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Matsskýrsla Öldutúnsskóla vorið 2005 
 
 
1. Inngangur 
Yfirumsjón með mati á skólastarfi Öldutúnsskóla 2004 til 2005 hefur 
skólastjóri haft og er það unnið í samráði og samstarfi við starfsmanna -
hópinn. Umbótaáætlanir eru byggðar á niðurstöðum svara við 
spurningalistum sem lagðir voru fyrir starfsmenn, nemendur  og hluta 
foreldrahópsins.  Ennfremur byggjast umbótáætlanir á 
markmiðasetningu og umræðum í hópavinnu meðal starfsmanna.  
Skýrslan er byggð þannig upp að fyrst eru talin matstæki, þ.e. með 
hvaða mælitækjum gagna var aflað. Í kafla 2 er útlistun á því hvernig 
gagnaöflun var háttað og greint frá helstu niðurstöðum hvað varðar 
styrkleika og þætti sem betur mega fara. Í kaflanum er einnig tilgeindar 
áherslur starfsmanna og markmiðasetning í hópvinnu í maí 2004 og 
janúar 2005.  
Í köflum 3 og 4 er lýst hvaða aðgerða hefur verið gripið til og hvaða 
umbóta- þróunarverkefni eru framundan.  
Kafli 5 er matsáætlun til ársins 2008 sem verður endurskoðuð árlega. 
Skýrsla þessi var kynnt foreldraráði Öldutúnsskóla 2. júní 2005 og send 
til fræðslustjóra og fræðsluráðs í framhaldi af því.  Ennfremur er skýrslan 
birt á vefsíðu skólans, www.oldutunsskoli.is  

1.1 Tilgangur og markmið með sjálfsmati/innra mati á skólastarfi 
• Hjálpa skólanum að leita leiða til að bæta námsárangur nemenda.  
• Efla þekkingu allra starfsmanna á stofnuninni sem heild. 
• Styrkja meðvitund starfsmanna um markmið skólans .  
• Auka samstarf og samheldni. 
• Skapa frjóa umræðu og skoðanaskipti. 
• Vera stuðningur við erfiðar aðstæður. 
• Bæta starfsaðstæður og stuðla að betri líðan þeirra sem í 

skólanum starfa. 
• Kynna hagsmunaaðilum starfsemi skólans. 

1.2 Matstæki  
• Grunnskólarýnir. Spurningalistar fyrir starfmenn og 

foreldra. 
• Spurningalistar um líðan nemenda í 4. til 10. bekk. 

Olweusaráætlunin gegn e inelti og andfélagslegri hegðun. 
Sömu listar eru notaðir á landsvísu í þeim skólum sem 
eru þátttakendur í verkefninu. 
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• Skimunarpróf: GRP14, sem er greinandi ritmálspróf fyrir 
9. bekk. Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. 
bekk. Samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk. 

• Spurningalisti um þætti sem hafa áhrif á ánægju og 
hvatningu í starfi. Steinunn Ketilsdóttir lagði 
spurningalistann fyrir aðra starfsmenn en kennara í 
október 2004. 

2. Gagnaöflun og niðurstöður 

2.1 Skólarýnir. Spurningalistar lagðir fyrir starfsmenn, apríl 2004  
Umbótaviðfangsefni 

• Forysta skólastjóra, skilgreining hlutverka stjórnenda og skrifstofufólks, skýr, 
skrifleg, skilvirk og árangursmiðuð. 

• Skólanámskrá, kynning fyrir foreldra, nemendur og skólayfirvöldum. 
• Áform eða áætlun um úrbætur á kennslu og kennsluaðstæðum.  
• Skilgreining á þjónustu skólans til að koma til móts við breytilegar þarfir 

nemenda. Umræða og stefnumótun um aðgerðafrelsi kennara, námsmat o.fl. 
• Markviss stefna um símenntun. 
• Þróunaráætlun sem tilgreinir umbætur og fyrirkomulag skólahalds til 

framtíðar. Nýsköpunarstarf.  
• Mat á skólastarfi. Skipuleg skráning og úrvinnsla gagna. 

2.2  Hópvinna starfsmanna. Skilgreining forgangsverkefna, maí 2004  
Umbótaverkefni sem starfsmenn lögðu áherslu á að unnin yrðu á skólaárinu 2004 til 
2005 voru eftirfarandi: 

• Marka sérstöðu skólans í skólastefnu. 
• Styrk stjórnun. 
• Skólareglur og agamál. 
• Aukin sameignleg ábyrgð allra á nemendum. 
• Heimasíða. 
• Snyrtilegt umhverfi. 
• Aukið samstarf við heimilin . 
• Skýrari lausnir fyrir nemendur í vanda. 
• Kennsla fyrir bráðger börn. 
• Aukið samstarf varðandi t.d. eineltismál og almenna líðan nemenda. 
• Skilvirkt upplýsingaflæði.  
• Aukin samvinna innan árganga. 

