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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2017-2018 
 

 

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

Skólaveturinn  2017 -2018 voru 56 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 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“. 

 

 

 

 

Moli skólahundur Tjarnarskóla 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla í tíu 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 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 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 höfum við yfirfarið öll þessi svið með 

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

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

Fimmta árið skoðuðum við níu viðfangsefni sérstaklega.   

 

Nýr fimm ára rammi miðað við skólaárin 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 (sjá hér fyrir neðan):  

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. 
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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.  

 

Á skólaárinu 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. 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 þessu til viðbótar. 

 

Við lok síðasta skólaárs; 2016 – 2017 stóðu tvö til þrjú meginviðfangsefni sjálfsmats út af miðað við 5 ára 

rammann. Palsverkefnið flokkuðum við undir Nám – námsmat – námsárangur en við gerðum ráð fyrir að 

halda áfram með þann matsþátt skólaárið 2017 – 2018 auk hinna tveggja sem voru merkt græn. Þannig 

leit ramminn út:  

 

 

 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 

 

 

Á því skólaári sem var að líða; 2017 – 2018 var því leitast við að velja verkefni sem myndu flokkast undir 

þá liði sem eftir voru í fimm ára rammanum frá 2013 – 2018. Þeir sem eru merktir grænir í rammanum. 
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Umbótaáætlunin 2017 - 2018 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 höldum 
við áfram að þróa 
góðar reglur um 
símanotkun? 
(þróunarverkefni 
sem hófst í fyrra). 
 

 

Fara yfir tillögur frá 
vorfundi og kynna fyrir 
nemendum og 
foreldrum að hausti. 
Kynna einnig 
niðurstöður könnunar 
sem var gerð meðal 
nemenda síðast liðið 
skólaár. 

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

Skráningar á Námfúsi 
skoðaðar um óleyfilega 
símanotkun. 
Kennarahópurinn kynni 
reglur sem skerpi enn 
frekar á virðingu fyrir 
þeim reglum sem giltu á 
síðasta skólaári.  

Skólaárið 2017-
2017 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2018  
 
 

2. Hvernig getum 
við tengt 
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 kennara svo 

hægt sé að meta 

frammistöðu og 

tryggja hvernig við 

,,dekkum“ markmið í 

þessari námsgrein á 

þriggja ára tímabili. 

þrjú ár.  

 
 

Í skjali í Dropboxi.  Skólaárið 2017 - 
2018 
 
Ábyrgðarmaður: 
Birna Dís  og 
Helga Júlía í 
samvinnu við 
aðra kennara. 

Júní 2018 
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3. Hvernig  höldum 
við áfram að auka 
lestrarfærni 
nemenda í 
skólanum? 
 

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

Nýta niðurstöður 
mælinga.  

Skólaárið 2017-
2018. 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Inga 
Guðmundsdóttir 
og Helga Júlía 
Vilhjálmsdóttir. 

Júní 2018 

4. Hvernig metum 
við stjórnun 
skólans? 

Óska eftir könnun hjá 
Skólapúlsinum þar 
sem þessi þáttur 
skólastarfsins er 
metinn sérstaklega. 

Niðurstöður könnunar 
metnar. 

Vormisseri 2018 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir og 
kennarahópurinn. 

Júní 2018 
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1. Hvernig höldum við áfram að þróa góðar reglur um símanotkun? 

(þróunarverkefni sem hófst skólaárið 2016 - 2017). 

 

Markmið 

Að auka virðingu nemenda fyrir símareglum í skólanum í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að símar hafi 

truflandi áhrif á skólastarfið.  

Lýsing 

Skólaárið 2016 – 2017 hélt umræðan um símanotkun áfram. Okkur þótti eftirsóknarvert að fá nemendur 

inn í umræðuna með því að taka þátt í að móta sjálfir reglur og fá foreldra einnig inn í umræðuna.  Með 

þeim hætti vonuðumst við til að auka sátt um reglurnar. Því var ákveðið að búa til sjálfsmats-

spurninguna: Hvernig getum við endurskoðað reglur um símanotkun með aðkomu nemenda og 

foreldra? 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. Því var eðlilegt að taka málið einnig upp í skólaráðinu.  Það 

var gert og ákveðið að umfjöllun um snjalltækjanotkun yrði hluti af dagskár á  ,,opnum fundi skólaráðs“ á 

vordögum að taka málið fyrir meðal nemenda og foreldra í 8. bekk.  

Fyrsta skref var að leggja fyrir viðhorfskönnun:   

Viðhorfskönnun um símanotkun í skólanum var lögð fyrir í desember 2016 eins og kom fram, og gert 

grein fyrir í síðustu sjálfsmatsskýrslu (2016 – 2017). 

