst góður áfangi að baki. Við 
lokamat á sjálfsmatsviðfangsefninu kom í ljós að hópurinn er orðinn leiknari í vinnubrögðum en 
hópurinn er sammála um að það reynir mest á matið við skil á milli bókstafa; hvort nemandi eigi til 
dæmis að fá B eða B+ þegar það er oft vandasamt. Þá reynir stundum á huglægt mat að þeirra áliti. Það 
er umhugsunarvert. Einnig kom fram í umræðunni að sumir nemendur velta mikið fyrir sér hvernig þeir 
geti fengið A og fara gjarnan í rökræður um matið. 

Okkur finnst við hafa komist lengra í vetur en áður og ætlum að ná fleiri markmiðum næsta skólavetur í 
að tileinka okkur betur kröfur aðalnámskrárinnar í námsmatinu. 

 

Umbótatillögur 

• Við stefnum á að setja inn öll námsmarkmið vetrarins áður en skólastarf hefst, það auðveldar 
okkur að ,,tikka í“  eftir framganginum í námsferli nemenda.  

• Ákveðið hefur verið að setja inn svo nefnda námsmatsdaga í lok 2. annar. Þá hyggjumst við 
einbeita okkur enn frekar að því að meta ýmsa hæfni sem að öllu jöfnu mælast ekki með 
hefðbundum hætti. 

 

Það er umhugsunarefni hvað leiðin að markinu hefur verið flókin. Verkferlið hefur tekið mjög langan 
tíma. Hér viljum við fyrst og fremst nefna að hverjum skóla er falið að setja inn öll námsmarkmið sem er 
talsvert tímafrek vinna. Okkur finnst að sú vinna ætti að vera forunnin miðlægt og skólar geti síðan nýtt 
sér það sem þeir vilja úr nokkurs konar gagnagrunni. Það væri til mikilla bóta. Auk þess er það talverður 
flækjufótur að koma heildarniðurstöðum á blað sem á að skýra stöðu nemandans á hverjum tíma. Við 
stefnum samt ótrauð áfram að bæta verklagið. 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Við gerðum nokkrar kannanir á þessum vetri: 

 

1. Könnun um hversu oft nemendur vildu eiga kost á heitum mat í hádeginu 

Í lok vetrar í fyrra gerðum við könnun á hversu oft í viku nemendur vildu fá heitan mat í hádeginu. 

Niðurstaðan varð sú að það var góður meirihluti fyrir því að boðið yrði upp á heitan mat fjóra daga í viku; 

mánudag til fimmtudags. Nemendum fannst ágætt að hafa tilbreytingu að eigin vali á föstudögum. Við 

vorum í áskrift hjá fyrirtækinu Krúsku sem færði okkur mat, diska og hnífapör.  

 

2. Könnun meðal 10. bekkinga um hvað þeim fannst um grunnskólavalið í Tækniskóla 

Íslands 

Við gerðum viðhorfskönnun meðal nemenda í 10. bekk í kjölfar vetrar um hvað þeim fannst um þann 

valkost að taka þátt í grunnskólavali Tækniskólans. Þetta var í fyrsta skipti sem við gengum til samstarfs 

við Tækniskólann. Niðurstaðan var mjög ánægjuleg og ákveðið var að vera í áframhaldandi samstarfi 

næsta skólaár. Hér koma helstu niðurstöður: 
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3. Könnun meðal foreldra um hvaða tími hentaði best til að mæta á fræðslufyrirlestur 

 

 

Eins og könnunin gefur til kynna eru nemendur almennt mjög ánægðir með þennan valkost en benda á 

að þeir vildu gjarnan hafa tímana fyrr á deginum. Það verður reynt að koma til móts við það næsta vetur 

af hálfu Tækniskólans, skilst okkur. 

Við hlökkum til áframhaldandi samstarfs við Tækniskólann skólaárið 2019 – 2020. 
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4. Við gerðum einnig könnun á því hvaða tímasetningar hentuðu foreldrum best til að 

mæta á fræðslufund. 

5. Viðhorfskönnun meðal nemenda um breytingar á stundaskrá og tímasetningu á 

hádegishléi. 

 

Við gerðum breytingar á stundaskránni í byrjun skólavetrar þannig að við fækkuðum frímínútum og 

færðum hádegismatartímann aftar. Í lok fyrstu annar lögðum við fyrir könnun á því hvað nemendum 

fannst um breytingarnar. 

90,7% nemenda fannst breytingar á stundaskránni til bóta. 

58, 1 % fannst betra að hafa matartímann á nýja tímanum. 

83% fannst þeir nýta tímana betur í nýja fyrirkomulaginu. 

Þannig að það er ljóst að breytingarnar voru til bóta. 

 

6. Við gerðum einnig örkönnun um dönsku vikuna í skólanum, þegar við tókum á móti 

gestunum okkar frá Roskilde lille skole. 

