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Matsskýrsla Öldutúnsskóla vorið 2006 
 
1. Inngangur 
Yfirumsjón með mati á skólastarfi Öldutúnsskóla 2005 til 2006 hefur 
skólastjóri haft ásamt verkefnisstjóra sem hefur m.a. mat á skólastarfi á 
sinni hendi.  
Umbótaáætlanir eru byggðar á greiningu á niðurstöðum svara við 
spurningalistum sem lagðir voru fyrir starfsmenn, nemendur og hluta 
foreldrahópsins.  Ennfremur byggjast umbótaáætlanir á 
markmiðasetningu og umræðum í hópavinnu og starfsmannafundum.  
Í skýrslunni eru fyrst 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 kafla  3 er lýst hvaða aðgerða hefur verið gripið til og hvaða umbóta- 
og/eða þróunarverkefni er unnið að, eða eru framundan. 
Kafli 4 er matsáætlun til ársins 2009 og er hún endurskoðuð árlega. 
Skýrslan var kynnt foreldraráði Öldutúnsskóla í maí 2006 og send til 
fræðslustjóra og fræðsluráðs í júní. 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 starfsmenn, lagðir fyrir í 

janúar 2006 og spurningalistar fyrirforeldra í 4., 6. og 9. bekk, 
lagðir fyrir í október 2005. 

• Spurningalistar um líðan nemenda í 4. til 10. bekk lagðir fyrir í 
mars 2006. Sömu listar eru notaðir á landsvísu í þeim skólum 
sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti og 
andfélagslegri hegðun.  

• Skimunarpróf: GRP14, sem er greinandi ritmálspróf fyrir 9. 
bekk.  
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• Læsi, lestrarskimun fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Samræmd 
próf í 4., 7. og 10. bekk.  

• Greining listgreinakennara á lotukerfi í listgreinum sem var sett 
á laggirnar í 5. til 7. bekk í fyrsta sinn í vetur. 

• Starfsmannasamtöl í mars og apríl 2006.  
• Gátlisti um viðmið um gæði vefsíðu skólans. 
• Fjögurra kvarða matslisti til mats á starfsmannahandbók, 

lagður fyrir í júní 2006. 

2. Gagnaöflun og niðurstöður 

2.1 Viðhorfakönnun meðal starfsmanna,  janúar 2006  
Styrkleikar 
Styrkleikar 90 – 99% sammála og frekar sammála 

• Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið.   
• Mér finnst ég njóta trausts foreldra í starfi mínu.   
• Foreldrar í skólahverfinu telja mikilvægt að börn þeirra nái góðum árangri.   
• Í skólahverfinu ríkir samstaða um að reka góðan skóla.   
• Það er skýr verkaskipting milli kennara og stjórnenda í skólanum.   
• Líður þér vel í vinnunni?   
• Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri/deildarstjórar vinna vel saman.   
• Í skólanum er umbóta- og þróunarstarf.   
• Skólinn er góður vinnustaður.   
• Telur þú að starf þitt skipti verulegu máli fyrir skólann í heild?   
•    Skólinn hefur skýra stefnu og markmið sem er öllum aðilum vel ljós. 
Styrkleikar 80 – 89% sammála og frekar sammála 
• Ég fer ánægð(ur) heim úr vinnunni við lok vinnudagsins.   
• Skólinn ræður fram úr eineltismálum sem upp koma.   
• Mér finnst ég vera viðurkenndur samstarfsaðili af hálfu skólastjóra.   
• Það eru skýrar vinnureglur um meðferð náms- og hegðunarvandamála.   
• Í skólanum er gott skipulag á samstarfi og samvinnu starfsmanna.   
• Ég fæ hvatningu og stuðning til að sækja mér aukna þekkingu.   
Styrkleikar 70 – 79% sammála og frekar sammála 
• Ég er ánægð(ur) með stjórnun skólans.   
• Það er unnið eftir sýnilegum vinnuferlum við úrlausn einstaklingsmála.   
• Getur þú hugsað þér að vinna í þessum skóla næstu árin – jafnvel til 

starfsloka?   
Umbótaverkefni 

• Vinnuaðstæður, húsnæði og húsbúnaður. 
• Þátttaka starfsmanna, upplýsingar um ákvarðanir stjórnenda og áhrif á 