Annað skref: 

Nemendur fengu kynningu á niðurstöðum könnunarinnar í janúar 2017 og umsjónarkennarar efndu í 

kjölfarið til umræðna í hverjum bekk og tóku saman punkta frá nemendum og tillögur að 

viðbrögðum ef nemandi færi ekki eftir reglunum: 

Það var athyglisvert hvað nemendur virtust vilja hafa viðbrögðin ströng sbr. hér að neðan: 

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. 
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Þriðja skrefið sem var tekið: 

Málið var tekið upp á fundi skólaráðsins í janúar 2017: 

Tillaga kom fram um að efna til umfjöllunar í öllum bekkjum og að hver bekkur tilnefndi þrjá nemendur í 

hóp sem settu saman tillögur. Síðan yrði 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 dagskrá ,,opna funds“ skólaráðsins í maí til þess að taka málið fyrir.  

 

Fjórða skrefið 

Á opna fundinum voru fjórir liðir 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 mjög ánægjulegt. Þeim var skipt í 

fjóra hópa til að ræða umfjöllunarefnið.  

 

Niðurstaða hópanna 

Það álit kom fram að reglurnar okkar væru góðar en  það mættu gjarnan vera spjöld á veggjum til að minna 

nemendur á reglurnar. Einnig þyrfti að koma skýrt fram hverjar afleiðingar væru 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 hafði verið notuð þann vetur). Jafnvel mætti verðlauna einstaklinga eða 

hópinn ef vel gengi. Krakkarnir virtust hrifnari af því að fá að geyma símann í vasanum en ofan í tösku. 

Einnigt var lagt til að bæta við í samninginn þegar sótt er um að skólavist að nemandi ætli að fylgja 

símareglum (hafði þó verið gert í tvö ár).  

Í umbótatillögum í sjálfsmatinu kom fram að málið yrði tekið upp á skólaárinu 2017 – 2018 og reglur 

yrðu bornar undir nemendur og kosið um þær með lýðræðislegum hætti.  
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Skólaárið 2017 – 2018 

Reglurnar um símanotkun komust aftur á dagskrá á kennarafundum í september 2017. Í farteskinu 

höfðum við niðurstöður könnunar og vinnu nemenda og foreldra á vorfundi skólaráðsins í maí 2017. Mat 

kennarahópsins var að of margir nemendur færu ekki eftir þágildandi símareglum. Einnig voru komnar 

fram skýrar forsendur fyrir því að mega ekki taka síma af nemendum samkvæmt úrskurði Umboðsmanns 

barna. Málið var rætt og ákveðið að vekja nemendur til betri vitundar um símareglurnar með því að hafa 

þrjá símalausa daga í skólanum undir lok 1. annar og hafa síðan umræður með nemendum um reglurnar 

í kjölfar þeirra.  

Þrír símalausir dagar í skólanum, síðan tóku nýjar reglur gildi 

Umsjónarkennarar ræddu við umsjónarbekkinn sinn um að til stæði að stíga skref í að vekja nemendur til 

betri vitundar um að það ætti að bera meiri virðingu fyrir símareglnum í skólanum. Það væri mat 

kennara að svo þyrfti að vera til þess að símar, sem annars eru prýðileg tæki, væru ekki truflandi í 

skólastarfinu. Því hefði verið ákveðið að hafa þrjá símalausa daga og í kjölfarið var síðan sendur 

tölvupóstur til foreldra sem er hér á eftir (með bláu letri): 

 

===================================================================================== 

 

Ágætu foreldrar, forráðamenn og nemendur. 

Vildum senda ykkur ákvörðun sem tekin var á kennarafundi um 

endurskoðun á reglum um símanotkun í skólanum eftir þriggja 

daga átak sem fól í sér strangari reglur en hafa gilt hingað til. 

Eins og fram hefur komið töldum við að kominn væri tími til að 

skerpa á virðingu nemenda fyrir skólareglunni:  

Engir símar í tímum, nema með leyfi kennara og 

símar eiga að vera ofan í tösku í 

kennslustundum.   

Á hverjum degi hafa þær reglur verið brotnar af sumum, jafnvel mörgum, og lítið gekk að breyta því. 

Einnig hefur tekið allt of langan tíma til að fá nemendur til að hætta í tölvuleikjum eða hlusta á tónlist / 

horfa á þætti og myndbönd, þegar frímínútum er lokið. Þess vegna fórum við í þriggja daga átak þar sem 

talsvert strangari reglur voru settar eins og umsjónarkennararnir lýstu í póstum fyrir helgi.  

Við kennararnir vorum á fundi eftir að skóladegi lauk í dag og niðurstöður umræðna urðu eftirfarandi: 

Að okkar mati var þetta góð tilraun og okkur fannst að skólabragurinn hafi verið betri þessa þrjá daga. 

