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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2020-2021 
 

 

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

skólanum eru nemendur í 8., 9. og 10. bekk, einn bekkur í hverjum árgangi. Við höfum stundað sjálfsmat 

frá skólaárinu 2008. Vinnubrögð sem tengjast sjálfsmati hafa án efa styrkt skólastarfið. Með markvissum 

mælingum og sjálfskoðun í skólastarfinu höfum við gjarnan fengið staðfestingu á að skólastarfið okkar er 

öflugt.  

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 fái leiðsögn til þess 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 tólf ár 
 

 

Innra mat á árangri og gæðum 
 

Innra mat/sjálfsmat í Tjarnarskóla frá árinu 2008 

Kerfisbundið innra mat fer fram í skólanum. Við veljum  matsþætti til þess að vinna með yfir veturinn, 

setjum okkur markmið og ákveðum leiðir. Í lok skólaársins skráum við hvernig til hefur tekist og gerum 

ýtarlega grein fyrir framvindunni í árlegri sjálfsmatsskýrslu. 

Við erum alltaf að læra af reynslunni og viljum svo sannarlega vera í sífelldu umbótaferli í einu og öllu. 

Sjálfsmatið undanfarin 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 mælistikur 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.  

Fyrsti fimm ára sjálfsmatsramminn 2008 - 2013 

Við höfum stuðst við svo nefndan ,,fimm ára sjálfsmatsramma“ til þess að stýra forgangsröðun 

verkefnanna á ári hverju. Um er að ræða ramma sem er ætlað 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 
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Í upphafi formlegs sjálfsmats lögðum við kapp á að áætlanir okkar fyrstu fimm ár sjálfsmats næðu yfir öll 

þessi svið með einum eða öðrum hætti eins og sjá má í árlegum skýrslum. 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 þrjú 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. Það var því verulegur stígandi á þessu 

sviði. 

 

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 Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu.  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. 
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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 

samskipti 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 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. 

 

Á skólaárinu 2017 – 2018 (síðasta árið í nýjum fimm ára ramma) völdum við því viðfangsefni sem 

tengdust þeim sviðum sem stóðu út af og höfðu verið merkt græn 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 viðfangsefni allra flokka í sjálfsmatsrammanum. Þeir voru því 

allir orðnir bláir.  

Á skólaárinu 2018 – 2019 var nýr fimm ára rammi tekinn í notkun. Á því ári beindum við sjónum okkar 

að því hvernig okkur hafði tekist að nýta nýjan tækjakost; Chrome book tölvum og þróa skólastarfið með 

nýrri tækni. Við skoðuðum einnig hvernig við gætum náð sem mestri breidd í þjálfun nemenda í 

upplýsinga- og tæknimennt. Við héldum áfram með mælingum á lestrarfærni og skoða hvernig við 

gætum aukið lestrarfærnina og síðan var vinna með námsmat, hæfniviðmið og markmið inni í Námfúsi 
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og fleiri forritum í skoðun. Auk þess gerðum við grein fyrir tiltækum viðhorfakönnunum og mati sem var 

unnið þann vetur.  

Á skólaárinu 2019 – 2020 unnum við að endurskoðun á skólanámskránni okkar. Það var umfangsmikið 

verkefni. Við héldum áfram að meta vekefni frá fyrra ári; hvernig okkur hafði tekist að nýta nýjan 

tækjakost. Þrjú framhaldsverkefni voru einnig á döfinni; að vinna að umbótum í tengslum við upplýsinga- 

og tæknimennt, auka lestrarfærni nemenda og vinna með námsmat, hæfniviðmið og markmið inni á 

Námfúsi og fleiri forritum. Einnig gerðum við grein fyrir tiltækum viðhorfakönnunum s.s. viðhorfskönnun 

fyrir foreldra um skólastarfið, sem Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur lagði fyrir. 

 

Þriðji fimm ára ramminn á skólaárunum 2018 - 2023 

Nýr fimm ára sjálfsmatsrammi (sá þriðji) var síðann tekinn í notkun skólaárið 2018 – 2019 sem kemur til 

með að spanna skólaárin 2018 – 2023. Bláir reitir eru þeir sem við höfum þegar unnið með en grænir 

sem eru á áætlun næstu ára. 

 

Nú er þriðja ári í þriðju fimm ára áætlun lokið en um leið 13. árið sem við höfum stundað formlegt 

sjálfsmat. Við höfum haft þann háttinn á að lita þá reiti bláa, á fimm ára áætluninni, sem tengjast 

viðfangsefnum sjálfsmatsins en græna þá sem út af standa í fimm ára rammanum. Viðfangsefnin skarast 

reyndar stundum en við göngum skipulega til verks. Við byrjum því aftur að lita reiti eftir því sem okkur 

miðar áfram að meta innra skólastarf Tjarnarskóla sbr. töfluna hér fyrir neðan. 