2.3 Könnun meðal starfsmanna 
Spurningalisti var lagður fyrir skólaliða, ritara, stuðningsfulltrúa og húsvörð um það 
hvað þau teldu mikilvægustu áhrifaþætti sem auka ánægju og hvatningu. 
Þættir sem starfsmenn meta mikilvægasta eru: 

• Næsti yfirmaður. 
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• Samstarf. 
• Árangur í starfi. 
• Ánægja og hvatning. 
• Tryggð. 

Í hópvinnu um niðurstöðurnar og í starfmannaviðtölum kom fram að starfsmenn telja 
styrkleika vinnuumhverfisins vera: 

• Góð samskipti við nemendur. 
• Góð samskipti í starfsmannahópnum.  
• Gott skipulag á verkefnum. 
• Reglulegir fundir með stjórnendum og aðgerðir í kjölfar þeirra varðandi 

málefni sem rædd eru hverju sinni. 
• Hópavinna í tengslum við Olweusarverkefnið, bætt samskipti og aukin 

samstaða allra um íhlutun. 
• Aukin áhersla sem hefur verið lögð á stundvísi allra, bæði starfmanna og 

nemenda. 
Verkefni til umbóta 

• Leita leiða til að minnka biðtíma nemenda í ferðum til og frá 
íþróttamannvirkjum. 

• Minnka hávaða í matsal. 
• Bæta skipulag á notkun áskriftarkorta í mötuneyti. 
• Minnka áhrif matseðils á vinnuálag. 
• Leita leiða til að skapa tækifæri fyrir kennara að matast með nemendum 

sínum, a.m.k. í yngri bekkjum. 
• Skoða skipulag á fylgd með yngstu nemendunum milli stofa úr heimastofum í 

listgreinar og á skólasafn. 
• Bæta vinnuaðstöðu í sölubúð fyrir unglingana. 

2.4 Markmiðasetning starfsmanna, janúar 2005 
• Samráð um mikilvægar ákvarðanir. 
• Sveigjanleiki í skipulagi, svæðavinna í kennslustofum. 
• Gefa nýjum hugmyndum svigrúm. 
• Meira samstarf listgreinakennara og annarra kennara. 
• Hrós og jákvæðni, hlátur, hópefli og heilsuefling innan hópsins. Hlúa að líðan 

starfsmanna m.a. með samverustundum og skemmtunum. 
• Fagstjórn. 
• Deildarstjórn. 
• Skipulag námsefnis og verkefna, skapa gott aðgengi að öllum gögnum.  
• Upplýsingastreymi. 
• Vinna saman. 
• Að allir læri að ganga vel um skólann sinn.  

2.5 Viðhorfakönnun meðal foreldra í 4. og 9. bekk, febrúar 2005 
Styrkleikar 

• Skólinn hvetur börnin til að skila góðum námsárangri. 
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• Góð samskipti hjá nemendum. 
• Barninu mínu líður vel í skólanum.  
• Umsjónarkennari hefur góða yfirsýn yfir þarfir barnsins.  
• Foreldrum finnst þeir vera velkomnir í skólann.  
• Kynning á stefnu og markmiðum skólans.  
• Skólastjóri áhugasamur um að bæta skólastarfið. 
• Ánægja með stjórnun skólans. 
• Kennarar leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.  
• Foreldrar treysta starfsmönnum skólans. 

Umbótaverkefni 
• Líðan nemenda og eineltismál. 
• Vinnufriður í kennslustundum. 
• Tómstundastarf á vegum skólans . 
• Ímynd skólans.  
• Aukin áhersla á að bjóða afkastamiklum nemendum nám við hæfi. 