Nemendur virtu reglurnar, með fimm undantekningum (reyndar 4 nemendur af 55). Þeir nemendur voru 

sendir upp til skólastjóra sem hringdi í foreldra í viðurvist nemandans. 
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Í spjalli umsjónarkennara við nemendur skólans kom fram að nemendur söknuðu þess mest af því að fá 

ekki að hlusta á tónlist í tímum þar sem margir telja að þeir eigi auðveldara að einbeita sér að 

verkefnum, ef þeir fá að hlusta. Við vitum að svo gildir um marga og það hefur verið auðsótt að fá þannig 

leyfi hingað til, en mörgum hefur láðst að fá leyfið. Tónlist er einnig svo sterkur þáttur í 

unglingamenningunni, það vitum við vel. 

Niðurstaðan varð þessi: 

• Sömu reglur og áður halda áfram að gilda; þ.e. engir símar í tímum, nema með leyfi kennara. 

Nemendur eiga auk þess að setja símana niður í tösku þegar kennslustund hefst.  

• Ef nemandi óskar eftir að fá að hlusta á tónlist þá þarf hann að biðja um leyfi, hafa heyrnartól og 

velja ,,playlista“ og setja símann síðan ofan í tösku. Það má ekki taka upp símann til að skipta um 

lag.  

• Nemendur geta einnig fengið leyfi til þess að nota símann í verkefnagerð og þess háttar, en þá 

gildir sama reglan, að fá leyfi hjá kennara t.d. nota orðabók í símanum (símar eru svo frábær 

tæki 😊). 

• Ef nemandi brýtur regluna – þá verður honum vísað upp til skólastjóra sem hefur samband við 

foreldra og viðkomandi má ekki nota símann það sem eftir er dagsins og daginn eftir að hann 

hefur brotið regluna.  

• Við bendum einnig á það má ekki nota símann sem reiknivél.  

• Ef kennari fer með nemendur út úr húsi – í vettvangsferðir, skoðunarferðir og þess háttar, þá 

nota nemendur ekki símann, ekki heldur í strætó.  

Við teljum að þessi útfærsla sé til bóta – en að sjálfsögðu erum við alltaf til í umræður og endurskoðun 

á reglunum, ef þarf. 

Bestu kveðjur frá kennurum Tjarnarskóla 

 

Þessar reglur hafa gilt út skólaárið en til viðbótar var bætt við viðurlögum ef 

nemandi brýtur regluna ítrekað; þ.e. þrisvar sinnum á sömu önn (þrjár annir á 

skólaárinu). Reglurnar eru því þannig nú í lok skólaársins 2017 - 2018: 
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Símareglur í Tjarnó  
útfærsla frá 18. okt. 2017 með viðbót 

• Sömu reglur og áður halda áfram að gilda; þ.e. engir símar í 

tímum, nema með leyfi kennara. Nemendur eiga auk þess að 

setja símana niður í tösku eða vasa þegar kennslustund hefst.  

• Ef nemandi óskar eftir að fá að hlusta á tónlist þá þarf hann að 

biðja um leyfi, hafa heyrnartól og velja ,,playlista“ og setja símann 

síðan ofan í tösku eða vasa. Það má ekki taka upp símann til að 

skipta um lag.  

• Nemendur geta einnig fengið leyfi til þess að nota símann í 

verkefnagerð og þess háttar, en þá gildir sama reglan, að fá leyfi 

hjá kennara t.d. nota orðabók í símanum (símar eru svo frábær 

tæki 😊). 

• Ef nemandi brýtur regluna – þá verður honum vísað upp til 

skólastjóra sem hefur samband við foreldra sem ræða einnig við 

nemandann um mikilvægi þess að brjóta ekki reglurnar. Ef 

nemandi brýtur regluna oftar en þrisvar á sömu önn þá fær hann 

ekki að nota símann það sem eftir er dagsins – og daginn eftir. 

• Við bendum einnig á það má ekki nota símann sem reiknivél!  

• Ef kennari fer með nemendur út úr húsi – í vettvangsferðir, 

skoðunarferðir og þess háttar, þá nota nemendur ekki símann, 

ekki heldur í strætó.  

Við teljum að þessi útfærsla sé til bóta – en að sjálfsögðu erum við alltaf til í umræður og 

endurskoðun á reglunum, ef ástæða er til.                                                               Kennarar 
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Samantekt á brotum á símareglum 

Eftir að nýju símareglurnar tóku gildi skráði skólastjóri þau skipti sem nemendum var vísað í viðtal vegna 

brota á reglunum. Einnig skráði skólastjórinn hver var ástæða vísunarinnar. Þær voru af ýmsu tagi s.s. að 

hlusta á tónlist án leyfis, senda/skoða snapp, vera í tölvuleik, nota síma sem reiknivél, vera á netinu, taka 

mynd, horfa á myndband og fleira sem er háttur símanotenda.  