 

Nýjasti fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 2 árs af 5 (í lok skólaársins 2019 – 2020)  

Í 12. 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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Þannig höldum við áfram ,,koll af kolli“ og leggjum okkur fram um að rýna í og bæta ólíka þætti í 

skólastarfinu okkar.  

 

Til nánari upplýsinga vísum við í sjálfsmatsskýrslur liðinna ára á heimsíðu skólans: 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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Umbótaáætlun 2020 – 2021 

 

 

 

 

 

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. Hvað finnst 
foreldrum um 
uppýsingagjöf frá 
skólanum? 
 

Svör foreldra um 
upplýsingar um 
ástundun, námsmat, 
líðan, 
einstaklingsbundið 
nám,  stuðning þar 
sem það á við og 
viðburði í 
skólastarfinu. 

Leggja fyrir 
viðhorfkönnun meðal 
foreldra. 

Seinni hluta 
skólaársins. 

Ábyrgðarmaður:  
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2021 

2. Hverning er líðan 
starfsfólks á 
vinnustaðnum 
Tjarnarskóla? 
 
 
 

 

Svör við spurningum í 
viðhorfskönnun sem 
lögð verður fyrir þá 
starfsmenn sem eru í 
meira en 50% starfi. 

Leggja fyrir 
viðhorfskönnun á 
vormisseri.  

Á vormisseri 2021 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2021  
 
 

3. Vorið 2020 vorum 
við með nemendur í 
fjarnámi í sex 
skólavikur. Hvaða 
ný reynsla af 
fjarnáminu færðist 
inn í skólastarfið á 
nýju skólaári? 
 

Umræður meðal 

kennara á 

kennarafundum þar 

sem við skráum 

jákvæða reynslu og 

tileinkum okkur ný 

vinnubrögð í kjölfarið. 

 

Skjal í sameiginlegu drifi 
kennara. 

Skólaárið 2020 - 
2021 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 

Júní 2021 
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Covid-ár 

Við vorum meðvituð um að covidtíminn myndi hafa áhrif á skólastarfið þetta skólaár. Ákvörðun var því 

tekin um að vera hófstillt í innra matinu. Það var farsæl ákvörðun þar sem skólaárið varð um margt 

sérstakt. Fimm starfsmenn og tíu nemendur veiktust af covidveirunni. Við höfðum hafa alla nemendur í 

fjarnámi í um þrjár vikur og skólastarfið litaðist af sóttvarnareglum sem voru síbreytilegar. Þegar upp var 

staðið urðu tveir þættir af þremur, sem við lögðum upp með, til skoðunar. Við gerum auk þess grein fyrir 

tveimur viðbótarkönnunum sem við gerðum í vetur: 

 

1. Hvað finnst foreldrum um upplýsingagjöf frá skólanum? 

 

Markmið 

Að fá svör við spurningum til foreldra um upplýsingagjöf frá skólanum í þeim tilgangi að bæta það sem 

betur má fara.  

Lýsing 

Við leggjum okkur fram um að upplýsa foreldra um skólastarfið. Hér má sérstaklega nefna þá þætti er 

varða ástundun, námslega stöðu, framfarir, líðan, félagslega færni en einnig það sem er á döfinni s.s. 

fyrirhuguð ferðalög, viðburði, viðtalsdaga, félagsstarf, samræmd próf, matarmál og fleira í þeim dúr. 

Umsjónarkennarar senda að öllu jöfnu tölvupósta á föstudögum með margvíslegum upplýsingum. Sms-

skilaboð eru einnig notuð til að minna á eða vekja athylgi, koma tilteknum upplýsingum  á framfæri, t.d. 

að sundtími falli niður vegna veikinda kennara, minna nemendur á að vera vel klæddir vegna 

fyrirhugaðrar útivistar og þar fram eftir götunum. Einnig notum við Fésbókarsíðu Kennara- og 

foreldrafélagsins óspart. Þar eru birtar fréttir og  upplýsingar og þar eru gjarnan settar myndir úr 
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skólastarfinu. Fésbókarsíðan reyndist góður farvegur þegar covidsmit komu upp í skólanum í september. 

Þar skapaðist vettvangur fyrir hraða upplýsingagjöf, hughreystingu og upplýsingar um líðan nemenda og 

starfsfólks sem veiktist af covid. Einnig fyrir uppörvun, jákvæðar fréttir og möguleika til að samgleðjast 

og fagna. 