ákvarðanir. 
• Úrlausnir vegna brota á skólareglum, vandamál einstakra nemenda, agamál og 

kynning á skólareglum og úrlausnum vegna þeirra. 
• Stuðningur starfsmanna og stjórnenda við hver annan, hvatning og hrós. 
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Umbótaáætlanir 

• Vinnhópur starfar á vegum bæjarstjórnar til að vinna að greiningu á húsnæðis- 
og aðbúnaðarmálum skólans. Hópurinn hefur skilað til bæjarráðs tillögum að 
fyrstu skrefum til úrbóta.  

• Efnt til rýnihópavinnu meðal starfsmanna um ýmis mál sem varða skipulag 
næsta vetrar. Unnið samkvæmt tillögum hópanna. 

• Efla virkni kennararáðs með því að fjölga fundum þess með stjórnendum. 
• Stjórnendur ásamt lykilmönnum í stoðkerfi skólans gera áætlanir um aukna 

skilvirkni kerfisins fyrir skólabyrjun haustið 2006. Kynna skipulagið rækilega 
í upphafi skólaárs fyrir öllum starfsmönnum. 

• Þroskaþjálfi hefur verið ráðinn til að vinna sérstaklega að stuðningi við 
kennara um úrlausnir fyrir einstaka nemendur. Verkefni hennar verða kynnt 
rækilega sem hluti af stoðkerfi skólans haustið 2006. 

• Efnt verði til hópavinnu meðal starfsmanna haustið 2006 þar sem það verður 
rætt og skráð hvernig vinna má að auknum stuðningi hver við annan. 

• Skólastjórar endurskoða verkaskiptingu sína með það að markmiði að skapa 
aukinn tíma fyrir viðveru með kennurum í kennslustundum til að efla stuðning  
við þá. 

2.2 Viðhorfakönnun meðal foreldra í 4.,6. og 9. bekk  
Spurningalistinn var lagður fyrir 3. október 2005 á foreldradegi.  Samtals eru 180 
börn í þessum árgöngum og 80 foreldrar svöruðu, sem er rúmlega 44% þátttaka.  
Spurningalistinn er byggður upp á staðhæfingum með svarmöguleikunum: sammála, 
frekar sammála, frekar ósammála, ósammála. 
Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 87% eða fleiri lýsa sig sammála eða frekar 
sammála staðhæfingunum. Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu 
samkvæmt þessu viðmiði: 

• Skólinn hvetur barnið mitt til að skila góðum námsárangri. 
• Góð samskipti hjá nemendum. 
• Barninu mínu líður vel í skólanum. 
• Umsjónarkennari hefur góða yfirsýn yfir þarfir barnsins.  
• Mér finnst ég vera velkomin í skólann. 
• Skólinn hefur kynnt stefnu og markmið með skýrum hætti. 
• Skólinn tekur tillit til óska okkar og athugasemda. 
• Skólastjóri áhugasamur um að bæta skólastarfið. 
• Ánægja með stjórnun skólans. 
• Kennarar leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.  
• Við treystum starfsmönnum skólans. 
• Góð skilyrði eru fyrir börnin til að ná árangri í námi og starfi.  
• Þjónusta við fatlaða er góð. 
• Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu. 
• Metnaður skólayfirvalda. 
• Það fá allir hjálp ef þeir lenda í vandræðum. 
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Umbótaverkefni 
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 
87% eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  
Umbótaverkefnin eru agamál, náms- og vinnufriður, einelti, námsframboð fyrir 
dugmikla nemendur og að auka tómstundastarf á vegum skólans. 
 