Sá háttur var hafður á, eins og kemur fram í reglunum, að skólastjóri hringdi í foreldri að nemandanum 

viðstöddum, lét vita um símanotkunina og óskaði eftir að málið yrði einnig rætt heima. Í sumum tilfellum 

sendi skólastjóri einnig reglurnar í tölvupósti til þess að foreldrar hefðu þær fyrir framan sig í spjallinu við 

unglinginn sinn. Í öllum tilfellum tóku foreldrar mjög vel í erindið. Samantektin er eftirfarandi: 

 

  2. önn;  frá 18. október 2017  til 19. febrúar 2018   

                              

  
Eitt skipti 
  

Tvö skipti 
  

Þrjú skipti 
  

Fjögur skipti 
  

Fimm skipti 
  

Sex skipti 
  Alls Símabann 

8. bekkur 7 2 0 0 0 0 9 0 

9. bekkur 2 0 1 1 0 1 5 2 

10. bekkur 3 2 1 0 0 1 7 2 
Nemendur 
alls 12 4 2 1 0 2 21 4 

 

 

  3. önn;  frá 20. febrúar til loka skólaársins 2018   

                              

  
Eitt skipti 
  

Tvö skipti 
  

Þrjú skipti 
  

Fjögur skipti 
  

Fimm skipti 
  

Sex skipti 
  Alls Símabann 

8. bekkur 2 0 0 0 0 0 2   

9. bekkur 0 1 1 0 0 0 2 1 

10. bekkur 3 1 0 0 0 1 4   
Nemendur 
alls 5 2 1 0 0 0 8 1 
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Símabann 
                  

  2. önn 3. önn 

9. bekkur 1 nemandi tvisvar 1 nemandi einu sinni 

  1 nemandi einu sinni         

10. bekkur 1 nemandi tvisvar Enginn nemandi   

  1 nemandi einu sinni         

 

Samantekt 

Eins og sjá má af töflunum þremur hafa reglurnar haft góð áhrif. Þeim nemendum, sem fóru ekki eftir 

reglunum, fækkaði í öllum bekkjum eða úr 21 nemanda á 2. önn í 8 á 3. önn.  

Í samantekt og umræðum á kennarafundi í lok skólaársins var kennarahópurinn ánægður með hvernig til 

hefur tekist. Nemendur eru almennt orðnir meðvitaðir um að biðja um leyfi og eins og sést eru það 

einungis fjórir nemendur af 56 sem hafa þurft að fara í símabann. Það virðist einnig ríkja góð sátt um 

reglurnar í nemendahópnum.  

Við væntum þess að með breyttu tölvuumhverfi næsta vetur þar sem hver nemandi verður með Chrome 

Book tölvu í skólanum verði minni ástæða fyrir nemendur að nota símana sína og að kennarar geti haft 

meiri stjórn á tækjanotkuninni. Við erum einhuga um að láta reglurnar gilda áfram en eins og fram 

kemur erum við ávallt tilbúin í umræður og endurskoðun ef ástæða er til. Þannig eru góðar reglur. 

Reglugerðin hefur verið í sjálfsmatinu síðast liðin tvö skólaár og látum hér staðar numið að sinni með 

þennan þátt í sjálfsmatinu. Góð niðurstaða, að okkar mati. 

Margrét Theodórsdóttir 
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2. Hvernig getum við tengt tæknimennt við námsgreinar í skólanum til þess að sem 

mest breidd náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? 

 

Markmið 

Að skrá ólík verkefni, þvert á skólastarfið, inn á sameiginlegt skjal í Dropboxi sem allir 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 settum upp Excel skjal 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 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.  

 

Undir hverju aðalmarkmiði skráðum við undirmarkmið. Eftir hvert verkefni sem nemendur unnu í vetur 

var matið skráð í skjalið af viðkomandi kennara. Með þessum hætti ætlum við að safna upplýsingum 

þannig að hægt verði að hafa yfirlit yfir hvern árgang næstu þrjú skólaárin, framgang hvers og eins 

nemanda og ganga úr skugga um í tæka tíða hvað viðkomandi á eftir að vinna áður en hann útskrifast úr 

Tjarnarskóla. 
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Í lok skólaársins sem var að ljúka voru komnar skráningar við eftirfarandi markmið: 

Árgangur 2002 (10. bekkur): 

• Að nemendur geti beitt réttri fingrasetningu og náð 200 slögum á mínútu. 

• Að nemendur geti nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra 

gagna (eitt verkefni) 

• Að nemendur geti nýtt nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda (3 

verkefni)  

• Að nemendur geti nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt 

(tvö verkefni). 

 

Árgangur 2003 (9. bekkur) 

• Að nemendur geti beitt réttri fingrasetningu og náð 200 slögum á mínútu. 