Eins og allir vita litaðist skólastarf mikið af áhrifum covidveirunnar á þeim skólavetri sem var að líða. 

Mikilvægt var að senda upplýsingar um breytingar á skólastarfinu, halda foreldrum upplýstum um gang 

mála og um hvernig við hygðumst halda uppi skólastarfi með breyttum hætti, í samræmi við 

sóttvarnareglur á hverjum tíma, sem voru síbreytilegar. 

Til að svara matsspurningunni ákváðum við að senda foreldrum nokkrar spurningar seinni hluta 

maímánaðar. Við notuðum Googleforritið Forms sem safnaði órekjanlegum svörum frá foreldrum. 

Tæknilega séð varð fyrsta sending ómarktæk þar sem aðgangur að skjalinu var ekki rétt merktur sem 

rekja má til mannlegra mistaka. Það hafði í för með sér að spurningar og svör klúðruðust og því þurfti að 

endursenda spurningalistann.  

Fjöldi svara varð undir væntingum þar sem einungis 24 foreldrar svörðu könnuninni. Hún gefur þó 

vísbendingar um viðhorf foreldra og hér á eftir birtast helstu niðurstöður: 
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Í þessum fyrsta hluta, um tölvupósta frá kennurum, kemur fram að flestir foreldrar segjast lesa póstana, 

fylgjast með og vera ánægðir með upplýsingagjöfina. Það er ánægjulegt þar sem umsjónarkennarar fá 

mjög sjaldan viðbrögð við þessum póstum og við því ekki alveg viss um hvort þeir eru lesnir. Við getum 

því verið ánægð með niðurstöður frá þeim hópi sem svaraði. 
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Niðurstöður um hversu vel foreldrar fylgjast með  Námfúsi og framgangi námsins hjá nemendum í 

Google Classroom eru mjög gagnlegar. Þeir foreldrar sem svöruðu könnuninni virðast ekki vera eins vel 

inni í málum og þegar þeir fá upplýsingar í tölvupósti. Þær niðurstöður koma okkur þó ekki á óvart. 

Aðgangur að Námfúsi krefst þess að foreldrar skrái sig inn á vefinn og þar þarf að velja leiðir til að nálgast 

þær upplýsingar sem þar er hægt að fá. Þessi aðgerð krefst þar af leiðandi meiri tíma og fyrirhafnar hjá 

foreldrum. 
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Þessar ábendingar eru gagnlegar. Í kennarahópnum hafa komið upp ýmsar tillögur um hverngi hægt sé 

að leiðbeina foreldrum betur um hvernig hægt er að nálgast upplýsingar á Námfúsi. Fyrirhugað er að 

hafa slíka fræðsl á haustfundum með foreldrum í byrjun næsta skólaárs. 
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Hér er mjög jákvætt hljóð í foreldrum, virðast vera sáttir við umrædda upplýsingagjöf. 
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Það er uppörvandi að fá þessi skilaboð og gott að fá tillögur um það sem betur má fara. 

 

Samantekt: 

Við hefðum gjarnan viljað fá fleiri svör við þessari könnun til þess að fá marktækari niðurstöður. Það 

verður að segja eins og er að það hefur oft verið erfitt að fá foreldra til að svara könnunum þegar leitað 

er til þeirra með þessum hætti, reynslan sýnir okkur það. Það er erfitt að koma auga á hverjar orsakirnar 

eru en það er umhugsunarvert í ljósi mikilvægi þess að virkt samtal sé við foreldrahópinn. Við þurfum þó 

ekki að kvarta undan samskiptum við foreldra um það sem varðar þeirra eigin ungling.  
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Umbótatillögur fyrir næsta skólaár: 

Í ljósi svara frá foreldrum er sjónum okkar beint að upplýsingagjöf um námsmat og verkefni sem 

nemendur vinna. Þar þurfum við að bæta um betur. Við hyggjumst því leiðbeina foreldrum hvernig þeir 

geta nálgast ýmsar upplýsingar sem birtast inni á Námfúsi, upplýsingar sem varða verkefnaskil og mat á 

þeim og hverjar niðurstöður prófa eru. Það er mikilvægt.  

Umræðan þarf að vera gagnkvæm og virk á milli okkar og foreldra og haustfundir verða notaðir til þess 

að hafa kynningu á með hvaða hætti þeir geta nálgast mikilvægar upplýsingar.  

Margrét Theodórsdóttir 
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2. Hvernig er líðan starfsfólks á vinnustaðnum Tjarnarskóla? 