2.6 Skimunarpróf 
Í fyrsta og öðrum bekk er lagt fyrir staðlað skimunarpróf í lestri sem nefnt er Læsi. 
Markmið með prófinu er að finna þá nemendur sem kunna að eiga í lestrarerfiðleikum 
þegar fram líða stundir svo unnt sé að hefja fyrirbyggjandi aðgerðir strax. Einnig er 
prófinu ætlað að veita vitneskju um lestrargetu og lestrarþróun einstakra nemenda. 
Í þrepamarkmiðum Aðalnámskrár í íslensku fyrir 2. bekk á bls. 32 segir: ,,Nemandi ... 
taki sérstakt lesskimunarpróf sem spáir fyrir um hvort hann geti átt í lestraerfiðleikum 
og fái viðeigandi lestrar- og málþjálfun  í kjölfarið.” Prófið er lagt fyrir í 2. bekk 
áföngum að vori. 
Í febrúar var lagt skimunarpróf í lestri og stafsetningu fyrir 9. bekkina, GRP 14. 
Tilgangur þess er fyrst og fremst að leita að nemendum sem þurfa frekari greiningar 
við. Við greiningu á niðurstöðum prófsins fást einnig góðar upplýsingar um stöðu 
nemenda almennt séð og er nauðsynlegt að nýta þær til að þjálfa þætti sem ekki hafa 
komið nægilega vel út. 
Samræmd próf í íslensku og stafsetningu voru lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk í 
febrúar. Samræmd próf í íslensku, ensku, dönsku, stærðfræði, náttúrufræði og 
samfélagsfræði eru í boði fyrir nemendur 10. bekkja. Nú geta nemendur valið um 
hvaða próf þeir fara og fer valið fram í janúar ár hvert. 

2.7 Könnun um líðan nemenda og einelti í 4. til 10. b., febrúar 2005 
Þann 23. febrúar 2005 var lögð fyrir könnun á einelti og líðan nemenda. í 4. – 10. 
bekk. Þetta er í fyrsta sinn sem slík könnun er lögð fyrir í skólanum. Alls tóku 462 
nemendur þátt í könnuninni sem er 95,7% þátttaka. Þessi könnun er hluti af 
Olweusarverkefninu – verkefni gegn einelti og andfélagslegri hegðun. Tilgangur 
könnunarinnar er að fá sem gleggst yfirlit um hversu stór hópur nemenda verður fyrir 
einelti og nýta þær niðurstöður sem fást til úrbóta á umhverfi barnanna.  
Í grófum dráttum má segja að niðurstöður könnunarinnar sýni að Öldutúnsskóli sé 
aðeins lægri en landsmeðaltal varðandi fjölda nemenda sem hafa orðið fyrir einelti. 
Landsmeðaltal fyrir 4. – 7. bekk er samtals 22% en í Öldutúnsskóla er meðaltalið 
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15,9%. Landsmeðaltal í 8. – 10. bekk er samtals 12,2% en í Öldutúnsskóla 10,7%. 
Niðurstöður sýna að fleir i drengir en stúlkur verða fyrir einelti. Samanlagt í 4. – 10. 
bekk hafa 9,2% stúlkna orðið fyrir einelti en 18,1% drengja og er því meðaltal beggja 
kynja 13,5%.  

 
3. Þróunar- og umbótaverkefni skólaárið  2004 til 2005 

3.1 Skýrari skólareglur og úrræði vegna agamála. Bætt agastjórnun og 
efling á aðferðum til úrræða. 

• Skólareglur voru endurskoðaðar og gerðar hnitmiðaðri. 
• Skóla- og umgengnisreglur ásamt leiðum til úrræða gefnar út, sendar 

forráðamönnum og birtar á vefsíðu.  
• Skólareglur kynntar sérstaklega fyrir nemendum og gerðar sýnilegri með því að 

setja þær snyrtilega upp á veggi í kennslustofum.  
• Unnar leiðbeiningar fyrir starfsmenn til að vinna eftir við úrlausnir á agabrotum og 

lögð aukin áhersla á samstarf við forráðamenn barnanna við úrvinnslu mála. 
• Stuðningur stjórnenda, námsráðgjafa og sálfræðings við starfsmenn.  

3.2 Skólanámskrá og kynning hennar 
• Handbók starfsmanna unnin 2003, endurskoðuð haustið 2004 og vorið 2005.  
• Skólavísir. Upplýsingar um skólastarfið birtar á vefsíðu skólans. 
• Skipulagt dagsnámskeið um fjölbreytilega kennsluhætti, námskrárgerð og námsmat 

vorið 2005. 

3.3 Stefna skólans 
• Skipulagt þróunarverkefni um fjölbreytilega kennsluhætti og námsmat, sótt um í 

Þróunarsjóð Grunnskóla. Styrkur var veittur. 