• Að nemendur geti nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra 

gagna (eitt verkefni) 

• Að nemendur geti unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá 
samkvæmt viðurkenndum aðferðum (eitt verkefni) 

• Að nemendur geti nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra 

gagna (tvö verkefni) 

• Að nemendur geti nýtt nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda (1 

verkefni)  

 
 
Árgangur 2004 (8. bekkur) 

• Að nemendur geti nýtt hugbúnað/forrit við flókna framsetningu ritunarverkefna og tölulegra 

gagna (eitt verkefni) 

• Að nemendur geti unnið með heimildir, virt siðferði í heimildavinnu og sett fram heimildaskrá 
samkvæmt viðurkenndum aðferðum (eitt verkefni) 

• Að nemendur geti nýtt nýtt hugbúnað/forrit við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda (1 

verkefni)  

 

 

Niðurstaða 

Niðurstaðan er sú að okkur finnst við vera á réttri leið með viðfangsefnið en þurfum að halda áfram í 

umbótaferlinu.  
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Umbótatillögur 

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 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.  

Við bindum vonir við að með aukinni tölvuvæðingu á næsta ári náum við að auka fjölbreytnina í 

upplýsinga- og tæknimennt svo um munar. Í lok næsta skólaárs gerum við áfram grein fyrir þessum 

umbótaþætti í skólastarfinu. 

Birna Dís Björnsdóttir og Helga Júlía Vilhjálmsdóttir 
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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. 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  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? 

 

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 sjálfsmatsskýrslum.  

Skólaárið 2016 – 2017 höfðum við í fyrsta skipti Palskennara í okkar röðum. Skólaárið 2016 – 2017 ákváðum 

við að hafa lestrarfærni sem sjálfsmatsverkefni og héldum síðan áfram með verkefnið í vetur. Markmiðið 

var, eins og nú, að auka leshraða og lesskilning nemenda með  því að beita annars vegar Palsaðferðinni en 

hins vegar með lestrarátaki – yndislestri. 

 

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.  

 

Leiðin sem var farin var 2016 -2017 var fjórþætt:  
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Lýsing 

Leiðin sem var farin var í fjórþætt: 

 

a) Palskennari skipulagði 10 vikna lestrarlotur með tveimur hópum; 6 nemendur í hvorum hópi. 

Nemendurnir voru allir í 9. og 10. bekk. 

b) Áætlað var að allir bekkir fengju yndislestrarstund á morgnana í 10-15 mínútur. Nemendur 

lásu þá í bókum að eigin vali. Lesið var flesta morgna í 8. og 9. bekk en í 10. bekk varð raunin 

sú að yfirleitt var lesið tvo morgna á viku.  

c) Íslenskukennarar í 9. og 10. bekk skipulögðu heildstætt verkefni sem var ýmist unnið 

einstaklingslega eða í pörum. Lesin var yndislestrarbók að eigin vali og ýmis verkefni unnin í 

tengslum við hana. Verkefnið kallaðist Lestin. 

d) Í 8. og 9. bekk var bókin Innrásin frá Mars lesin í samlestri og unnin verkefni úr henni í svo 

nefndum Skerputímum. 

Í umbótatillögum vorið 2017 var stefnt að:  

• 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 héldum síðan áfram með viðfagnsefnið í vetur og breyttum aðeins matsaðferðinni frá fyrra ári. Nýr 

liður kom inn; að hafa yndislestur allan veturinn 10 – 15 mínútur í öllum bekkjum. 

 

Markmið 2017 - 2018 

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

lestrarátaki – yndislestri. 
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Palskennarinn skipulagði tvær 10 vikna lotur með einstaklingum úr 9. og 10. bekk. Sex nemendur voru í 

hvorum hópi. Nemendur voru prófaðir í lesfimi í byrjun og lok námskeiðs. Fjórir nemendur tóku framförum 

á fyrra námskeiðinu en allir sex á því seinna.  

 

Heildarniðurstöður hjá þeim sem voru í PALS urðu: 

 

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

6,7% framfarir 17,7% framfarir 

Einn nemandi hækkaði sig um 27% en tveir 

hækkuðu sig ekki í þessari mælingu og  hjá öðrum 

þeirra má sennilega rekja það til veikinda  þegar 

seinni mælingin fór fram. Þessi sami nemandi 

hafði svo hækkað sig um 31% að vori. 

Einn einstaklingur hækkaði sig um 34 %. Annar 

einstaklingur sat bæði fyrra og seinna námskeiðið 

en hann hækkaði sig um 38% frá september til 

maí. 

 

Samanburður við árið á undan er líklega ekki marktækur þar sem um er að ræða fáa einstaklinga sem 

standa misvel. Hins vegar er hægt að fagna framförum og sjá að Palsaðferðin eykur færni. Niðurstöður 

staðfesta það. 
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Í vetur áttum við þess kost að nýta okkur mælitæki MMS sem við væntum góðs af. Palskennarinn mældi 

alla nemendur skólans í september og maí.  