Þessari matsspurningu var því miður ekki svarað, af ýmsum ástæðum, og því flyst hún yfir á næsta 

skólaár. Þess má geta um þennan sjálfsmatslið að skólastjóri hefur ávallt starfsviðtöl í lok skólaárs. Í þeim 

viðtölum kannar hann sérstaklega líðan starfsmanna á vinnustaðnum.  

 

 

3. Hvaða ný reynsla af fjarnáminu 2019 – 2020 færðist inn í skólastarfið 2020 – 2021? 

 

Heimsfaraldur – ný reynsla sem kallaði á sveigjanleika og útfærslur í skólastarfinu  

Skólaveturinn 2019 – 2020 varð skólastarfið um margt frábrugðið því sem ætlað var vegna 

heimsfaraldurs covid 19. Þá fengum við reynslu af því að færa kennslu og nám út fyrir veggi skólans 

þegar nemendur voru í fjarnámi í 6 vikur.  Við ákváðum því að leita svara og skrásetja hvaða reynslu við 

fengum út úr nýrri reynslu og átta okkur betur á hvernig við gætum nýtt hana til góðs. Heimsfaraldurinn 

hélt áfram, eins og kunnugt er, og því má segja að matsspurningin tengist tveimur síðast liðnum 

skólaárum með margvíslegum hætti. 

 

Markmið 

 

Að nýta okkur reynslu fyrra árs til að bæta skólastarfið í vetur með reynsluna af skipulagi fjarnáms frá 

árinu á undan í farteskinu. Við litum svo á að sú reynsla væri dýrmæt og gæti nýst áfram í daglegu starfi 

á því skólaári sem var að líða.  
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Lýsing 

 

Í Tjarnarskóla hefur hver nemandi til afnota Chrome book tölvu sem er í eigu skólans. Það reyndist okkur 

vel þegar við þurftum umsvifalaust að flytja skólastarfið í fjarnámsformið.  

 

Nemendur vinna mjög mikið inni á Google Classroom í Tjarnarskóla. Sú staðreynd og virk tölvunotkun 

komu sér vel þegar sú staða kom upp að við þurftum að setja alla nemendur í fjarnám í 6 vikur skólaárið 

2019 – 2020 og í rúmar þrjár vikur á því skólaári sem var að líða. Skólahúsinu var lokað þessar vikur og 

öllu námi og kennslu stýrt í gegnum Google Classroom. Að loknum þessum tveimur lotum, hvorri sinn 

skólavetur, vorum harla ánægð með hvernig til tókst. Kennarar lögðu mikið á sig á þessum tíma, skiptu 

með sér verkum og prófuðu nokkrar útfærslur í fjarnáminu. Fyrirkomulagið þróaðist nokkuð eftir því sem 

á leið. Fjarfundir kennara voru haldnir á hverjum morgni. Við ræddum um daginn á undan og síðan 

hvernig við hygðumst halda áfram. Þessi tími reyndist dýrmætur og ýmsar tilraunir gerðar. Ein útfærslan 

var til dæmis á þá lund að í síðustu viku fyrir páska á fyrra skólaárinu fengu nemendur vel útfært 

ljósmyndaverkefni þar sem ákveðið var að stigahæstu nemendur fengju  viðurkenningu (ekki veitti af við 

þessar aðstæður) og sigurvegarar fengu heimsend páskaegg í viðurkenningarskyni en kennarar keyrðu 

eggin út og tóku myndir sigurvegurum.  

 

Hópverkefni voru prófuð, kennarar ,,hittu“ nemendur í stærri og smærri hópum, símar, tölvupóstar, 

Messenger, myndaútskýringar í stærðfræði og tölvupóstar með leiðbeiningum var líka ,,beitt“. 

Nemendur sendu inn fjölbreytt verkefni og það fyrirkomlag að nemendur sendu inn nokkurs konar 

dagbók um vinnu dagsins var einnig komið á fót. 

 

Í lok síðasta skólaárs fannst okkur mikilvægt að nýta okkur reynslu fjarnámstímans inn í skólastarfið í ár 

og settum okkur það markmið að rýna í hvað gæti nýst af fenginni reynslu. Við höfðum þann háttinn á að 

kennarar og skólastjóri ræddu saman í lok hverrar annar (þrjár annir) um þennan matsþátt. Einn kennari 

lagði auk þess fyrir könnun meðal 10. bekkinga um hvernig til tókst með tiltekinn námsþátt sem var 

unninn í fjarnáminu. Við söfnuðum síðan saman öllum punktunum í lok skólaársins. 