Umbætur sem unnið er að í þessum málaflokkum  
• Til að vinna gegn og fyrirbyggja einelti og andfélagslega hegðun er unnið eftir 

Olweusaráætlun. Innleiðing hennar hófst haustið 2004. Hún byggir á 
vitundarvakningu alls skólasamfélagsins á samskiptum og sterkri íhlutun 
okkar þegar samskiptin eru ekki í lagi. Ennfremur er unnið eftir sérstakri 
áætlun gegn einelti þegar upp kemst að nemendur eru áreittir þannig að það 
flokkist undir einelti. Þessar áætlanir má lesa frekar um á vefsíðu skólans. 

• Agamál fléttast inn í Olweusarverkefnið og er mikilvægur hluti þess.  
Umsjónarkennarar hafa unnið bekkjarreglur með nemendum sínum, hafa 
reglulega bekkjarfundi þar sem samskipti og framkoma eru rædd. Stjórnendur 
ásamt lykilmönnum í stoðkerfi skólans gera áætlanir um aukna skilvirkni 
kerfisins fyrir skólabyrjun haustið 2006. Kynna skipulagið rækilega í upphafi 
skólaárs fyrir öllum starfsmönnum. Fundað verður með öllum foreldrum 
haustið 2006 til að auka þátttöku þeirra og virkni í verkefninu. 

• Þroskaþjálfi hefur verið ráðinn til að vinna sérstaklega að stuðningi við 
kennara um úrlausnir fyrir einstaka nemendur. Verkefni hennar verða kynnt 
rækilega sem hluti af stoðkerfi skólans haustið 2006. 

• Þróunaráætlun skólans um fjölbreytta kennsluhætti miðar að því að bæta 
námsaðstöðu allra nemenda, bæði þeirra sem eru hægfara og einnig hinna sem 
eru afkastameiri. Sjá áætlun á vefsíðu skólans. 

• Framhaldsskólaáfangar í valgreinum eru í stærðfræði, ensku og spænsku.  
• Kennarar verði studdir til að hafa sveigjanlega hópaskiptingu innan árganga, 

m.a. til að koma til móts við mismunandi námsþarfir nemenda. 
• Enn verði aukið samstarf við félagsmiðstöðina Ölduna og að virkja nemendur 

í nemendaráði ennfrekar til að efla félagsstarf innan skólans og tengja það í 
auknum mæli daglegu skólastarfi.  Skipulagður hefur verið nýr valáfangi fyrir 
næsta skólaár fyrir nemendur í 9. og 10. bekk; Tómstunda- og 
félagsmálafræði.  Þeir nemendur sem velja þennan áfanga eru þeir sem hafa 
áhuga á félagsmálum, hafa hug á að vera í nemendaráði, í umhverfishópi og 
stýrihópi um Olweusarverkefni og vilja taka að sér önnur félagsleg verkefni 
sem unnin eru innan skólans. Námið verður tengt félagsstarfi skólans og 
félagsmiðstöðinni Öldunni að hluta til. Valið er í nemendaráð úr hópi þeirra 
sem verða í þessum áfanga. Í áfanganum felst fræðsla sem við kemur 
félagsmálum, skipulagi á félagslífi nemenda, klúbbastarfi og undirbúningi og 
framkvæmd ýmissa verkefna og viðburða.   