 

Heildarniðurstöður hjá öllum nemendum: 

 

 

 

 

 

10. bekkur: 

Sex nemendur eru enn undir lágmarksviðmiði. Sex nemendur hafa bætt sig um meira en 15 orð á mínútu 

frá því í september. Einn nemandi er yfir metnaðarfullum viðmiðum. 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2017 - 2018 

24 
 

 

 

9. bekkur 

Sex nemendur eru enn undir lágmarksviðmiði.  12 nemendur hafa hækkað sig  um meira en 15 orð á 

mínútu frá því í september. Af þessum 12 hækkuðu fimm nemendur sig  um meira en 30 orð. 

Sá nemandi sem bætti sig mest, bætti sig um 39 orð á mínútu. Tveir nemendur eru yfir metnaðarfullum 

viðmiðum. 
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8. bekkur 

Fjórir nemendur eru enn undir lágmarksviðmiði. Tíu nemendur hafa hækkað sig um 15 orð eða meira frá 

því í september og af þeim eru fimm sem hækka sig um  u.þ.b. 30 orð. Sá nemandi sem hækkaði mest 

bætti sig um 46 orð eða um 85%.  
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Mælingar á lesskilningi 

Ætlunin var að mæla lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn og fylgjast með framförum nemenda. Það 

tókst ekki þennan veturinn. 

 

Samantekt og mat 

Nú höfum við verið með PALS námskeið tvo 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. Krakkarnir í 

10. bekk lásu færri morgna en hinir bekkirnir en þeir hækka sig líka minna. Sú niðurstaða gefur til kynna 

að við ættum að halda öllum nemendum að lestri. Ætlunin er halda áfram að styrkja þennan þátt á 

næsta skólavetri 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. Þar horfum við sérstaklega til þess að mælitæki til að mæla lesskilning bætist við.   

 

Umbótatillögur 

Kennarar hafa búið til áætlun fyrir Tjarnarskóla næsta vetur.  

• 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. 
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• 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 er áætlunin í níu liðum (sjö í fyrra). Við erum því í sókn á lestrafrærnisviðinu. 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. 

 

Kristín Inga Guðmundsdóttir 
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4. Hvernig metum við stjórnun skólans? 

 

Fjórði og síðasti liður í sjálfsmatinu okkar í vetur er matsspurningin: Hvernig metum við stjórnun 

skólans? Sá liður er jafnframt einn af þeim þáttum sem stóðu út af í fimm ára áætluninni sem getið var í 

upphafi skýrslunnar. Hugmyndin var að fá Skólapúlsinn til þess að gera viðhorfskönnun en síðan var fallið 

frá því þar sem matslistar hentuðu ekki að okkar mati því starfsumhverfi skólastjórans í Tjarnarskóla er 

með talsvert frábrugðnum hætti en í skólum sem reknir eru af sveitarfélögum. Niðurstaðan varð því sú 

að leita til Hjalla ehf sem lét okkur fúslega í té matsspurningar sem hafa verið notaðir hjá stjórnendum 

þar í þeim tilgangi að svara matsspurningunni. Jafnframt nýttum við spurningar sem lúta að skólastarfinu 

í sömu könnun þar sem við vildum gjarnan fá svör frá foreldrum og starfsfólki um leið og við spyrðum 

spurninga um stjórnunina. Gerum því einnig grein fyrir nokkrum spurningum sem falla ekki beint undir 

matsspurninguna í kaflanum: Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat.  

Við lögðum nafnlausa, rafræna, viðhorfskönnun fyrir annars vegar starfsmenn í fullu starfi og hins vegar 

foreldra í skólanum. Könnunin fór fram í maímánuði og var send bæði í tölvupósti og á Fésbókarsíðunni 

Foreldra- og kennarafélag Tjarnarskóla.   

 

Viðhorfskönnun meðal foreldra 

Í vetur voru 56 nemendur í skólanum. Svörun viðhorfskönnunar var frá 39 foreldrum. Ekki er hægt að 

lesa úr könnuninni hvort um sé að ræða foreldra 39 nemenda eða hvort báðir foreldrar 

einhvers/einhverra nemenda hafa svarað. Könnunin ætti að gefa góða vísbendingu um hvað foreldrum 

finnst um skólastjórn og skólastarfið. Viðhorfskönnunin var í 14 liðum en hér á eftir kemur niðurstaða úr 

þeim liðum sem lúta að stjórnun skólans. Önnur svör verða í kaflanum  ,,Aðrar tiltækar viðhorfskannanir 

og mat“ í skýrslunni. 
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Eins og sést er nokkuð jafnt svarhlutfall úr bekkjunum þremur. Lægst frá 10. bekkjar foreldrum en hæst 

frá 8. bekkjar foreldrum.  
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Frábær gæðaeinkunn! 