 

 

Helstu niðurstöður voru eftirfarandi: 

 

Jákvæðir punktar:  

Kennarar voru sammála um að fjarnámstíminn hafi veitt þeim dýrmæta og jákvæða reynslu. Sá 
möguleiki að nýta tövur og Google Classroom gerði okkur betur kleift að fylgja nemendum eftir í 
fjarnáminu. Hægt var að fara yfir verkefnin samdægurs og unnt var að hnippa í þá nemendur sem 
skiluðu ekki á réttum tíma. 

Þetta fyrirkomulag sýndi að vinna af þessu tagi jók vinnusemi hjá þeim nemendum sem þurfa gott 
aðhald. Margir þeirra skiluðu jafnvel meiri vinnu en í staðnámi. 

Nemendur fengu æfingu í að bera meiri  ábyrgð á náminu og það sýndi sig að nemendur urðu færari í að 
nota Goolge Classroom.   
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Við sjáum einnig fram á að ef sú staða kemur upp að fella verði niður kennslu vegna t.d. veðurs sé 
tiltölulega auðvelt að skipuleggja fjarnám með stuttum fyrirvara. Það sýndi sig þegar við ákváðum að 
hafa alla heima einn dag nú á vormisseri þegar grunur var um covidsmit hjá einum nemanda. Með 
stuttum fyrirvara ákváðum við að hafa alla heima þar til niðurstöður úr sýnatöku væru staðfestar. Sá 
kennsludagur gekk vel og sem betur fer var nemandinn ekki með covid. 

Sú staða kom einnig upp að það þurfti að taka heita vatnið af skólahúsinu einn dag á vormisseri. Það var 
ekki boðlegt að láta nemendur vinna í húsinu þann dag og við höfðum því alla í fjarvinnu umræddan dag. 

Í byrjun árs 2021 var einn kennari í þeirri stöðu að fæðing barns var á næsta leiti. Kennarinn vildi alls ekki 
eiga á hættu að smitast af covid á þeim tímapunkti þegar nokkrir dagar voru í fæðingu. Við studdum 
heils hugar þá ákvörðun kennarans sem sinnti sinni kennslu heima og fjarkenndi nemendum í 10. bekk. 
Gekk ljómandi vel. 

Í fjarnáminu notuðum við svo nefndar dagbækur. Í þær skráðu kennarar fyrirmæli um viðfangsefni 
dagsins og nemendur skráðu síðan hvaða viðfangsefni þeir höfðu unnið þann dag. Okkur fannst þessi 
leið stuðla að því að gera nemendur ábyrgari um eigið nám og styðja við að þeir gerðu sér grein fyrir 
eigin afköstum í skólavinnunni. Reynslan af þessu fyrirkomulagi var síðan notuð í staðnáminu í haust en 
þá sem föstudagsdagbók. Þessi leið var einnig notuð gagnvart einstökum nemendum sem þurftu af og til 
að vera heima vegna skimunarsóttkvíar, lasleika, kvíðaástands og þess háttar frávika. Með þessum hætti 
reyndist umsjónarkennurum tiltölulega einfalt að halda nemendum að verki þó að þeir væru ekki í 
skólanum. Við teljum að svo nefndir ,,kvíðanemendur“ hafi fengið betri þjónustu frá okkur í skólanum 
með þvi að stilla upp fjarnámi fyrir þá. Samvinna við foreldra var einnig til staðar við þessar aðstæður. 

Einnig má nefna að í nokkrum tilfellum höfum við farið þá leið að láta nemendur taka próf heima í 
gegnum Google Classroom. Kennari opnar þá fyrir prófið á fyrirfram ákveðnum tíma og foreldri tekur að 
sér  ,,yfirsetu“ í prófinu. Í forritinu ,,Forms“ er hægt að læsa skjánum þannig að nemandi á þess ekki kost 
að nýta netið – og foreldri gætir þess að nemandi hafi ekki símann sinn eða námsefni meðan á prófi 
stendur. 

Tenging við suma foreldra efldist í fjarnáminu, þeir lögðu lið og voru ,,með” margir voru styðjandi og 
þakklátir.  

Einn kennari gerði þá tilraun að setja einn bekk í ,,herbergi” meðan nemendur voru að vinna í ensku, 

stærðfræði og náttúrufræði. Var þá með ,,aðalherbergi”, skipti nemendum síðan í minni hópa og lét þá 
vinna saman.  Færði þá nemendur nær því að vinna við aðstæður sem eru að jafnaði í skólanum. 
Kennarinn lagði fyrir viðhorfskönnun um þessa reynslu og niðurstöður eru hér aftar í skjalinu. 

 

Neikvæðir punktar: 

Dæmi voru um nemendur sneru sólarhringnum við og félagslega brothættir nemendur áttu erfitt 
uppdráttar.  

