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Foreldrakönnun 2013 
 
Foreldrakönnunin mælir 41 þátt í fjórum flokkum. Flokkarnir eru: nám og kennsla, velferð nemenda, 
aðstaða og þjónusta, foreldrasamstarf og heimastuðningur. Hægt er að sjá alla þættina á heimasíðu 
Skólapúlsins www.skolapulsinn.is 
Könnunin er gerð meðal foreldra barna á öllum aldursstigum skólans, þ.e. frá 1.-10. bekk. Búið er til 
120 foreldra líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í janúar. Könnunin er framkvæmd í 
febrúar ár hvert.  
Niðurstöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal. Svarhlutfall 
að þessu sinni í Öldutúnsskóla var 75%. Það skal tekið fram að ávallt er reynt að ná 80% svarhlutfalli. 
 

Viðmið um árangur 

 Munur um 0,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst ekki mikill munur. 

 Munur um 1 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst töluverður munur. 

 Munur um 1,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst mikill munur. 

Greining á niðurstöðum 
• Það sem merkt er grænt flokkast til styrkleika. 
• Það sem merkt er rautt og gult flokkast til umbótaþátta. 
• Áætlanir um umbætur og/eða ráðstafanir koma fram í starfsskýrslu sem birt er í júní 2013. 

 

Niðurstöður mars 2013 
 

1. Nám og kennsla 

1.1. Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum mælist 5,25 og er það 0,27 ofar 
landsmeðaltali (4,98). 

1.2. 85% foreldra telur að agi í skólanum sé hæfilegur. Landsmeðaltalið er 77%. 

1.3. 93% foreldra eru ánægðir með stjórnun skólans. Landsmeðaltalið er 90%. 

1.4. 76% foreldra telja að hæfileg áhersla sé á námsmat með hefðbundnum prófum. 
Landsmeðaltalið er 79%. 

1.5. 73% foreldra telja hæfilega áherslu á annað námsmat en hefðbundin próf. Landsmeðaltalið 
er 78%. 

 

2. Velferð nemenda 

2.1. Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur mælist 5,1 og er  ekki marktækur 
munur miðað við landsmeðaltal (4,99). 

2.2. 90% foreldra eru ánægðir með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda. Landsmeðaltal er 
89%. 

2.3. 97% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í skólanum. Landsmeðaltal er 
94% 

2.4. 98% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í kennslustundum. 
Landsmeðaltal er 93%.  

2.5. 96% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í frímínútum. Landsmeðaltal 
er 89%. 

2.6. 91% foreldra eru ánægðir með úrvinnslu skólans á eineltismálum. Landsmeðaltal er 56%. 

2.7. 73% foreldra eru ánægðir með hraða á úrvinnslu eineltismála. Landsmeðaltal er 53%. 

2.8. 88% foreldra eru ánægðir með eineltisáætlun skólans. Landsmeðaltal er 80%.  

2.9. Umfang eineltis að mati foreldra er 4%. Landsmeðaltal er 10%. 

 

http://www.skolapulsinn.is/
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3. Aðstaða og þjónusta 

3.1. Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum mælist 3,84. Það er 1,12 undir landsmeðaltali sem 
er töluverður munur (4,96). 

3.2. Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili mælist 4,09. Það er 0,91 undir 
landsmeðaltali sem er töluverður munur (5,00). 

3.3. 73% foreldra er ánægður með máltíðir í mötuneyti. Landsmeðaltal er 75%. 

3.4. 82%  foreldra eru ánægðir  með sérkennsluna/stuðninginn. Landsmeðaltal er 89%. 
 

4. Foreldrasamstarf 

4.1. Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi mælist 4,95. Landsmeðaltal er 4,98. 

4.2. 66% foreldra segjast hafa áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur. Landsmeðaltal er 57%. 

4.3. 95% foreldra er ánægður með síðasta foreldraviðtal. Landsmeðaltal er 95%. 

4.4. 91% foreldra er ánægður með heimasíðu skólans. Landsmeðaltal er 83%. 
 

5. Heimastuðningur 

5.1. Virkni foreldra í námi barna sinna mælist 4,91. Landsmeðaltal er 4,99. 

5.2. Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu við námið mælist 5,43. Landsmeðaltal er 
4,99. 

5.3. Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu mælist 4,86. Landsmeðaltal er 5,00. 

5.4. 81% foreldra telja að heimavinna sé hæfileg. Landsmeðaltal er 73%. 

5.5. 55% foreldra verja 16 til 60 mínútum á dag  í aðstoð við heimanám. Landsmeðaltalið er 50%. 
45% verja 16-30 mínútum í aðstoð við heimanám og 9% verja 31-60 mínútum í aðstoð við 
heimanám. 

 

Umbótaþættir 
 

Matsþáttur Verkefni/ 

umbótaþættir 

Leiðir Umsjón Tími/staða 

1.4 Hæfileg áhersla á 

námsmat með 

hefðbundnum prófum 

(76%). 

 

1.5 Hæfileg áhersla á 

annað námsmat en 

hefðbundin próf (73%). 

a) Kynning á námsmati 

fyrir foreldra. 

b) Efla leiðsagnarmat. 

 

a) Taka til umræðu 

áherslur eins og þær 

eru og hvernig fólk vill 

hafa þær. Kynna fyrir 

foreldrum og taka til 

umræðu á haustfundi. 

b) Fá Hildi Karlsdóttur 

til okkar með fræðslu 

um leiðsagnarmat. 

Þróunarvinna í átt til 

leiðsagnarmats meðal 

kennara veturinn 2013-

2014. 

a) Deilda-

stjórar. 

b) Skóla-

stjóri. 

a) Skipulags-

dagar að 

hausti 2013 og 

haustfundir 

með 

foreldrum. 

b) Haust 2013. 

2.7 Úrvinnsla 

eineltismála. 

73% foreldra ánægðir 

með hraða 

Að úrvinnsla mála taki 

skemmri tíma en nú og 

foreldrar betur 

upplýstir. 

Skerpa á 

verklagsreglum. 

Kynna fyrir 

starfsmönnum. 

Eineltisráð. Maí 2013. 

3.1 Ánægja foreldra 

með aðstöðu í 

skólanum mælist 3,84. 

Það er 1,12 undir 

landsmeðaltali sem er 

töluverður munur 

(4,96). 

Senda upplýsingar til 

fræðslustjóra. 

 Skólastjóri. Apríl/maí 

2013. 
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3.2 Ánægja foreldra 

með tómstundaþjón-

ustu/frístundaheimili 

mælist 4,09. Það er 

0,91 undir landsmeðal-

tali sem er töluverður 

munur (5,00). 

Senda upplýsingar til 

fræðslustjóra. 

 Skólastjóri. Apríl/maí 

2013. 

3.3 Ánægja foreldra 

með máltíðir í 

mötuneyti 73%. 

Senda upplýsingar til 

Skólamatar og 

skólayfirvalda. 

 Aðstoðar-

skólastjóri. 

Apríl/maí 

2013. 

3.4 Sérkennsla/ 

stuðningur, 

82% foreldra ánægðir. 

Kanna betur hvað getur 

valdið ekki nægri 

ánægju foreldra. 

Plús/delta greining 

meðal starfsmanna um 

hvað gengur vel og 

hvað ekki. Á hverju 

aldursstigi fyrir sig. 

Deilda-

stjórar. 

Maí 2013. 

 