 

 

 

 

 

 

Einkunn 7   2,6% 

Einkunn 8    20,5% 

Einkunn 9  43,6% 

Einkunn 10  33,3% 
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Auk þess áttu foreldrar kost á að skrá svör um það sem þeir ... 

a) ... telja að betur mætti fara í skólastarfinu og  

b) ... eru sérstaklega ánægðir með í skólastarfinu.  

 

Hér koma svörin við fyrri liðnum: 
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Svör við lið b: 
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Að lokum fengu foreldrar tækfæri á að koma ábendingum á framfæri hér eru þær: 
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Þessar niðurstöður eru afar jákvæðar og sýna fram á að foreldrar eru yfir höfuð ánægðir með 

skólastarfið og stjórnandann. Það góða við að leggja fyrir viðhorfskannanir er að þá gefst einnig tækifæri 

til að fá ábendingar um það sem betur má fara. Þessar niðurstöður verða með í farteskinu inn í næsta 

skólaár. 

 

 

Viðhorfskönnun meðal starfsmanna 

Þeir starfsmenn sem leitað var til voru 6 einstaklingar; fimm kennarar og ritari. Könnunin var í 8 liðum. 

Allir svöruðu könnuninni.  Fyrsta spurningin laut að mati starfsmanna á eigin vinnuframlagi í skólanum 

og á því ekki við hér. Þær spurningar sem lúta einkum að stjórnun skólans voru: 

 

 

 

 

 

Þriðja spurningin tengist vinnuaðstöðu og verður gert grein fyrir henni í næsta kafla.  
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Varðandi 4. spurninguna gaf forritið sem var notað ekki færi á að birta forsendurnar en þær voru: 

Ath. að súlurnar, talið frá vinstri til hægri tengjast fullyrðingunum:  

... tel ég mig eiga hlutdeild í ákvörðunum um skólastarfið. 

... njóta starfsmenn stuðnings skólastjóra. 

... er góður starfsandi. 

... fer fram gagnrýnin umræða um skólastarfið. 

... er ég óhrædd/ur við að tjá mig um málefni skólans við samstarfsfólk mitt. 

... líður mér vel og flestir dagar eru ánægjulegir 
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Samantekt 

Þegar litið er til svara bæði foreldra og starfsmanna þá undirstrika þau afar jákvætt viðhorf að langmestu 

leyti. Það er þakkarvert að svo sé og gefur fyrirheit um áframhaldandi góða samvinnu foreldra, 

starfsmanna og skólastjóra á komandi skólaári. Góðar ábendingar og svör starfsmanna gefa jafnframt 

tilefni til að skoða nokkra þætti sérstaklega.  

 

Umbótatillögur 

Að kennarahópurinn fari yfir niðurstöður könnunar í byrjun næsta skólaárs og meti/skoði ábendingar um 

það sem betur má fara og geri umbótaáætlun. Til greina kemur að búa til fleiri viðhorfskannanir um 

skólastarfið til þess að vera enn betur með puttana á púlsinum. Stefnum á að setja inn nýjar 

matsspurningar í kjölfarið og gera grein fyrir umbótum í næstu skýrslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Spurningar úr tveimur viðhorfskönnununum vorsins sem féllu ekki undir matsspurningar. 

Eins og getið var um hér að ofan þá voru nokkrar spurningar í viðhorfskönnununum tveimur sem féllu 

ekki beint undir matsspurninguna. Þær voru settar með í könnununa í þeim tilgangi að nota tækifærið 

sem gafst að spyrja spurninga. Hér verður gert grein fyrir þeim svörum sem áttu ekki við í kaflanum hér 

að ofan: 

Í foreldrakönnuninni voru voru eftirfarandi spurningar sem lúta fremur að námi/kennslu: 
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Þessi svör eru að langmestu leyti jákvæð og undirstrika að við erum á góðri vegferð í skólastarfinu en 

jafnframt að alltaf þarf að leita leiða til þess að bæta skólastarfið. Það er jákvætt að hafa mælitæki eins og 

viðhorfskannanir til þess að hjálpa okkur að finna góðar leiðir og bæta það sem hægt er. 

Ein spurning úr starfsmannakönnuninni var á þessa leið en átti ekki við í kaflanum á undan: 

 

 

 

Hún sýnir að meiri hluti starfsmanna (4 einstaklingar) eru stoltir af sínu vinnuframlagi en tveir líta á sinn 

þátt ,,í meðallagi“. 

Mikilli námsgetu 

 

Námsörðugleikum 

 

Tilfinningalegum þáttum 
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Foreldrakönnuin Skólapúlsins skólaveturinn 2014 - 2015 

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 

 

 

Viðhorfskannanir 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 var 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 fimmta ári í nýrri fimm ára áætlun (5) lokið en jafnframt í 10 sinn sem við skilum sjálfsmatsskýrslu. 