Við sáum að erfiðar heimilisaðstæður; s.s. lítið rými, allir heima og/eða erfið samskipti heima fyrir gátu 
ekki skapað nægilega góðar námsaðstæður. Hér getum við nefnt að yngri systkini voru heima, kveikt á 
sjónvarpi/útvarpi, símar og annað áreiti var truflandi fyrir nemandann. 

Það reyndist einnig erfitt að veita mikilvæga umhyggju með sama hætti og þegar hægt er að hafa 
nemandann í þeirri nánd sem oft reynist gott að hafa.  Erfiðara að sinna í gegnum tölvu/síma.  
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Kennarar höfðu orð á að kennsla í fjarnámi væri mjög krefjandi, sérstaklega að fylgjast með nemendum 
við fjarvinnu og tryggja góða eftirfylgni og sjá til þess að verkefni séu unnin með þeim hætti sem ætlast 
er til. Reynslan sýndi að það reyndist krefjandi hversu mörgum nemendum þurfti að sinna í gegnum síma 
meðfram fjarkennslunni. 

Annað 

Ekki er úr vegi að nefna hvað það reyndist dýrmætt að geta haft teymisfundi og nemendaverndar-
ráðsfundi á fjarfundum síðast liðna tvo vetur. Við teljum að þessi leið hafi jafnvel tryggt betri mætingu á 
umrædda fundi, hefur þó ekki verið mælt. Skólastjóri nefndi einnig að skólastjórafundir á vegum Skóla- 
og frístundasviðs hafi verið afar dýrmætir á covidtíma. Þar hafi verið mjög öflugt upplýsingastreymi og 
stuðingur við skólastarf á ,,skrítnum“ tímum. 

Góð skref voru stigin með að nota Google Meet: Prófuðum í fyrsta skipti í vetur að hafa foreldraviðtöl í 
lok tveggja anna og fundi með nemendum. Í ljósi reynslunnar finnst okkur kjörið að ef foreldrar, 
einhverra hluta vegna, geta ekki mætt á foreldrafund verði hægt að bjóða upp á þann valkost að hittast 
á fjarfundi (t.d. ef foreldri er statt úti á landsbyggðinni, erlendis eða á ekki heimangengt af öðrum 
ástæðum. 

Fjarfundir vegna einstakra nemenda hafa reynst mjög vel, s.s. teymisfundir. Tryggir jafnvel betri 
mætingu allra aðila.   

Við höfum einnig velt því fyrir okkur hvort við ættum að hafa fjarnámsdag/a inni á skipulagi næsta vetur, 
venja nemendur við að vera sýnileg á skjánum og taka við fyrirmælum með þessum hætti og vera saman 
í smærri hópum. Verður rætt nánar á skipulagsdögum fyrir næsta skólaár.  

 

Viðhorfskönnun hjá nemendum í 10. bekk um útfærslu fjarnáms í ensku, stærðfræði 

og náttúrufræði. 

Eins og fram kom hér að ofan gerði einn kennari viðhorfskönnun meðal nemenda í 10. bekk um tilraun 

sem hann gerði um fjarnámið í ensku, stærðfræði og náttúrufræði: 

 

Tólf nemendur tóku þátt. 

Helstu niðurstöður: 
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Hér kemur fram að nemendur eru almennt jákvæðir fyrir þessari leið, að minnsta kosti ekki neikvæðir.  
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Það er ljóst að nemendur voru jákvæðir fyrir þessari leið       
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Þessar niðurstöður eru afar mikilvægar fyrir okkur kennarana. Hér gera nemendur grein fyrir upplifun 

sinni, kostum og göllum við þær tvær aðferðir sem þeir voru spurðir um. Ætti að nýtast okkur vel í 

framhaldinu.  

 

Samantekt: 

Það er ljóst að fjarnámið, reynsla af fjarfundum og notkun tækninnar hefur verið dýrmæt reynsla sem 

nýtist í skipulagi skólastarfsins til framtíðar. Eins og fram hefur komið getum við tekið reynsluna af 

tilraunum með tækni í kennslu og námi á margvíslegan hátt. Miklar líkur eru á að fjarkennsla verði 

stunduð í auknum mæli á komandi tíma. Þá er gott að nýta reynsluna frá covidtímanum til að efla og 

styrkja þennan þátt.  
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

1. Viðhorfskönnun meðal nemenda um líðan og samskipti í skólanum 

Við höfum gjarnan lagt fyrir viðhorfskannanir fyrir nemendur um ýmislegt sem viðkemur skólastarfinu en 

einnig um líðan og samskipti. Við lögðum sambærilega könnun fyrir skólaárið 2019 – 2020 sem var líka 

covod-ár.  