2.3 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 
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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 
lestrarerfiðleikum og fái viðeigandi lestrar- og málþjálfun  í kjölfarið.” Prófið er lagt 
fyrir í 2. bekk í áföngum að vori.  
Skimun í íslensku og stærðfræði á miðju skólaári í 5. bekk. Umbótavinna í kjölfarið 
samkvæmt skráðu ferli í samvinnu við deildarstjóra sérkennslu og stuðningskennara. 
Í nóvember 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 stærðfræði voru lögð fyrir nemendur í 4. og 7. bekk í 
október. Samræmd próf í íslensku, ensku, dönsku, stærðfræði, náttúrufræði og 
samfélagsgreinum eru í boði fyrir nemendur 10. bekkja. Nemendur velja um hvaða 
próf þeir taka og fer valið fram í janúar ár hvert.  Samkvæmt matsáætlun er unnið 
skipulega að greiningu á styrk- og veikleikum niðurstaðna, bæði hvað varðar 
frammstöðu nemenda og einnig rýnt í kennsluaðstæður. Umbótavinna er síðan í 
kjölfarið í samvinnu við umsjónarkennara og sérkennara.    

2.4 Könnun um líðan nemenda og einelti í 4. til 10. b., 2005 og 2006 
Öldutúnsskóli hefur nú verið tvö ár að innleiða Olweusarverkefnið. Það byggir á 
kenningum prófessors Dan Olweus, en hann hefur rannsakað einelti sl. 30 ár og er 
meðal fremstu fræðimanna í heiminum á því sviði. 
Á þessum tveimur árum hafa verið kennd og viðhöfð ákveðin vinnubrögð í 
eineltismálum og fyrirbyggingu þeirra.  Nemendur fá fræðslu um einelti, 
birtingarform þess og afleiðingar fyrir bæði gerendur og þolendur. Eftirlit innan 
skólans er stóraukið og reynt að efla alla í því að hafa afskipti. Einkunnarorð 
verkefnisins eru umhyggja, hlýja, festa.  Allir bekkir skólans vinna bekkjarreglur á 
haustin og bekkjarfundir eru reglulega þar sem m.a. er tekið á  samskiptum, 
eineltismálum og rætt um skólabrag.   
Á skólaárinu 2006 til 2007 mun starfið halda markvisst áfram með sama hætti. 
Haustið 2006 verður m.a. sérstök kynning fyrir foreldra. 
Olweusaráætlunin er ekki tímabundið átaksverkefni, heldur forvarnarverkefni sem 
innleiðir vinnubrögð sem eiga að vera hluti af hefðbundu skólastarfi og samstarfi 
skóla og heimila. Áætlunin fylgir ákveðnum meginreglum og miðar að því að 
endurbæta félagslegt umhverfi í skólanum og skapa öruggt skólaumhverfi.  
Meginmarkmið verksins eru: 

• Draga úr vandamálum tengdum einelti og andfélagslegri hegðun.  
• Bæta félagstengslin í skólanum. 
• Koma í veg fyrir ný eineltisvandamál. 

 
Niðurstöður könnunar um einelti í 4. til 10. bekk  í Öldutúnsskóla, 2006 
Hluti af Olweusaráætluninni eru kannanir sem lagðar eru  árlega fyrir nemendur í 4.-
10. bekk. Með könnuninni er hægt að fylgjast með hvernig gengur að ná 



Matsskýrsla Öldutúnsskóla, júní 2006 
__________________________________________________________________ 
 

8 

meginmarkmiðum áætlunarinnar og hvar úrbóta er þörf.  Öldutúnsskóli hefur lagt 
kannanir fyrir árin 2005 og 2006.  Þær gefa skólanum mikilvægar upplýsingar sem 
nýtast  til að bæta skipulag í skólanum og forsendur til að vinna með ákveðnar 
aðstæður.   
Samanburður á niðurstöðum milli áranna 2005 til 2006 
Ef bornar eru saman niðurstöður úr könnunum 2005 og 2006, kemur í ljós að 
töluverður árangur hefur náðst.  Áberandi er að betri árangur er í miðdeildinni en 
unglingadeildinni, sem kallar á aðgerðir í unglingadeild á komandi skólaári. 
Eins og fram kemur á mynd 1 hefur dregið úr einelti meðal nemenda í 4.-7. bekk 
bæði meðal stúlkna og drengja.  Einelti meðal stúlkna mældist 7,1% árið 2005 en 
lækkaði í 5,4% árið 2006.  Meðal drengja var eineltið 11,9% árið 2005  en fór niður í 
6,4% árið 2006. Í unglingadeildinni snýst dæmið við og aukning er á einelti milli ára 
eins og sést á mynd 2.  Árið 2005 mælist einelti hjá  stúlkum 2,9% en árið 2006 hefur 
það aukist upp í 5,6%.  Á sama hátt fara drengir úr 1,9% árið 2005 í 5,7% árið 2006.  
 