3.4 Foreldrasamstarf 
• Tekinn frá aukinn tími fyrir kennara innan verkstjórnartíma (9,14) til 

foreldrasamstarfs. 
• Áhersla lögð á skráningu í dagbók Stundvísi á atvikum og samskiptum við foreldra 

vegna mála sem upp koma og þarfnast úrlausna við. 
• Skráðar leiðbeiningar fyrir kennara um ferli og samtö l við foreldra vegna agamála. 
• Drög að stefnu um foreldrasamstarf lögð fyrir foreldraráð. Haustið 2005 verði efnt 

til hópavinnu starfsmanna og foreldra og stefna mótuð, staðfest og kynnt. 
• Unnið að forvarnarstefnu skólans í samvinnu við foreldraráð, forvarnarteymi og 

forstöðumann félagsmiðstöðvar, stefnt að því að ljúka henni haustið 2005.  
• Foreldraráð kemur til fundar við skólastjóra tvisvar í mánuði. 

3.5 Efla stjórnun og skerpa verkaskiptingu milli skólastjóra og 
aðstoðarskólastjóra 

• Skráð og kynnt verkaskip ting stjórnenda.  
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• Skipulagðir reglulegir fundir stjórnenda, stjórnenda og einstakra starfsmanna, 
starfsmannahópa, nefnda og ráða.  

3.6 Aukinn stuðningur skólastjórnar og aukin áhrif starfsmanna á 
ákvarðanatöku. 

• Stefna stjórnenda um faglega forystu og stuðning við starfsmenn hefur verið 
kynnt.   

• Handbók starfsmanna með verklýsingum vel á veg komin og í stöðugri vinnslu. 

3.7 Snyrtilegt umhverfi 
• Gangar málaðir, keypt blóm, skipulag á geymslum endurskoðað. Gerðar auknar 

kröfur um góða umgengni. 
• Sett upp setusto fa fyrir unglinga í miðrými. 
• Nemendur unglingadeildar skiptast á að aðstoða við þrif og frágang eftir 

máltíðir. 
• Nemendur skiptast á að halda skólalóð þrifalegri.  
• Aukin áhersla starfsmanna á snyrtilega umgengni allra.  
• Reglulegir fundir skólastjóra með skólaliðum og húsverði. 
• Minnisbók húsvarðar um viðhaldsverkefni sett upp í matsal til skráningar á 

viðhaldsverkefnum. 

3.8. Skimunarpróf 
• Umsjónarkennarar vinna úr niðurstöðum skimunarprófa og greina styrkleika og 

veikleika.  
• Í kjölfar greiningar er unnin áætlun um úrbætur bæði hvað varðar einstaklinga 

og heildina. Framvæmd úrbóta er í höndum umsjónarkennara og sérkennara. 

3.9 Skilvirkt upplýsingaflæði 
• Virk heimasíða. 
• Innra upplýsinganet sett upp í tölvukerfi skólans. 
• Vikutíðindi með helstu fréttum og viðfangsefnum innan skólans gefin út á 

mánudögum. 
• Reglulegir fundir allra samvinnuhópa dagsettir og  auglýstir á innra neti á 

fundaplani hvers misseris fyrir sig. Fundargerðir settar jafnóðum á innra net. 

3.10 Aukin samvinna innan árganga     
• Vikulegir samstarfsfundir kennara í hverjum árgangi, listgreinakennara, 

verkgreinakennara og íþróttakennara skipulagðir á stundaskrá. 

3.11 Bætt aðstaða til kennslu 
• Ný húsgögn í 4 stofur á ári í unglingadeild, fyrsta pöntun í apríl 05. 
• Aflað tilboða í tölvubúnað, sent fræðslustjóra og óskað eftir að farið verði í 

endurnýjun tölvubúnaðar skólans  fyrir haustið 2005.  
• Áætlun um að mála kennslustofur unglingadeildar. 
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• Ráðinn bókasafnsfræðingur. Lokið við að skrá safngögn í Gegni, endurskipulagning 
á skólasafni, daglegir útlánstímar fyrir nemendur og opnað í hádegi og síðdegis fyrir 
unglinga.  

3.12 Könnun meðal starfsmanna  
Könnunin var lögð fyrir skólaliða, stuðningsfulltrúa, ritara, húsvörð um mikilvægustu 
áhrifaþætti til að auka ánægju og hvatningu í starfsumhverfinu.  

• Leita leiða til að skapa meiri ró í matsal. 
• Endurskoða skipulag á notkun matarkorta fyrir næsta skólaár. 
• Taka upp viðræður við SS um að sníða annmarka á skipulagi sem varðar 

samsetningu á matseðli, en það hefur afar mikil áhrif á starfsumhverfi eftir því 
hvað er á matseðlinum. 

• Óska eftir því að bæjaryfirvöld kaupi máltíðir fyrir kennara þannig að þeir matist 
með nemendum. 

