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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2019-2020 
 

 

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 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“. 

 

Myndmenntaverkefni 
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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. 

 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2019 - 2020 

7 

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 viðgangsefni 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 viðfagnsefni allra flokka í sjálfsmatsrammanaum. Þeir voru því 

allir orðnir bláir:  
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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. 

 

Dæmi um útfærslu: 

 

 Fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 1 árs af 5 (í lok skólaársins 2018 – 2019) 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjarnarskoli.is/page/sjalfsmat
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Umbótaáætlunin 2019 – 2020  
 

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 viljum við 
breyta 
skólanámskránni í 
takt við Aðalnám-
skrá grunnskóla? 
 

Hafa Aðalnámskrána 
að leiðarljósi og breyta 
texta til samræmis og 
sýna fram á hvernig 
við útfærum 
skólastarfið í takt við 
námskrána. 

Aðalheimild er 
Aðalnámskráin en 
gögnum auk þess safnað 
úr skólastarfinu. 

Skólaárið 2019-
2020. 

Ábyrgðarmaður:  
Margrét 
Theodórsdóttir, 
skólastjóri. 

Júní 2020 

2. Hvernig tekst 
okkur að nýta nýjan 
tækjakost; Chrome 
book tölvur, þróa 
vinnuaðferðir og 
efla skólastarfið 
með nýrri tækni? 
 
Framhald frá 2018-
2019. 
 
 
 

 

Vinna með  fjórar 
umbótatillögur sem 
gerðar voru í lok 
síðasta skólaárs (sjá 
Sjálfsmatsskýrslu 
2018-2019. 

 

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

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

Skólaárið 2019-
2020 
 
Ábyrgðarmaður: 
Kennarahópurinn 
og Margrét 
Theodórsdóttir, 

skólastjóri. 

Júní 2020  
 
 

3. Hvernig getum 
við tengt 
upplýsinga- og 
tæknimennt við 
námsgreinar í 
skólanum til þess að 
sem mest breidd 
náist í þjálfun 
nemenda á þessu 
sviði?  
 
Framhald frá 2018-
2019. 

Vinna með fimm 
umbótatillögur sem 
gerðar voru í lok 
síðasta skólaárs (sjá 
Sjálfsmatsskýrslu 
2018-2019. 

Umræður í 

kennarahópnum um 

hvernig fyrirkomulagið 

 

Í skjali í Google Team 
Drive. 

Skólaárið 2019 - 
2020 
 
Ábyrgðarmaður: 
Birna Dís  og 
Helga Júlía í 
samvinnu við 
aðra kennara. 

Júní 2020 
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Eins og sést á áætluninni lögðum við upp með 5 sjálfsmatsspurningar árið 2019 – 2020. Þrjá spurningar 

af fimm voru í framhaldi af viðfangsefnum síðasta/síðustu skólaára hvað sjálfsmatið varðar.  

Hér á eftir svörum við hverri sjálfsmatspurningu fyrir sig.  

 

 

 

 

 

 

 

  eigi að vera. Skrá ólík 

verkefni inn á skjal í 

Dropboxi/Google 

Teamdrive kennara 

svo hægt sé að meta 

frammistöðu og 

tryggja að ná til 

markmiða í þessum 

námsþætti, á þriggja 

ára tímabili.  

 

4. Hvernig  höldum 
við áfram að auka 
lestrarfærni 
nemenda í 
skólanum (fjórða 
árið sem við höfum 
þetta verkefni í 
sjálfsmati)? 
 

Vinna samkvæmt 
umbótatillögum 
síðasta skólaárs í tólf 
liðum. 

Nýta niðurstöður 
mælinga og vinna með 
umbótatillögur.  

Skólaárið 2019 -
2020. 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Inga 
Guðmundsdóttir 
og Helga Júlía 
Vilhjálmsdóttir. 

Júní 2020 

5. Hvernig styrkjum 
við okkur í að vinna 
með námsmat – 
hæfniviðmið og 
markmið inni á 
Námfúsi og fleiri 
forritum? 
Framhald frá 2018-
2019. 

Vinna samkvæmt 
umbótatillögum frá 
lokum síðasta 
skólaárs. 

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

Vormisseri 2019 
Ábyrgðarmaður: 
Margrét 
Theodórsdóttir og 
kennarahópurinn. 

Júní 2020 
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1. Hvernig viljum við breyta skólanámskránni í takt við Aðalnámskrá grunnskóla? 

 

Markmið 

Að vinna með skipulögðum hætti að því að uppfæra Skólanámskrá Tjarnarskóla til samræmis við nýjustu 

Aðalnámskrá grunnskóla og til samræmis við nýjasta sjálfsmatsrammann okkar (2018 – 2023).  

Lýsing 

Þeir kaflar sem þurftu rækilegrar uppfærslu við voru: 

• Útfærsla skólans á grunnþáttum í menntun og áhersluþáttum  grunnskólalaga. 

• Námsmat skólans og vitnisburðarkerfi. 

Farið var yfir alla kafla Skólanámskrár, tilskildum áætlunum bætt við, köflum bætt við og aðrir uppfærðir. 

Þetta var ánægjuleg vinna og gagnleg. Skólanámskráin tók umtalsverðum breytingum og hefur nú verið 

birt á heimasíðu skólans í:  

a) Heildarskjali Skólanámskrár (60 bls.)   

b) Sundurliðaðri skólanámskrá eftir köflum og áætlunum. 

Sjá má báðar útfærslur á:  

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/sklanmskr-heildarskjali-2020.pdf 

Á skólaárinu var gerður nýr þjónustusamningur við Reykjavíkurborg. Samkvæmt lögum var sá samningur 

síðan sendur til Menntamálastofnunar til samþykktar. Í aðdraganda að þeirri samþykkt fengum við 

gagnlegar ábendingar sem var gott að hafa í huga við endurskoðun skólanámskrárinnar. Nýi 

þjónustusamningurinn fékk samþykkt Menntamálastofnunar á vormisseri 2020.  