5

Einelti í 4.-7. bekk (sp 4)
Hefur þú orðið fyrir einelti,,2-3 skipti í mánuði eða oftar?”

Öldutúnsskólameðaltal 2005 /2006
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2005 7,1 11,9 9,7
2006 5,4 6,4 6

Stelpur Strákar Samtals

     
Mynd 1.  Hlutfall nemenda í 4. til 7. bekk í Öldutúnsskóla sem  
                hafa orðið fyrir einelti 2-3 skipti í mánuði eða oftar  
                árið 2005 og 2006.  
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6

Einelti í 8.-10. bekk (sp 4)
Hefur þú orðið fyrir einelti ,,2-3 skipti í mánuði eða oftar”?
Öldutúnsskólameðaltal 2005 / 2006
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Mynd 2. Hlutfall nemenda í 8.til 10. bekk í Öldutúnsskóla sem  
               hafa orðið fyrir einelti 2-3 skipti í mánuði eða oftar  
               árið 2005 og 2006. 
 
Einelti sem stúlkur kvarta mest undan lýsir sér í stríðni, útilokun og lygum en hjá 
strákum í stríðni og líkamlegu ofbeldi.   Skólalóðin og gangar eru þeir staðir í 
skólanum þar sem þau segja að eineltið eigi sér helst stað.   
 
Þegar börnin voru spurð hvort þau vorkenndu þeim sem verða fyrir einelti kom í ljós 
að 91% þeirra gera það.  Því vakti það athygli að aðeins 72,6 % stúlkna og 54,1% 
drengja í 4.-7. bekk finnst að þeir ættu að hjálpa eða reyna að hjálpa þeim sem lagðir 
eru í einelti (sjá mynd 3).  Útkoman er enn lakari í unglingdeildinni, þar eru 51,8% 
stúlknanna sem finnst þær ættu að hjálpa eða reyna að hjálpa og aðeins 35,3 % 
strákanna (sjá mynd 4). 
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4.-7. bekkur
Hvernig bregstu yfirleitt við þegar þú sérð eða áttar þig á því að nemandi á
þinum aldri er lagður í einelti
Svara: Finnst að ég ætti að hjálpa eða reyni að hjálpa
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Mynd 3. Hlutfall nemenda í 4.-7. bekk í Öldutúnsskóla sem hjálpa eða finnast þeir að 
eigi að hjálpa öðrum nemendum sem lagðir eru í einelti árin 2005 og 2006.  
 

24

8.-10. bekkur
Hvernig bregstu yfirleitt við þegar þú sérð eða áttar þig á því að nemandi á
þinum aldri er lagður í einelti
Svara: Finnst að ég ætti að hjálpa eða reyni að hjálpa
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Mynd 4. Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk í Öldutúnsskóla sem hjálpa eða finnast þeir 
eigi að hjálpa öðrum nemendum sem lagðir eru í einelti árin 2005 og 2006. 
 