• Endurskoða lengd matartíma, athuga hvort 30 mínútur verði nægilega langur tími. 
• Við stundaskrárgerð verði hugað að því hvernig minnka megi biðtíma nemenda 

sem eru að fara í íþróttamannvirki. 

4. Þróunar- og umbótaverkefni framundan 

4.1 Gegn einelti og andfélagslegri hegðun 
Umbótaáætlun í framhaldi af niðurstöðu könnunar um einelti og líðan nemenda. 
Áætlunin komi til framkvæmda að fullu haustið 2005.  
Umbótaáætlunin byggir á hugmyndum sem fram koma í umræðuhópum starfsmanna 
samkvæmt fundargerðum og niðurstöðum könnunar meðal nemenda í vetur. 
• Endurskoðað skipulag á gæslu í frímínútum. 
• Bætt bekkjarstjórnun, kennarar fái fræðslu um styrka bekkjarstjórnun. 
• Bekkjarfundir haldnir reglulega, kennarar fái fræðslu um hvernig haga má 

bekkjarfundum. 
• Aukin íhlutun og skráning á atburðum sem varða óásættanleg samskipti. Skólaliðar 

skrá atvik í skrifblokk og afhenda skráningarblaðið viðkomandi umsjónarkennurum.  
• Aukið samband við foreldra.  
• Kynna vel áætlun um viðbragðsferli þegar einelti kemur upp. 
• Efla teymi sem vinnur úr tilkynningum um einelti.  
• Endurskoðun námskrár í lífsleikni þar sem lögð verði áhersla á að efla 

samskiptahæfni nemenda.  
• Breytt námsumhverfi í kennslustofum, aukin fjölbreytni í námstilboðum samkvæmt 

þróunaráætlun þar um.  
• Allir bekkir komi sér upp bekkjarreglum í skólabyrjun haustið 2005.  
• Foreldrar, nemendur og kennari vinna saman viðmið um samskipti og ástundum í 

vinnuhópum samkvæmt ákveðnu skipulagi. Gert við skólabyrjun haustið 2005. 
• Aukin áhersla verði lögð á samverustundir bekkja og foreldra og umsjónarkennarar 

komi að því í auknum mæli.  
• Efla samvinnu innan deilda og árganga. 
• Komið verði á föstum samverustundum á sal. 
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• Skipulögð verði sérstök kurteisisivika þar sem nemendur eru þjálfaðir í almennri 
kurteisi.  

4.2 Skólastefna, skólanámskrá 
• Unnin skólastefna og framtíðarsýn. Lokið við gerð forvarnarstefnu og stefnu um 

foreldrasamstarf. Stefnt að hópavinnu meðal starfsmanna og foreldra um  
stefnumótunarvinnu haustið 2005. 

• Stefna um heimanám. Samstaða mótuð um skilgreiningar og áherslur. Foreldrar 
þátttakendur í stefnumótunarvinnunni og lögð áhersla á að skilgreina hlutverk 
þeirra.   

• Unnið eftir þróunaráætlun um fjölbreytilega kennsluhætti og námsmat. Styrkur 
fenginn úr Þróunarsjóði grunnskóla í maí 2005 til fræðslu og handleiðslu fyrir 
kennara frá og með hausti 2005. 

• Endurskoðun skólanámskrár.  
• Agarammi, skýrar áherslur. Efld samstaða um hvernig tekið er á málefnum 

nemenda og viðbrögð samræmd. 
• Stefnumörkun varðandi ábyr gð og hlutverk umsjónarkennara. Skilgreind skipting 

ábyrgðar milli fagkennara annars vegar og umsjónarkennara hins vegar.  

4.3 Skipulag í unglingadeild 
• Breyting á rammaskipulagi stundaskrár í unglingadeild. Færri kennarar í hverjum 

bekk. Sveigjanleiki í hópaskiptingu milli bekkja innan árganga. 
• Nemendur unglingadeilda geymi skólabækur sínar í kennslustofum eða heima, ekki 

í leiguskápum. 
• Aukið samstarf við félagsmiðstöðina Ölduna, samstarfið skilgreint, skráð og kynnt. 
• Foreldrar unglingadeildar kallaðir til fundar í kringum skólasetningu og þeim kynnt 

nýtt skipulag, skólareglur og viðbrögð við agabrotum. 
• Starfsskrá sérdeildar skólans endurskoðuð í samvinnu við Skólaskrifstofu. 

Starfsskráin er hluti af skólanámskrá og verður kynnt á vefsíðu skólans. 
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5. Matsáætlun 2004 til 2008 
 

 
 
  
 