 

Í inngangi að könnuninni settum við fram eftirfarandi markmið: 

Ágæti nemandi. Okkur finnst mjög mikilvægt að nemendum í skólanum líði sem allra best.  
Samskipti hafa mikil áhrif á hvernig okkur líður og við biðjum þig að hafa skólaumhverfið í huga þegar þú 
svarar. Við biðjum þig að svara eftirfarandi spurningum út frá líðan þinni í skólanum í vetur.  
Könnunin er nafnlaus, við getum ekki rakið svörin þín. Forritið er stillt þannig að við getum alls ekki séð 
hver svarar.   

 

 

Við fengum 34 svör – sem er 72% nemenda en í fyrra fengum við hærra hlutfall svara, eða 47 svör – sem 

var 89% nemenda. 
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Myndritið skilar ekki nægilega vel niðurstöðum en hér var nefnt: 

Að eiga auðveldara með að tala við fólk. (1) 

 Bara vera meira nice (1) 

 Bara allt t.d. hvað ég er feimin og fæ mikinn kvíða þegar ég tala við fólk. 

 Hvatvísi 

 Bara eitthvað 

 Íslenska 

Ég kem fram við aðra eins og þau koma fram við mig og sýni þeim jafn mikla virðingu og þau 

sýna mér. 
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Ath. Hér þurfti að taka út svör af því að nöfn á persónum voru nefnd. 
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Það er alltaf mikilvægt að fá álit nemenda. Með þeim hætti er hægt að stuðla að betri líðan og finna 

leiðir til að bæta stöðuna. 

Við erum þakklát nemendum fyrir svörin og þau verða notuð í samskiptaspjall næsta vetur og verða 

úrvinnsluefni fyrir kennara. 
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2. Skoðanakönnun um matinn hjá Krúsku 

 

Við gerðum skoðanakönnun meðal nemenda um matinn dagana 2. des. til 10. des. 2020. 

 

Niðurstöður:    

Við lögðum könnun fyrir dagana 2. des. – 10. des. en matur er ekki á föstudögum. Þetta eru því 6 dagar, 

eða ein og hálf matarvika. 

Hægt er að sjá spurningar í gröfunum fyrir neðan. 

Í ljós kom að sumir sem höfðu ekki borðað matinn gáfu honum einkunn sem skekkti niðurstöður í 
gröfunum. Við endurreiknuðum því hlutföllin í einhverjum tilvikum til að fá sem réttasta mynd. 
 

Við merktum jákvæð ummæli með gulu:  

Mjög góður, góður, allt í lagi. 

Við merktum neikvæð ummæli með grænu: 

Ekki nógu góður, vondur, annað. 

Lokaniðurstöður urðu: 

Jákvæðir 68,4%  

Neikvæðir 31,6% 

 

Sjá nánari upplýsingar hér fyrir neðan: 
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Miðvikudagur 2. desember 

Matseðill: Snitsel með kartöflum, rauðkáli, grænum baunum og brúnni sósu 

 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2020 - 2021 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2020 - 2021 

41 

Fimmtudagur 3. desember 

Matseðill:   Hrísgrjónagrautur og slátur 
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Mánudagur 7. desember 

Matseðill:   Fiskur, kartöflur og kokteilsósa 
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Þriðjudagur  8. desember 

Matseðill:   Chili Con Carne með stætum kartöflum og salati 
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Miðvikudagur  9. desember 

Matseðill:  Kjúklingaleggir með sósu og salati 
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Fimmtudagur 10. desember 

Matseðill:   Mexíkósúpa með snakki, osti og sýrðum rjóma 
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Matur og unglingar – sitt sýnist hverjum. Neikvæð umræða hafði skapast um matinn og við vildum kanna 

viðhorf nemenda sem sýndi þegar upp var staðið að umræðan hafði ef til vill verið háværari meðal þeirra 

sem voru neikvæðir, eins og mörg dæmin sanna. Það er þó ávallt mikilvægt að hlusta á raddir allra. Í ljós 

kom að fiskur á mánudögum fékk neikvæðustu mælinguna. Við báðum því Krúskukokkinn um að tak út 

vikulegan fiskrétt sem okkur kennurum fannst þó miður. Við vildum þó styðja við að raddir nemenda 

fengju að hafa sín áhrif.  

Krúska fékk niðurstöður könnunarinnar. 