 

 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/skolanamskra-2020/sklanmskr-heildarskjali-2020.pdf
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Samantekt: 

Eftir þessa vinnu er ljóst að það verður auðeldara að viðhalda uppfærslum á milli ára, rétt eins og við 

gerum við starfsáætlun. Það verður markmiðið eftir þessa vinnu skólaárið 2019 – 2020. Skólanámskráin 

þarf að vera í stöðugri þróun í takt við skólaþróunina í Tjarnarskóla. 

Margrét Theodórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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2. Hvernig tekst okkur að nýta nýjan tækjakost; Chrome book tölvur, þróa 

vinnuaðferðir og efla skólastarfið með nýrri tækni? 

 

Markmið  

Við svöruðum sambærilegri sjálfsmatsspurningu í síðustu sjálfsmatsskýrslu (2018 – 2019) sem fól í sér að 

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

skólastarfinu.   

Lýsing 

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

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

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

Google Classroomumhverfið, ræddum við forráðamenn í grunnskólanum Nú í Hafnarfirði sem voru 

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

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

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

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

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

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

þess að skoða með markvissum hætti hvernig til tækist í byrjun, setja okkur ný markmið og kanna hvaða 

kosti og galla við sæjum við tölvuvæðinguna.  

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

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

Þá var komið að því að skrá allar tölvurnar inn í kerfið og gera þær tilbúnar til notkunar. 

Kennarahópurinn hjálpaðist að við það. Tölvusamningar voru útbúnir með fyrirmynd frá Nú. 
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Síðan hófst vinnuferlið. Kennarar hjálpuðust að við að tileinka sér nýtt vinnulag og deila á milli sín hvaða 

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

vinna með grundvallaratriði en ýtarlegri útfærslur kæmu með tímanum. 

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

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

næsta skólaár. 

Mikil vinna kennara fólst í að færa eldri verkefni inn í nýja umhverfið. Það reyndist óhjákvæmilegt fyrsta 

árið en kennarar sáu fram á að á komandi skólaári yrði hægt að ,,endurnýta“ mikið af þeirri grunnvinnu 

sem þeir lögðu í fyrsta árið. 

Við drógum síðan saman bæði jákvæða og neikvæða punkta um reynslu okkar af tölvuvæðingunni og 

gerðum grein fyrir í síðustu skýrslu (2018 – 2019).  

Umbótatillögurnar fyrir nýliðið skólaár voru í fjórum liðum Ath. Blái textinn lýsir því hvernig við 

unnum úr umbótatillögum: 

Að halda áfram að þróa leiðir til að nýta Google Classroom og tölvurnar sem best með því að:  

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

Kennarar hafa verið mjög leitandi og duglegir að kynna sér möguleikana. Hér má nefna Grade book og 

möguleikann Rubric en einnig hefur skapast dýrmæt reynsla á notkun þeirra forrita sem byrjað var á að 

vinna með fyrsta ári s.s. Slites, Forms, Sheet og fleiri. Vinnan í vetur hefur styrkt markvissari notkun. 

Seneca, Bluetick og heimasíðan Study Hax voru ný viðbót í raungreinarnar. Í tungumálanámi nýttu 

nemendur sér forrit eins og Duolingo, Flipgrid og Loom í verkefnavinnu. Read aloud, Skrambi, talgervlar 

og önnur hjálparforrit voru auk þess nýtt fyrir suma nemendur í námi. Einnig má nefna að nemendur 

taka langflest próf í Google Classroom. Það hefur skapað aukið hagræði og stuðlað að fljótlegri yfirferð 

prófa. Það er mikilvægur áfangi. Einnig má nefna að það var mikil áskorun að skipuleggja skólastarfið í 

covidfjarnáminu sem stóð yfir í um fjórar kennsluvikur hér í skólanum. Kennarar héldu uppi öflugu 

skólastarfi þessar vikur og héldu nemendum mjög virkum og nýttu sér Google möguleikana á 

fjölbreyttan hátt. Skólastjórinn og kennarahópurinn eru afar stoltir af hversu skólastarfið gekk vel þessar 

vikurnar. 

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

kennslutíma, ef þarf. 

Við tileinkuðum okkur að nota svo nefnt hangouts.google.com vefspjall. Þetta reyndist góð viðbót og við 

nýttum okkur þennan spjallþráð á skólatíma til að koma ýmsum hagnýtum upplýsingum okkar á milli s.s. 

á milli kennara og stoðkennara um viðfangsefni, hvort einhverjum seinkaði, hvort einhver þyrfti leyfi að 

fara úr kennslustund og spurningum um viðfangsefni í námstímum og þannig mætti lengi telja. Við 

gættum okkur þó á að skrá ekki viðkvæmar persónulegar upplýsingar á þessum vettvangi.   
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Þessi valkostur varð síðan ómetanlegur þegar nemendur voru í covid-fjarnáminu. Þá höfðu kennarar, 

skólastjóri og ritari umfangsmikil samskipti og samráð í gegnum þennan spjallþráð, auk fjarfunda með 

forritinu Meet sem reyndist mjög vel, bæði milli nemenda og kennara en einnig á daglegum fundum 

kennara meðan á fjarnáminu stóð. 

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

Í skólanámskrárvinnunni var leitað leiða til þess að ,,smíða“ þessa brú. Í lok skólaársins varð ljóst að við 

erum enn að leita markvissari leiða hvað þetta varðar. Það varð til bóta að Google bætti við Rubric – 

möguleika sem nýttist vel en sumir kennarar nýttu þann valkost meira en aðrir. Niðurstöður 

kennarahópsins að vori urðu að áfram þarf að skrá námsmat á báðum stöðum en að nokkuð hefði 

mjakast í þá átt að gera vinnuna í meira flæði en áður. Markmiðið næsta vetur er að gera námsmatið 

sýnilegt nemendum og foreldrum á www.namfus.is  og verður sett í umbótaáætlun. 