Því má segja að við getum sagt að hægt sé að lita alla reitina bláa. Það er oft þannig að viðfangsefnin 

skarist og spurningar í viðhorfskönnunum meðal foreldra og starfsmanna tengjast beint liðnum 

,,kennsla, starfsþróun og fagmennsku“. Það liggur beint við að halda áfram að rýna í þá þætti næsta 

vetur og hafa þá til viðmiðunar niðurstöður viðhorfskannana sem gert var grein fyrir í skýrslunni.  

Það er ánægjulegt að geta litað alla reitina bláa – áttum þessa eftir: 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Stjórnun 

 

 

Fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 5 árs af 5 (í lok skólaársins 2017 – 2018)  

Í 10. skýrslu frá upphafi 

 

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 
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Í umbótaáætlun skólaársins 2017 - 2018 voru 4 verkefni á listanum: 

 

1. Hvernig höldum við áfram að þróa góðar reglur um símanotkun? (Þróunarverkefni sem hófst 

skólaárið 2016 - 2017) 

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. Á því skólaári sem var 

að líða og skólaárið þar á undan höfum við unnið við að móta svo nefndar símareglur í skólanum í 

samvinnu við nemendur og foreldra. Við gerðum viðhorfskönnun meðal nemenda skólaárið 2016 – 

2017, höfðum umræður í bekkjunum í kjölfarið og fengum síðan foreldra og nemendur í 8. bekk til 

að leggja drög að reglum. Í vetur héldum við áfram með verkefnið. Tilgangurinn var fyrst og fremst 

að finna leið til að stuðla að virðingu nemenda fyrir símareglum skólans. Fyrsta önnin af þremur var 

nýtt til frekari undirbúnings. Aðdragandi að gildi nýrra reglna var að hafa þriggja daga símalausa 

daga í skólanum. Foreldrar og nemendur fengu greinargóðar upplýsingar um reglurnar og viðbrögð 

við því ef nemendur færu ekki eftir þeim. Eftir að reglurnar gengu í gildi skráði skólastjóri þau tilvik 

þegar bregðast þurfti við brotum á reglunum og skráning staðfestir að reglurnar hafa sannað gildi 

sitt. Það er mat kennarahópsins að vel hafi tekist til og að nemendur virði reglurnar mun betur. Við 

erum ánægð með hvernig þróun mála hefur orðið.  

 

2. Hvernig getum við tengt tæknimennt við námsgreinar í skólanum til þess að sem mest breidd 

náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? 

Tæknimennt tengist flestum námsgreinum skólans með einum eða öðrum hætti. Okkur hefur reynst 

snúið að finna leið til þess að hafa góða yfirsýn yfir mat á ólíkum námsmarkmiðum tæknimenntar. 

Við ákváðum því að setja matsspurningu í sjálfsmatið okkar í vetur og höldum áfram í umbótaferli 

næstu tvö árin. Stuðst var við Exelskjal í Dropboxi sem allir kennarar hafa aðgang að og drög lögð að 

því hvernig best væri að halda utan um skráningar á námsmati sem tengist námsmarkmiðum í 

greininni. Við erum á réttri leið en þurfum enn að fikra okkur áfram í átt að lokamarkmiðinu. Það 

verður meðal viðfangsefna næstu tvo vetur.  

 

3. Hvernig  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? 

Í vetur héldum við áfram að auka veg og vanda lestrarfærni í skólanum. Árið á undan lögðum við af 

stað með nýtt átak sem hafði jákvæð áhrif. Lagt var upp með umbótaáætlun. Palskennarinn í 

skólanum hafði tvo hópa í þjálfun. Báðir hópar juku færni sína. Lestrarmæling var gerð í september 

og maí og sýndi framfarir nemenda. Við nýttum okkur mælitæki MMS til þess að mæla framfarir í 

lestarfærni. Stefnt var að því að mæla einnig lesskilning en af því varð ekki.  



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2017 - 2018 

46 
 

Hvort tveggja verður á dagskrá næsta vetur – en þá höldum við áfram með sjálfsmatsverkefnið að 

auka lestrarfærni í skólanum með markvissum hætti.  

 

4. Hvernig metum við stjórnun skólans? 

Fjórði og síðasti liðurinn í sjálfsmati vetrarins fól í sér að leggja viðhorfskönnun meðal foreldra og 

starfsmanna til þess að svara matsspurningunni. Rafrænar kannanir voru lagðar fyrir í maí. 

Niðurstöður sýna mjög jákvætt viðhorf, bæði starfsmanna og foreldra, til stjórnunar skólans.  

Foreldrakönnunin fól einnig í sér nokkar spurningar til viðbótar um skólastarfið. Við erum afar stolt 

af þeim vitnisburði sem foreldrar gefa skólanum á skalanum 1 - 10: 

 

 

Við erum ótrúlega glöð! 
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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 tíu 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 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 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 2018 

 

skólastjóri 
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