Matarsmekkur er afar misjafn og seint verður hægt að tryggja ánægjustig allra. Heitur matur í skólanum 

er valkostur en ekki skylda en okkur þykir afar mikilvægt að geta boðið upp á þennan valkost.   
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Samantekt /umræða  
 

Nú er þriðja ári, í þriðju fimm ára áætlun, lokið en um leið 13. árið sem við höfum stundað formlegt 

sjálfsmat. Við höfum haft þann háttinn á að lita þá reiti bláa, á fimm ára áætluninni, 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 höldum því áfram 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 3 árs af 5 (í lok skólaársins 2020 – 2021)  

Í 13. 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 

 

Á næstu tveimur skólaárum liggur fyrir að skoða nánar þá þætti sem eru grænmerktir og þá  þætti sem 

flokkast undir ,,einstök verkefni“.  Við hlökkum til.  
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Í umbótaáætlun skólaársins 2020- 2021 voru 3 verkefni á listanum: 

1. Hvað finnst foreldrum um upplýsingagjöf frá skólanum? 

Til þess að fá svar við matsspurningunni ákváðum við að senda viðhorfskönnun á foreldra í maímánuði. 

Svarhlutfall var ekki hátt eða 24 einstaklingar, en fjöldi nemenda var 47.  

Foreldrar telja að tölvpóstleiðin sé góð til að fá upplýsingar frá skólanum. Eins og niðurstöður sýna þá 

segjast flestir foreldrar fylgjast vel með þessum póstum, lesa þá og ánægjustigið er hátt.  

Niðurstöður um hversu vel foreldrar fylgjast með  Námfúsi og framgangi í Google Classroom eru mjög 

gagnlegar. Þeir foreldrar sem svöruðu könnuninni virðast ekki vera eins vel inni í málum og þegar þeir fá 

upplýsingar í tölvupósti. Þær niðurstöður koma okkur þó ekki á óvart. Aðgangur að Námfúsi krefst þess 

að foreldrar skrái sig inn á síðuna og það þarf að velja leiðir til að nálgast þær upplýsingar sem þar er 

hægt að fá. Þessi aðgerð krefst þar af leiðandi meiri tíma og fyrirhafnar af þeirra hálfu. Niðurstöður gefa 

okkur til kynna að við þurfum að finna leiðir til að leiðbeina foreldrum betur hvernig þeir nálgast 

upplýsingarnar og hyggjumst gera það á haustfundum með foreldrum á næsta skólaári. 

 

2. Hvernig er líðan starfsfólks á vinnustaðnum Tjarnarskóla? 

Þessari matsspurningu var ekki svarað af ýmsum ástæðum og því flyst hún yfir á næsta skólaár. Þess má 

geta um þennan sjálfsmatslið að skólastjóri hefur ávallt starfsviðtöl í lok skólaárs. Í því viðtali er rætt um 

líðan starfsmanna á vinnustaðnum á því ári sem er að líða.  

 

3. Hvaða ný reynsla af fjarnáminu 2019 – 2020 færðist inn í skólastarfið 2020 – 2021? 

Það var eftirsóknarvert að fá svör við þessari matsspurningu eftir að tveir covid-skólavetur voru að baki. 

Það er ljóst að fjarnámið, reynsla af fjarfundum og notkun tækninnar hefur verið dýrmæt reynsla sem 

unnt er að nýta í skipulagi skólastarfsins. Eins og fram hefur komið getum við tekið reynsluna af 

tilraunum með tækni í kennslu og námi á margvíslegan hátt sem nýta má í framtíðinni. Miklar líkur eru á 

að fjarkennsla verði stunduð í auknum mæli í framtíðinni. Þá er gott að nýta reynsluna frá covidtímanum 

til að efla og styrkja þennan þátt sem gerir okkur kleift að mæta enn betur þörfum og aðstæðum 

nemenda. 
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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 tekist 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. Markviss vinnubrögð og samvinna starfsmanna er lykilatriðið í sjálfsmatsvinnunni. Auk 

þess er afraksturinn ávallt ánægjulegur og getur tilefni til bjarsýni á framtíðina. 
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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. Síðustu tveir skólavetur með 

reynsluna af skólastarfi meðan heimsfaraldur hefur gengið yfir hafa verið enn ein áskorunin. 

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

reynslu í farteskinu sem er einnig mikilvæg. Enn og aftur færði reynslan okkur nýjar áskoranir í vetur þar 

sem sveigjanleiki, leit að góðum lausnum við breyttar aðstæður gaf okkur nýjan byr.  

Við hlökkum til að takast á við nýtt skólaár, nýja nemendur og leggja enn fleiri mælistikur á gott 

skólastarf með hvatann til að gera enn betur. 

 

Skóli er skemmtilegt samfélag!       

Reykjavík, júní 2021 

 

 

Skólastjóri 
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