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

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

Í tölvusamningi eru sett skýr ákvæði um notkun á tölvum og viðbrögðum ef eitthvað ber út af. Við fórum 

þá  leið að eftirfylgni var aukin við skráningu á láni á hleðslusnúrum og í sumum tilfellum varatölvum ef 

nemandi gleymdi tölvu heima. Ritari hélt að mestu utan um þá skráningu. Sú regla var einnig viðhöfð að 

ef nemandi braut tölvureglu var honum vísað í viðtal við skólastjóra og afleiðingar urðu að nemandi 

missti tölvuafnot það sem eftir var dags og jafnvel lengur, allt eftir eðli ,,brotsins“.  Dæmi var um að 

nemandi var tölvulaus í allt að viku. Einnig voru tilvik af þessu tagi  tilkynnt foreldrum sem lögðu lið í að 

gera nemanda ljós eigin ábyrgð. Langflestir nemendur virða  tölvureglurnar. 

Við erum sammála um að það reynist erfitt að fá alla til að virða tölvureglur, s.s. að kíkja ekki inn á 

vefsíður, skoða myndbönd og fleira sem tengist ekki náminu á nokkurn hátt – í kennslustundum. Líklega 

reynist erfitt að uppræta slíkt að fullu.  

 

Samantekt 

Skólastarfið með notkun Chrome book tölva og Google Classroom hefur haft miklar breytingar á 

skólastarfinu í för með sér. Við sáum einnig að á þeim fjórum vikum sem nemendur voru í fjarnámi 

vegna covid opnuðust möguleikar sem verða nýttir áfram við hefðbundnar aðstæður á komandi árum. 

Tölvutæknin hefur bætt miklu við möguleikana á fjölbreytilegri kennslu og námi. Tæknin er einnig góð 

viðbót fyrir þá sem eru lesblindir og hafa ávallt tæki við höndina til þess að stytta erfiða leið fyrir 

viðkomandi. Við erum sannfærð um að notkun þeirra geti eflt skólastarfið enn frekar á komandi árum og 

hlökkum til að þróa, bæta og breyta. 

Margrét Theodórsdóttir 

 

http://www.namfus.is/
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3. Hvernig getum við tengt upplýsinga- og tæknimennt við aðrar námsgreinar í 
skólanum til þess að sem mest breidd náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? (Þriðja og 
síðasta ár þessa sjálfsmatsverkefnis) 

 
 

Eins og sjá má í sjálfsmatsskýrslu Tjarnarskóla skólaársins 2017 - 2018 fór umbótaverkefnið um tengingu 

upplýsinga- og tæknimenntar við námsgreinar í skólanum af stað það skólaár og gerðum við ráð fyrir að 

það yrði þriggja ára matsferli. Þetta skólaár var lokaárið í matsferlinu. 

Markmið  

Að leita leiða til að einfalda skráningu ólíkra verkefni, þvert á skólastarfið, inn á sameiginlegt skjal í Team 

Drive sem allir kennarar hafa aðgang að svo hægt sé að meta frammistöðu og tryggja að við metum alla 

námsþætti innan upplýsinga- og tæknimenntar á þriggja ára tímabili. 

Lýsing  

Við hófum þriggja ára umbótaferli verkefnisins skólaárið 2017 – 2018 með sömu markmið að leiðarljósi. 

Við settum upp Excelskjal þar sem við skráðum markmið aðalnámsskrár í upplýsinga– og tæknimennt. Á 

kennarafundi haustsins voru kennarar hvattir til að færa inn mat á öllum verkefnum sem hægt væri að 

fella undir markmið í upplýsinga- og tæknimennt. Verkefni sem tengdust upplýsinga- og tæknimennt voru 

skráð í skjalið og metin út frá markmiðum Aðalnámsskrár.  

Aðalmarkmiðin skiptast í:  

• Upplýsingaöflun og úrvinnsla 

• Tækni og búnaður. 

• Sköpun og miðlun  

• Siðferði og öryggismál  
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Í byrjun skólaársins 2018 fengu allir nemendur í skólanum Chromebook fartölvu til afnota yfir veturinn. 

Nemendur fengu aðgang að Google Classroom sem gerði okkur kennurunum kleift að nýta viðfangsefni í 

tækni- og upplýsingamennt í auknu mæli í skólastarfinu. Undir hverju aðalmarkmiði skráðum við 

undirmarkmið.  

Eftir hvert verkefni sem nemendur unnu þessa þrjá skólavetur var matið skráð í skjalið af viðkomandi 

kennara. Með þessum hætti hófum við söfnun upplýsinga 2017 - 2018 þannig að hægt yrði að hafa yfirlit 

yfir hvern árgang næstu þrjú skólaárin, framgang hvers og eins nemanda og ganga úr skugga um, í tæka 

tíð, hvað viðkomandi nemandi á eftir að vinna áður en hann útskrifast úr Tjarnarskóla.  

Verkefnið fór ágætlega af stað, við skráðum verkefni í öllum þremur árgöngunum og mátum síðan 

stöðuna í lok síðasta skólaárs 2018. Við komum auga á hvað betur mátti fara og settum fram 

umbótatillögur fyrir komandi skólaár.  

 

Samantekt í lok skólaárs 2018 - 2019 

Umræður um úrbætur og leiðir til efla upplýsinga- og tæknimenntina í skólastarfinu áttu sér stað á 

kennarafundum og var tekið tillit til þeirra við hugmyndavinnu fyrir þema- og uppbrotsverkefni.  

Sem dæmi má nefna að á þemadögum í mars unnu nemendur með tímalínu þar sem forritið Glogster var 

notað. Við nýttum við okkur ritþjálfaforrit í Stoðkennaranum til að æfa hraða og fingrasetningu. Forrit 

eins og Google Sheets, Docs, Sites og Forms voru markvisst nýtt í kennslu ásamt öðrum forritum sem 

hentuðu vel til myndbandsgerðar. Sérstakir töflureiknidagar voru á dagskrá í apríl (Google Sheets) þar 

sem nemendur söfnuðu hrágögnum og nýttu sér grunnatriði í töflureikni og unnu skýrslu um verkefnið.  