  

Hér fyrir neðan eru svör við hluta könnunarinnar: 

 

 

___________________________________________________________________ 
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Af þessum niðurstöðum má sjá að foreldrar eru almennt mjög jákvæðir gagnvart Danaverkefninu en 

ætlast var til að þeir skráðu mikilvægi á skalanum 1 – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Samantekt /umræða  
 

Nú er fyrsta ári í nýrri fimm ára áætlun lokið (tveimur fimm ára áætlunum lokið) en jafnframt í 11. sinn. 

Við höfum haft þann háttinn á að lita þá reiti bláa sem tengjast viðfangsefnum sjálfsmatsins en græna þá 

sem út af standa í fimm ára rammanum. Viðfangsefnin skarast reyndar stundum en við göngum samt 

skipulega til verks í þessum málum. Við byrjum því aftur að lita reiti eftir því sem okkur miðar áfram að 

meta innra skólastarf Tjarnarskóla sbr töfluna hér fyrir neðan. 

 

 

Nýr fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 1 árs af 5 (í lok skólaársins 2017 – 2018)  

Í 11. skýrslu frá upphafi 

 

2018 - 2023 

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 
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Í umbótaáætlun skólaársins 2018- 2019 voru 4 verkefni á listanum: 

 

1. Hvernig tekst okkur að nýta nýjan tækjakost; Chrome book tölvur, þróa vinnuaðferðir og efla 

skólastarfið með nýrri tækni? 

Okkur fannst eftirsóknarvert að rýna í hvernig nýr tölvukostur nýttist fyrsta árið í skólanum, hvaða 

möguleikar opnast í námi og kennslu og skoða jafnframt kosti og galla þess að auka tölvunotkun í 

skólanum. Við erum harla sátt við hvernig til hefur tekist. Við sjáum nýja möguleika sem ekki verður séð 

fyrir endann á. Auðvitað koma líka upp áskoranir sem tengjast til dæmis því að sumir nemendur freistast 

til að nýta tölvur til skemmtunar þegar sá valkostur er alls ekki í boði.  Almennt séð finnst okkur að 

Google Classrom umhverfið vera skemmtileg áskorun og færa okkur tækifæri til að bæta skólastarfið til 

framtíðar. 

2. Hvernig getum við tengt upplýsinga- og tæknimennt við námsgreinar í skólanum til þess að sem 
mest breidd náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? (Þriggja ára sjálfsmatsverkefni). 

Um er að ræða annað árið af þremur sem við skoðum námsmatið á upplýsinga- og tæknimennt í 

skólanum. Þar sem færni á þessu sviði gengur nánast þvert á námsgreinarnar þótti okkur brýnt að vinna 

eins einfalda leið og hægt væri til þess að auðvelda okkur mat á færni nemenda við lok grunnskólans. Á 

öðru ári sjálfsmatsins færumst við nær markmiðum sem við settum okkur og sjáum fram á nálgast 

markmiðin af meira öryggi næsta vetur. 

 

3. Hvernig  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? (Þriðja árið sem við leggjum 

mat á þennan þátt). 

Enn höldum við áfram að skoða með hvaða hætti við getum aukið lestrarfærni í skólanum. Í þessari lotu 

liggur að baki þriggja ára skráning. Það þarf ávallt að hlúa sérstaklega að lestrinum og leita leiða til þess 

að auka færni nemenda. Það er krefjandi og afar mikilvægt viðfagnsefni þó að nemendur í skólanum séu 

komnir á unglingastig og ættu að vera leiknir í lestri. Kennarahópurinn er mjög áhugasamur um að efla 

nemendur í lestri og lesskilningi. 

 

4. Hvernig styrkjum við okkur í að vinna með námsmat, hæfniviðmið og markmið inni á Námfúsi og 

fleiri forritum? 

Eins og kemur fram í skýrslunni er okkur umhugað um að tileinka okkur sem best ný vinnubrögð í 

samræmi við aðalnámskrá grunnskóla. Það hefur margt vafist fyrir okkur en með markvissri vinnu og 

markmiðssetningu miðar okkur í rétta átt. Við höldum áfram að bæta okkur á næsta skólaári. 
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Lokasamantekt 
 

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

sannarlega vera í sífelldu umbótaferli í einu og öllu. Sjálfsmatið undanfarin ellefu ár hefur styrkt okkur í 

sjálfsrýninni sem gefur alltaf tilefni til að bæta okkur enn frekar.  Það hefur verið bæði ánægjulegt og 

mikilvægt að leggja enn og aftur mælistiku á skólastarfið. Matsaðferðir eru vel til þess fallnar að varpa 

ljósi á hvernig til tekst 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 forsendur hvers og eins 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 þar sem það á við.  

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 2019 

 

 

skólastjóri 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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