  
Þessar tölur benda til þess að of fáir nemendur láti sig varða líðan annarra.  Hér þarf 
að eiga sér stað viðhorfsbreyting og er þá afar brýnt að foreldrar ræði þessar 
niðurstöður við börn sín.  Það þarf að kenna börnunum og brýna fyrir þeim að sýna 
samhug í verki.  Foreldrar þurfa að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til að fá börn sín til 
að vera ekki óvirkir þátttakendur í einelti. Óvirkur þátttakandi er einstaklingur sem 
lætur sig engu varða líkamlegt eða andlegt ofbeldi gagnvart öðrum nemanda.   
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Skólinn vinnur nú markvisst eftir viðurkenndum, vísindalegum aðferðum í að stöðva 
einelti með þátttöku sinni í Olweusaráætluninni. Nemendum er kennt á skipulagðan 
hátt að vera virkir í að stöðva einelti. Hér þurfa heimilin að koma inn í vinnuna og 
styrkja starf skólans og taka á með okkur. Í því felst m.a. að fá foreldra til að taka vel 
og faglega á með okkur þegar á þarf að halda við úrlausnir mála, foreldrar þurfa 
einnig að vera vakandi og tilkynna til skólans ef þeir verða varir við einelti í kringum 
börn sín. Allir foreldrar fengu handbók með góðum ráðum sem þeir voru beðnir um 
að kynna sér vel og hafa til hliðsjónar og ræða um innihald hennar við börn sín.  
Síðast en ekki síst þurfa foreldrar að vera vissir um að barnið þeirra sé ekki gerandi í 
einelti.   
Áætlað er að stjórnendur og námsráðgjafi boði alla foreldra til sérstaks fundar við 
upphaf skólaárs 2006 til að efla foreldrasamstarfið um þennan málaflokk. 

2.5 Mat á lotukerfi í listum 
Listgreinarkennarar voru beðnir að leggja mat á kosti lotukerfisins og það sem betur 
mætti fara í framkvæmd þess, byggt á reynslu þeirra að loknu fyrsta árinu.  
Kostir 

• Nemendur kynnast og eignast vini utan eigin bekkjar.  
• Verkefni vinnast betur þar sem kennslustundir eru þéttar. 
• Samfelldara nám, nemendur fljótari að koma sér að verki og sjá fyrr fyrir 

endann á verkefninu. 
• Auðveldara að mynda tengsl við nemendur þar sem kennarar kynnast 

nemendum betur. 
• Auðveldara að halda utan um agamál. 
• Geymslurými nýtist betur – færri munir til geymslu á sama tíma. 
• Efni nýtist betur. 
• Frábær reynsla að taka upp þessa nýjung. 
• Lotukerfið hentar vel sem góður grundvöllur fyrir alla nýsköpun. 
• Ánægja sem mælir með því að það væri tekið upp í öðrum deildum skólans. 
 

Allir sem svara, mæla með framhaldi á lotukerfinu, jafnvel að bæta tónmennt og 
upplýsinga- og tæknimennt í  kerfið. 
 
Ábendingar er varða framkvæmd á skipulagi lotukerfisins 

• Gæta að hópaskiptingu, stærð hópa og kynjahlutfalli.  
• Huga þarf að nemendum sem ekki hafa langt úthald.  
• Gæta að innkaupum- gengur hratt á efnið. 
• Samþætta myndvinnslu og UT kennslu.  
• Ef kennari eða nemendur veikjast í lengri tíma er hætta á að nemendur missi 

of mikið af kennslu. 

2.6 Vefsíða skólans 
Við mat á síðunni er notaður gátlisti sem byggir á viðmiðum um þætti sem þurfa að 
vera fyrir hendi til að vefsíðan geti talist notendavæn. Fram kom við skoðun síðunnar 
að framsetning er skýr og helstu upplýsingar aðgengilegar. Hún er einföld og látlaus. 
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Sérkennum skólans komið á framfæri og upplýsingum um skólaþróun. Grunnvinna 
góð, yfir- og undirflokkar eru skýrt afmarkaðir.  
 
Styrkleikar 

• Grunnvinna vel unnin. 
• Vel skilgreindir yfir- og undirflokkar. 
• Látlaus hönnun og heildrænt útlit. 
• Upplýsingar góðar og þarfir notenda í fyrirrúmi. 
• Regluleg uppfærsla. 