Umræður um siðferði og öryggismál voru á dagskrá hjá okkur og horfðu nemendur t.d. á. kvikmyndina, 

Myndin af mér, sem fjallar um kynlíf, ábyrgð og ofbeldi á netinu. Nemendur fengu fræðslu frá samtökum 

félagsmiðstöðva á Íslandi um sjúka ást þar sem komið var inn á umfjöllunarefni eins og ábyrgð á birtingu 

myndefnis og ofbeldis á netinu. Foreldrafélög í Breiðholti gáfu öllum grunnskólanemendum segul með 

leiðbeiningum eða leiðarðarljós um skjátíma sem við dreifðum og nýttum í umræðunni um skjáhegðun og 

skjálausan tíma fyrir svefn.  

Lögð var vinna í að einfalda uppsetningu og innfærslu á skráningarblaði til þess að auka yfirsýn og 

auðvelda lokamat fyrir hvern nemanda. 

 

Samantekt í lok skólaárs 2019 - 2020 

Á þessu skólaári héldum við áfram umræðunni um mikilvægi tæknimenntar á kennarafundum og unnum 

markvisst að því að efla nemendur á sviði tækni - og upplýsinga. Kennarar héldu áfram að samþætta 

tæknimennt inn í námsgreinar ásamt því að taka tillit til mikilvægi tækni í uppbrots og þemaverkefnum.  
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Haldið var áfram að þjálfa nemendur í fingrasetningu og nýttum við okkur ritþjálfaforrit á Stoðkennar-

anum til að æfa hraða.  

Forrit eins og Kami, Google Sheets, Docs, Sites og Forms voru markvisst nýtt í kennslu ásamt öðrum 

forritum sem hentuðu vel til myndbandsgerðar eins og t.d Wevideo. Forrit eins og Seneca, Bluetick og 

heimasíðan Study Hax voru ný viðbót í raungreinarnar. Í tungumálanámi nýttu nemendur sér forrit eins og 

Duolingo, Flipgrid og Loom í verkefnavinnu.  

Nemendur með námsörðugleika nýttu sér forrit eins og Read aloud, Skramba, talgervla og önnur 

hjálparforrit í námi. 

Sérstakir töflureiknidagar voru á dagskrá í janúar (Google Sheets) þar sem nemendur fengu kennslu í 

grunnatriðum töflureiknis. Við vorum mjög ánægð með hvernig til tókst og ætlum að vinna áfram með 

það verkefni.  

Í lok skólaársins tók kennslan óvæntum breytingum vegna heimsfaraldursins Covid 19. Þá kom 

tæknimenntin að góðum notum og hófu nemendur fjarnám sem stóð í rúmar fjórar vikur. Nemendur 

skiluðu allri námsvinnu í gegnum Google Classroom og forrit eins og Google Meet voru nýtt í samtali við 

kennara og í hópavinnu. Nemendur skiluðu inn dagbók til kennara á hverjum degi þar sem þeir fylltu inn 

nám dagsins og höfðu samskipti við kennara. Reyndu kennararnir að nýta fjölbreyttar leiðir við 

dagbókarskrifin til að þjálfa færni nemenda í tæknimennt.  

Umræðu um öryggismál og siðferði var haldið á loft en vegna aðstæðna í þjóðfélaginu þá varð ekkert úr 

því að fá fyrirlesara eða fræðslu fyrir nemendur eins og fyrirhugað var. Kennarar héldu áfram að skrá 

upplýsingar í heildarskjal tæknimenntarinnar og færðu inn jafnt og þétt inn námsmat eftir hvert verkefni.  

Eftir að hafa metið frammistöðu nemenda síðastliðin þrjú ár nýttist skjalið okkar vel til að gefa 10. 

bekkingunum okkar lokamat í upplýsinga og tæknimennt við útskrift 2020, enda búið að meta öll 

markmiðin í greininni frá því að þau byrjuðu í 8. bekk. Þetta skjal á eftir að nýtast okkur vel í framtíðinni 

og auðvelda okkur yfirsýn yfir framfarir hvers og eins nemenda.  

 

Umbótatillögur og framtíðarsýn 

Á næsta skólaári stefnum við að því að efla tækni - og upplýsingarmennt enn frekar. Markmiðið er að 

halda áfram að dýpka þekkingu nemenda í tækni- og upplýsingamennt og samtvinna hana með sem 

flestum námsgreinum. Kennarar vinna saman verkefni þar sem áhersla er á að þjálfa ákveðna leikni og 

færni í ákveðnum forritum. Má þar nefna töflureikni og verkefni okkar í Google Sheets en á næsta skólaári 

ætlum við að bæta við lokaverkefni þar sem nemendur fá tækifæri til að nota þekkingu sína á forritinu 

betur og í raunaðstæðum. Einnig ætlum við að bæta við sambærilegu verkefni þar sem nemendur fá 

þjálfun í grunnfærni í uppsetningu Google Docs (Word) verkefna. Nemendur halda áfram að vinna 

markvisst með Google Slides, gera glærukynningar og hreyfiglærur, kynnast Google Drawings og Vector 
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teikningum, Google Forms og Google Sites. Einnig langar okkur að bæta við vinnu þar sem nemendur læra 

að nota Google Maps við að búa til ratleiki um hverfið. Við höldum áfram að vinna með  

Google Classroomumhverfið og þau snjallforrit sem Google hefur upp á að bjóða til að auka fjölbreytnina í 

gerð verkefna á sviði upplýsinga- og tæknimenntar.  

Þegar á heildina er litið erum við á réttri leið með viðfangsefnið. Það sem betur hefði mátt fara þennan 

veturinn var einna helst forvarnarfræðslan sem ekki tókst að sinna eins og fram kemur hér fyrir ofan. 

Skráningin er orðin mun markvissari og gefur okkur góða yfirsýn yfir námsframfarir og árangur hvers 

nemanda í upplýsingar og tæknimennt yfir öll þrjú skólaárin. Næsta skref er að gera skráninguna sýnilegri 

fyrir foreldra og nýta þar námskerfið Námfús til að miðla upplýsingum um framfarir nemenda til foreldra 

og forráðamanna.  

Þó svo að tæknimenntin verði ekki inn í sjálfsmatinu á næsta ári stefnum við ótrauð áfram að finna leiðir, 

samtvinna tæknimenntina inn í flestar námsgreinar og hjálpa nemendum að öðlast góða tæknifærni. 

 

Birna Dís Björnsdóttir og Helga Júlía Vilhjálmsdóttir 

 

 
Myndlistarverkefni nemanda 
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4. Hvernig  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? (Fjórða árið 

sem við vinnum sjálfsmat um þennan námsþátt) 

 

Við höfum farið ýmsar leiðir í lestrarþjálfun í skólanum í gegnum tíðina og gert grein fyrir í 

sjálfsmatsskýrslum fyrri ára. Skólaárið 2016 – 2017 höfðum við í fyrsta skipti PALSkennara í okkar 

röðum. Sama ár ákváðum við að hafa lestrarfærni sem nýtt sjálfsmatsverkefni. Markmiðið var og er að 

auka leshraða og lesskilning nemenda með  því að beita annars vegar PALSaðferðinni fyrir hóp 

nemenda en hins vegar með lestrarátaki  og auknum yndislestri. 

Niðurstöður mælinga í upphafi lestrarsjálfsmatsins (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, 2018 – 2019 og hafa lokaár sjálfsmatsins á skólaárinu sem var að liða; 2019 - 

2020.   

Matstæki frá Menntamálastofnun hafa reynst vel til þess að mæla framfarir.  

Markmið 

Að halda áfram að leita leiða til að bæta lestrargetu nemendanna enn frekar með því að skoða 

niðurstöður. Við höfum nálgumst markmiðin með því að nota umbótatillögur ársins á undan til að 

auka lestrarfærnina og mæla framfarir allra nemenda i skólanum á hverju skólaári.  Umbótatillögur 

2017 – 2018 voru í 7 liðum, fjölgaði í 9 árið á eftir og í síðustu sjálfsmatsskýrslu voru þær orðnar 12. 

 
Lýsing 
 
Eins og alltaf þá felur leiðin að markinu í sér að kanna ýmsar leiðir til að ná sem bestum árangri. 

Umbótatillögur í lok síðasta skólaárs:  

• Við byrjum alla morgna á lestri og lesum til klukkan 8:45. 
• Við hvetjum nemendur til heimalesturs. 
• Nemendur eiga að lesa a.m.k. eina bók á önn og í lok hverrar annar skila þeir kjörbókarritgerð 

eða verkefni um bókina.  Verkefnið er hluti af námsmati í íslensku.  
• Einnig er fyrirhugað að lesa einu sinni til tvisvar í viku í íslenskutíma.  
• Einu sinni yfir veturinn er lestrarátak í fjórar vikur þar sem lestri nemenda er fylgt eftir með 

verkefnum. Þá eiga nemendur að lesa að lágmarki 70 blaðsíður á viku.  
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• Í íslensku verður unnið heildstætt verkefni sem kallast Lestin. Þá lesa nemendur bók að eigin 
vali og vinna ýmis verkefni í tengslum við hana.  

• Fyrsta dag eftir jólafrí er ,,kósý“ lestrarstund, nemendur mæta með svefnpoka og góða bók og 
við lesum fram að frímínútum. Kennari mætir líka með bók. 

• Við leggjum áherslu á að nemendur lesi sjálfir námsefni sitt í samfélagsfræði, náttúrufræði og 
öðrum greinum.  Notum ýmsar leiðir í námstækni til að auðvelda nemendum að skilja það sem 
þeir lesa.  

• Við munum lesa saman bók í Skerpu og vinna verkefni úr henni. 
• Nemendum sem ná ekki að nýta lestrartímann sinn á morgnana verður boðin aðstoð við 

lesturinn hjá sérkennara.  
• Við mælum framfarir nemenda með þremur lesfimiprófum yfir veturinn, notum stöðluð próf 

frá MMS. Lestrareinkunn kemur fram á vitnisburðarblaði á hverri önn ásamt viðmiðum MMS. 
• Við mælum lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn. 

 
  

Leiðin sem farin var 2019 -2020 var þessi: 
 

a) Við byrjuðum alla daga á yndislestri í 20 mínútur eða frá kl 8:30-8:50. Nemendur lásu þá bækur 

að eigin vali. Ætlast var til að nemendur læsu að minnsta kosti eina bók á önn. Á 2. önn völdu 

nemendur í 8. bekk sér bók tveir og tveir saman og unnu ýmis verkefni úr henni. 

b) Palskennari skipulagði 10 vikna lestrarlotur með tveimur hópum; 4 nemendur í fyrri hóp úr 9. 

bekk, og 6 nemendur úr 8. bekk í þeim seinni. Lítið varð úr seinna námskeiðinu vegna Covid-19 

og er ætlunin að halda áfram með sama hóp strax í haust. Í nóvember var lestrarátak þar sem 

allir áttu að lesa að minnsta kosti 70 blaðsíður á viku. Átakið stóð í fjórar vikur og nemendur 

mátu stöðu sína vikulega ásamt því að vinna lítið verkefni úr bókinni.  Bókin átti að vera á 

íslensku. 

c) Nemendur voru hvattir til heimalesturs. 

d) Fyrsta daginn eftir jólafrí var ,,kósý” lestrarstund þar sem allir áttu að mæta með bók, t.d. bók 

sem þau höfðu fengið í jólagjöf, og einnig mátti mæta með svefnpoka eða annað slíkt.  

e) Hluta vetrar var boðið upp á aðstoð hjá sérkennara í lestrarstund á morgnana. 

 

Við nýttum okkur mælitæki MMS til að mæla lesfimi nemenda. Kennari mældi alla nemendur skólans í 

september, janúar og maí.  

Okkur tókst ekki að fylgja öllum liðum umbótaáætlunarinnar en það sem helst stóð út af var að við lásum 

ekki saman bók í Skerpu og unnum þar af leiðandi ekki verkefni úr henni, nemendur skiluðu ekki 

kjörbókarritgerð á hverri önn og lesskilningur var ekki mældur formlega tvisvar sinnum yfir veturinn. 