 
Umbótaverkefni til skoðunar 

• Aðkoma nemenda að gerð síðunnar. 
• Skýra frá uppruna mynda og vitna í heimildir. 
• Skýringarmyndir um uppbyggingu vefsins. 
• Leitarmöguleikar. 
• Gagnvirkni, s.s. gestabók og póstlistar. 

2.7 Starfsmannahandbók 
Starfmannahandbók skólans er safn vinnuferla í fjölmörgum þáttum sem varða dagleg 
störf starfsmanna. Tilgangur með starfsmannahandbókinni er að samræma starfshætti 
og auka liðsheild og gott samstarf starfsmanna. Starfmenn fara yfir gátlista þar sem 
þeir eru beðnir um að lesa yfir verklagslýsingarnar og meta hvort þeir eru sammála 
verklagsreglum eins og þær eru skráðar eftir skalanum -2  mjög ósammála, -1 frekar 
ósammála, 0 hlutlaus 1 frekar sammála, 2 mjög sammála. Þegar merkt er við -2 og -1 
þurfa að fylgja þær breytingatillögur sem starfsmenn leggja til að gerðar verði. 
Ennfremur eru starfsmenn beðnir um að meta samstöðu hópsins um framkvæmd 
verklagsreglanna. Verklagsreglur eru endurskoðaðar í kjölfar matsins og bókin 
uppfærð. 

2.8 Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl voru í mars. Starfsmenn fengu undirbúningsblað með spurningum 
sem þeir voru beðnir að ígrunda áður en þeir komu til viðtals. Spurningarnar varða 
það sem vel hefur tekist í skólastarfinu, það sem menn telja að þurfi að bæta, samstarf 
og líðan á vinnustað og hvernig til hefur tekist með umbótaverkefni skólans s.s. 
Olweusaráætlunina, umhverfisstefnuna, þróunarverkefnið um fjölbreytta kennsluhætti 
,,Nemandinn í forgrunni”, og foreldrasamstarf. 
Stjórnendur unnu samantekt úr viðtölunum, kynntu og ræddu á starfsmannafundi. 
Rýnihópar starfsfólks fjölluðu skipulega um niðurstöður til að sammælast um 
breytingar fyrir næsta skólaár. 

2.8.1 Símenntunaráætlun  
Unnið er eftir samþykktri símenntunaráætlun skólans sem birt er á vefsíðu skólans. 
Áætlunin er unnin út frá stefnu skólans og faglegum þörfum starfsmanna. Skólinn 
nýtti sér námskeið sem haldin voru á vegum Skólaskrifstofunnar auk þess sem 
fyrirlesarar voru fengnir sérstaklega í skólann. Ennfremur fóru allmargir á fyrirlestra 
sem Kennaraháskólinn stóð fyrir. 
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Mat á símenntun starfsmanna byggist einkum á því sem kom fram í 
starfsmannasamtölum. Helstu niðurstöður eru þær að menn eru sammála um að 
símenntunaráætlun skólans sé metnaðarfull. Símenntunarfundir og fræðsla sem 
tengdust Olweusarverkefninu nýttust fólki mjög vel. Annað sem í boði var nýttist 
fólki nokkuð misjafnt og fer það í mörgum tilfellum eftir því hve nýlega fólk 
útskrifaðist. Það byggir m.a. á því að lögð var áhersla á fræðslu um einstaklingsmiðað 
nám og fjölbreytta kennsluhætti í símenntunaráætlun skólans og var innihald þeirra 
eins og kennaranemar eru að læra um í sínu námi.  
Í starfsmannasamtölum var óskað eftir því að fólk kæmi óskum sínum um símenntun 
á framfæri fyrir næsta ár. Framkvæmd símenntunaráætlunar skólans á næsta skólaári 
miðast annars vegar við símenntun sem varðar alla og fylgir stefnu skólans og hins 
vegar verði tilboð um fræðslu og handleiðslu sem miði að því að hópa saman fólk 
með sömu óskir og þarfir. Þar með er leitast við að koma ennfrekar til móts við 
einstaklingsþarfir um símenntun og faglegan stuðning. Símenntunaráætlun skólans 
var rædd og lögð fyrir starfsmannafund og þar gátu starfsmenn komið ábendingum á 
framfæri. 
 