Ætlunin er að bæta úr þessu á næsta skólaári. 
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Heildarniðurstöður hjá öllum nemendum úr lesfimiprófunum: 

 

 September 

(meðaltal 
orð/mín) 

Maí 

(meðaltal 
orð/mín) 

Framfarir í % 

(meðaltal) 

Framfarir hjá 
PALS krökkum 

Framfarir yfir 
landið 

8. Bekkur 109 134 23 %  12% 

9. bekkur 131 150 15% 17% 12% 

10. bekkur 144 166 13%  11% 

 

Framfarir í vetur hjá krökkum sem voru í PALS: 

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

17% framfarir á skólaárinu  

Allt  að 26 % framförum m. v. einstaklinga Fengu  aðeins 4 skipti vegna Covid 19 og því voru 

framfarir þeirra ekki mældar sérstaklega. 

  

Athugið að framfarirnar miða við allt skólaárið. Allir nemendur bættu lestrarhraðann sinn.  

 

10. bekkur: 

Sex nemendur eru undir lágmarksviðmiði. Ellefu nemendur af 20 hækkuðu sig um 15 orð eða fleiri. Fjórir 

nemendur eru yfir metnaðarfullum viðmiðum. 
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9. bekkur 

Sjö nemendur eru undir lágmarksviðmiði.  Átta nemendur hafa hækkað sig  um meira en 15 orð á mínútu 

frá því í september. Tveir nemendur eru yfir metnaðarfullum viðmiðum.  
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8. bekkur 

Miklar framfarir urðu í 8. bekk í vetur eða um 23% að meðaltali. Fimm nemendur eru undir 

lágmarksviðmiði en í september voru þeir ellefu. Ellefu  nemendur af fimmtán hafa hækkað sig um 15 orð 

eða meira frá því í september. Enginn nemandi er yfir metnaðarfullum viðmiðum.  
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Umbótatillögur og framtíðarsýn 

 

Kennarar hafa búið til áætlun fyrir Tjarnarskóla til að efla lestarfærni nemenda 

• Við byrjum alla morgna á lestri og lesum til klukkan 8:45. 

• Við hvetjum nemendur til heimalesturs og útbúum form til að halda utan um lesturinn. 

• 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 í fjórar vikur þar sem lestri nemenda er fylgt eftir með 

verkefnum. Þá eiga nemendur að lesa að lágmarki 70 blaðsíður á viku.  

• Í íslensku verður unnið heildstætt verkefni sem tengist yndislestrarbók nemandans. 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2019 - 2020 

26 

 

• Fyrsta dag eftir jólafrí er ,,kósý“ lestrarstund, nemendur mæta með svefnpoka og góða bók og 

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

• Við leggjum áherslu á að nemendur lesi einnig sjálfir námsefni sitt í samfélagsfræði, 

náttúrufræði og öðrum greinum.  Notum ýmsar leiðir í námstækni til að auðvelda nemendum 

að skilja það sem þeir lesa.  

• Við munum lesa saman bók í Skerpu og vinna verkefni úr henni. 

• Nemendum sem ná ekki að nýta lestrartímann sinn á morgnana verður boðin aðstoð við 

lesturinn hjá sérkennara.  

• Einnig verður nemendum sem þurfa aðstoð boðið upp á frekari aðstoð í lestri hjá sérkennara. 

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

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

• Við mælum lesskilning tvisvar sinnum yfir veturinn. 

Eins og sést þá er áætlunin í þrettán liðum en þeim hefur enn fjölgað á milla ára sem staðfestir að við 

höldum sífellt áfram að leita leiða að markinu.   

Samantekt og mat 

Nú höfum við verið með PALS námskeið fjóra vetur fyrir ákveðna nemendur og hefur reynslan af því verið 

góð. Vegna Covid-19 voru nemendurnir þó færri þetta skólaárið en við hefðum viljað. Við munum halda 

áfram næsta vetur. Niðurstöður mælinga í vetur gefa til kynna að þjálfun með PALS-aðferð eykur 

lestrargetu nemenda. Athyglisvert er að þrír af fjörum krökkunum sem voru í PALS hækkuðu sig frá 

september til janúar en á því tímibili voru þeir í PALS en hækkuðu ekki frá janúar til maí eftir að 

námskeiðinu lauk. Því þurfum við að finna leið til að fylgja þessum krökkum betur eftir.  

Einnig er mikilvægt að beina sjónum sérstaklega að nemendum sem hafa ekki náð lágmarksmarkmiðum í 

lestri og leita frekari leiða til þess að þjálfa lesturinn hjá þeim. 

Lestrarstundin á morgnana gaf góða raun sem og lestrarátakið í nóvember. Krakkarnir í 8. bekk hækka sig 

hlutfallslega mest en í öllum árgöngunum er hækkunin meiri en á landsvísu. Því er mikilvægt að halda 

öllum árgöngum að lestri næsta vetur.  Við komum til með að halda áfram að styrkja þennan þátt á næsta 

skólavetri og keppa að því að ná viðmiðum MMS og gera samanburð, það er eftirsóknarvert.  

Markmiðið er ávallt 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. Þó svo að lesturinn verði ekki áfram inni í sjálfsmatinu næsta vetur munum við halda 

áfram að vinna markvisst að lestrarþjálfun og meta árangur á vorin. 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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5. Hvernig styrkjum við okkur í að vinna með námsmat, hæfniviðmið og markmið 

inni á Námfúsi og fleiri forritum? (Famhald frá síðasta ári) 

 
Í síðustu sjálfsmatsskýrslu bentum við á að með nýjum áherslum í námsmati samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla hefðum við fetað okkur áfram með góðum vilja. Það verður að segjast eins og er að í litlum 

skóla þar sem skólastarfið hvílir aðallega á 6 – 7 einstaklingum er það mikið átak að innleiða nýju 

leiðirnar í námsmatinu. Í stærri skólum er hægara um vik að skipta með sér verkum þar sem stórt 

verkefni deilist á margar hendur. Samt sem áður höfum við verið öll af vilja gerð og fikrað okkur áfram í 

rétta átt. Til þess að setja okkur tímaramma og halda okkur markvisst að verki ákváðum við því að njörva 

vinnuna enn betur niður með því að setja viðfangsefnið inn í sjálfsmatið skólaárið 2018 – 2019 og 

héldum síðan áfram skólaárið 2019 - 2020. Í raun varð sú vinna einnig samtvinnuð endurskoðun á 

skólanámskrá eins og lýst er í lið eitt hér að framan. 

 

Markmið 

 

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

kennsluáætlanir og mat með þeim möguleikum sem námsvefurinn Námfús www.namfus.is býður upp á.  

 

 

Lýsing 

Á skólaárinu 2018 – 2019 lögðum við vinnu í að kynna okkur ný vinnubrögð og fikra okkur áfram að 

markmiðunum okkar. Það sem hefur reynst tímafrekast og flóknast er að koma okkur upp vinnulagi inni 

á Námfúsi. Við ákváðum að vinna saman að því að byrja á því að allir kennarar æfðu sig í að tengja 

markmið við verkefni og próf/kannanir.   

 

Í lok vetrar var okkur ljóst það er enn væri verk að vinna en vorum sammála um að margt hafði áunnist. 

Kennarar voru orðnir öruggari við að tengja markmið við verkefni og próf. Okkur fannst góður áfangi að 

baki. Við lokamat á sjálfsmatsviðfangsefninu kom í ljós að hópurinn var orðinn leiknari í vinnubrögðum 

en var sammála um að það reyndi mest á matið við skil á milli bókstafa; hvort nemandi ætti til dæmis að 

fá B eða B+. Þá reyndi stundum á huglægt mat kennara. Það var umhugsunarvert. Einnig kom fram í 

umræðunni að sumir nemendur veltu mikið fyrir sér hvernig þeir geti fengið A og færu gjarnan í 

rökræður um matið. 

 

http://www.namfus.is/
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Okkur fannst við hafa komist lengra þann vetur en áður og einsettum okkur að ná fleiri markmiðum 
næsta skólavetur í að tileinka okkur betur kröfur aðalnámskrárinnar í námsmatinu. 

 

Umbótatillögur fyrir skólaárið 2019 - 2020 

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

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

Okkur fannst umhugsunarefni hvað leiðin að markinu hafði reynst okkur tímafrek og veltum fyrir okkur 
hvort hluti verkefnisins hefði ekki verið hægt að vinna miðlægt til þess að stytta leiðina. Auk þess 
höfðum við komið auga á að þegar nemendur skipta um skóla – koma í Tjarnarskóla – reynist það 
sumum skólum snúið að koma námsmati á milli skólanna.  

Varðandi fyrri hlutann (lið a) þá tókst okkur ekki að ná markmiðinu á þeim tíma sem við stefndum að. Við 
kusum að vinna þá vinnu samhliða endurskoðunar skólanámskrárinnar sem varð stærsta 
umbótaverkefni vetrarins. Við lok skólaársins höfðum við skráð námsmarkmið fyrir hvern árgang í öllum 
aðalgreinum og sett inn í skólanámskrána. Við höfum auk þess ákveðið að færa markmiðin inn í Námfús 
áður en skólastarf hefst skólaárið 2020 – 2021 og teljum okkur vera komin langleiðina að takast að 
uppfylla kröfur aðalnámskrár hvað þetta varðar. 

Við höfum einnig þurft að vinna talsvert með að aðlaga vinnu á Google Classroom að námsmatskerfinu. 
Sú vinna er í góðum framgangi.  

Sjá má afrakstur sjálfsmatsvinnunnar á heimsíðunni okkar í kaflanum um Skólanámskrána.   

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

Varðandi seinni hlutann (lið b) þá vorum við mjög ánægð með hvernig til tókst að mæla ýmsa hæfniþætti  
á 2. önninni. Við tókum umræðu um þessa nýbreytni einnig fyrir á skólaráðsfundi og þar lýstu 
fundarmenn yfir ánægju með hvernig til tókst.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.tjarnarskoli.is/page/skolanamsskra
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir og mat 
 

Skóla- og frístundaráðs Reykjavíkur lagði viðhorfskönnun fyrir foreldra um skólastarfið 

 

Skóla- og frístundaráð lagði fyrir viðhorfskönnun meðal foreldra skólans í vetur (2029 – 2020). 

Niðurstöður eru afar ánægjulegar fyrir okkur í Tjarnarskóla      . Hér má sjá niðurstöður könnunarinnar:  

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/nidurstodur-foreldrakonnunar/niurstur-foreldraknnunar-tjarnarskli.pdf 

 

 

2. 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. 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 47 svör – sem er 89% nemenda. 

http://sm.tjarnarskoli.is/skrar/nidurstodur-foreldrakonnunar/niurstur-foreldraknnunar-tjarnarskli.pdf
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Hér nefndu nemendur námið, kvíða ganvart öðrum nemanda, prófum (en finnst það eðlilegt), prófum og 

verkefnum með ,,due date“, þegar sett eru mörg verkefni fyrir í Classroom, einn segist vera með kvíða 

fyrir lifinu og annar segist vera með ,,genaral“ kvíða, einn hefur kvíða út af heimanámi, prófum og einn 

segist ekki vera með nægilega mikinn metnað.  

 

 

Í framhaldinu báðum við um nánari skýringu á því hvernig þessi neikvæða hegðun birtist. Í þeim svörum 

kemur m.a. fram að einhver segir ljóta hluti, einhver var pirraður og fleira í þeim dúr.  
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Nemendum gafst færi á að nefna eitthvað sem þeir vildu bæta sig í: 

Hætta að verða fljótt pirruð, ætti að hætta að tala, á stundum erfitt með að stjórna reiðinni, vil bæta mig 

sem námsmaður, segja hvað mér finnst óþægilegt, veit ekki en það er alltaf hægt að bæta sig, það 

tengist ekki skólanum, passa mig á að verða ekki reið, hætta að segja dónalega brandara. 
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Þetta voru svörin:   

Já, já. 

Kennarar skólans eru stærsti kosturinn, þeir hlusta almennilega og kenna vel. Mér líður oft illa út af 

persónulegum ástæðum en það er gott að hafa kennara sem eru alltaf til í að hlusta. 

Mér leið alls ekki vel í gamla skólanum sem ég var í og að skipta um skóla er eitt af bestu ákvörðun sem 

ég hef gert. Krakkarnir í Tjarnó eru eitt af aðalástæðunum að mér líður betur og aðalástæðan er þau 

samþykktu mig eins og ég er. Ein af fyrstu minningunum sem ég á í Tjarnó var að ein kennari gleymdi að 
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nefna mig þegar við (bekkurinnI vorum að segja frá sumrinu), það var ekki besta byrjunin. Þá að fyrsta 

árið í Tjarnó væri ekki besta árið þá voru hin miklu betri og ég vil þakka ykkur fyrir að hleypa mér inn í 

Tjarnó og takk fyrir að gefa mér besta unglingsárið sem ég hef átt. 

Já, nema kennararnir eru stundum ósanngjarnir. 

Já. 

Nei, það er bara af því að það er bara mjög erfitt að hjálpa mér, en þið reynduð. 

Þið hafið ekki beint hjálpað mér að líða betur, mér líður bara alltaf vel og þið eruð öll mjög góð við mig 

og það gerir mig glaða. 

Já,  

Já, það er aðallega að félgasskapurinn leyfir manni að vera maður sjálfur. 

Já!!! 

Allir eru bara kurteisir. 

Tjarnarskóli hefur hjálpað mér svo ótrúlega mikið. Ég eignaðist dásamlega vini, ég er með frábæra 

kennara sem hjálpa mér í gegn um allt nám og líka vandarmál sem ég er með utan skólans. Mér 

gengur miklu betur í náminu, ég þori að tala fyrir framan aðra (t.d. kynningar og ræður) og svo mikið 

meira. Ég vildi óska þess að geta verið lengur í skólanum en því miður er það ekki hægt, en ég hvet 

alla aðra til að fara í þennan skóla :) 

Já, já. 

________________________________________________________________________________ 

Það er alltaf mikilvægt að fá álit nemenda og taka til umræðu. 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. 

________________________________________________________________________________ 
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Samantekt /umræða  
 

Nú er öðru ári í þriðju fimm ára áætlun lokið en um leið 12. 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 byrjum því aftur að lita 

reiti eftir því sem okkur miðar áfram að meta innra skólastarf Tjarnarskóla sbr. töfluna hér fyrir neðan. 

 

Nýr fimm ára sjálfsmatsramminn miðað við lok 2 árs af 5 (í lok skólaársins 2017 – 2018)  

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 

 

Okkur hefur því miðað vel áfram og komum til með að rýna í grænu viðfangsefnin á næstu þremur árum. 
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Í umbótaáætlun skólaársins 2019- 2020 voru 5 verkefni á listanum: 

1. Hvernig viljum við breyta skólanámskránni í takt við Aðalnámskrá grunnskóla? 

Það var kominn tími til að endurskoða skólanámskrána okkar en sú endurskoðun var stærsta 

sjálfsmatsverkefni vetrarins. Við bættum við köflum og uppfærðum aðra í takt við Aðalnámskrána. Um 

var að ræða gagnlega vinnu sem kemur til með að skila sér í skólastarfinu og gera okkur auðveldara um 

vik að uppfæra. Markmiðið er að uppfæra skólanámskrána framvegis á ári hverju, líkt og við gerum við 

árlega starfsáætlun. Endurskoðunin reyndist góður áfangi. 

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

skólastarfið með nýrri tækni? (Framhaldsverkefni frá 2018 – 2019). 

Skólaárið 2018 – 2019  fannst okkur eftirsóknarvert að rýna í hvernig nýr tölvukostur nýttist fyrsta árið í 

skólanum, hvaða möguleikar opnuðust í námi og kennslu og skoða jafnframt kosti og galla þess að auka 

tölvunotkun í skólanum. Við vorum harla sátt við hvernig til tókst. Við sáum nýja möguleika sem ekki 

verður séð fyrir endann á. Auðvitað hafa líka upp áskoranir sem tengjast til dæmis því að sumir 

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

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

skólastarfið til framtíðar. 

Við bjuggum til umbótaáætlun fyrir það skólaár sem var að ljúka (seinni hluta sjálfsmatsársins á þessum 

vettvangi). Við lögðum vinnu í að útfæra tölvunotkunina og samhæfa við endurskoðun á skólanámsránni 

og betri útfærslu á námsmatinu í skólanum. Við leituðum einnig leiða til að auka ábyrgð nemenda í að 

nota tölvukostinn eins og til er ætlast. Markmiðin mjökuðu okkur ágætlega áfram, svo mikið er víst. 

3. Hvernig getum við tengt upplýsinga- og tæknimennt við námsgreinar í skólanum til þess að sem 
mest breidd náist í þjálfun nemenda á þessu sviði? (Þriðja og síðasta ár þessa 

sjálfsmatsverkefnis). 

Um var að ræða lokaárið af þremur sem við skoðum námsmatið á upplýsinga- og tæknimennt í 

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

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

öðru ári sjálfsmatsins færðumst við nær markmiðum sem við settum okkur og sáum fram á nálgast 

markmiðin af meira öryggi síðast liðinn vetur og fá góða heildarsýn yfir færni og framfarir nemenda á 

þriggja ára bili.  Við erum sátt við hvernig til tókst.  
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4. Hvernig  höldum við áfram að auka lestrarfærni nemenda í skólanum? (Fjórða og síðasta árið 

sem við höfum sem sjálfsmatsverkefni). 

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

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

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

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

nemendur í lestri og lesskilningi. Umbótaáætlanir okkar hafa verð metnaðarfullar og sýnt fram á að 

leiðirnar sem hafa verið farnar bera árangur. Það verður gott að búa að þeirri reynslu til framtíðar. 

 

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

fleiri forritum?  

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

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

markmiðssetningu miðar okkur í rétta átt. Á þessu ári unnum við sérstaklega vel á þessu sviði samhliða 

endurskoðun á skólanámskránni okkar sem er komin á heimasíðu skólans, breytt og endurbætt. Við 

erum ánægð með þann áfanga sem náðist á skólaárinu sem var að liða. 

 

 
Danskir gestir í heimsókn í október 2019  
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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. 

 

 

Á Borgarbókasafninu 
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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 2020 

 

 

Skólastjóri 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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