3. Samantekt þróunar- og umbótaverkefna  2006 til 2007 

3.1 Skólareglur og úrræði vegna agamála.  
• Skóla- og umgengnisreglur ásamt leiðum til úrræða gefnar út, sendar 

forráðamönnum og birtar á vefsíðu.  
• Skóla- og umgengnisreglur kynntar sérstaklega fyrir nemendum og gerðar sýnilegri 

með því að setja þær snyrtilega upp á veggi í kennslustofum.  
• Leggja aukna áherslu  á að kynna leiðbeiningar fyrir starfsmenn til að vinna eftir 

við úrlausnir á agabrotum og aðstoða þá við öflugt samstarf við forráðamenn 
barnanna við úrvinnslu mála. 

• Stjórnendur ásamt lykilmönnum í stoðkerfi skólans gera áætlanir um aukna 
skilvirkni kerfisins fyrir skólabyrjun haustið 2006.  

• Þroskaþjálfi hefur verið ráðinn til að vinna sérstaklega að stuðningi við kennara um 
úrlausnir fyrir einstaka nemendur sem eru í vanda. 

• Breytt starfssvið skólaliða – einn skólaliði sér um aðstoð og eftirlit inni og úti í 
hverjum árgangi. 

3.2 Stefna skólans 
Í samstarfi við foreldraráð skólans var efnt til stefnumótunarvinnu foreldra, 
starfsmanna og nemenda skólans þann 11. október 2005.  
Markmið þingsins var annars vegar að skapa vettvang þar sem starfsfólk og foreldrar 
koma sama og ræða hvert skuli stefna og hvaða þættir það eru sem skipta þessa aðila 
máli í skólastarfinu. Hins vegar að safna saman þessum áhersluþáttum til að nýta sem 
grunn að endurskoðun skólastefnunnar.  
 
Þátttakendum var skipt í hópa sem ræddu eftirfarandi þætti: 

• Hvert er hlutverk skólans?  
• Hvaða kostum viljum við að nemendur okkar búi yfir eftir 10 ára skólagöngu?  
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• Hvaða gildi og dygðir viljum við leggja áherslu á í skólastarfinu? 
• Til hvers heimanám? Áherslur eftir aldri nemenda. 
• Hlutverk foreldra varðandi heimanám. 
• Hlutverk og ábyrgð foreldra varðandi nám og framkomu barnanna í skólanum. 
• Samstarfsverkefni heimila og skóla.  

Eftir umræður í hópunum komu þeir saman og talsmaður hvers hóps lýsti 
niðurstöðum fyrir hinum og skilað þeim skriflega. Samstarfshópi foreldra og 
starfsmanna var síðan falið að vinna úr þeim efnivið sem safnaðist á þinginu og móta 
áherslur á grunni þeirra hugmynda sem fram komu.  
Úrvinnsla á efni 
Efniviður þingsins 11. okt. var tekinn saman og birtur á heimasíðu skólans. Þrír hópar 
kennara unnu áfram úr efniviði þingsins og gerðu tillögu um leiðarljós skólans sem 
byggja á gildum sem fram komu á þinginu. Efni úr hópavinnu kennara ásamt efni frá 
þinginu var vinnutexti stýrihóps sem hefur á fundum sínum og með vinnu milli funda 
flokkað efnið og mótað tillögu um leiðarljós, sýn/sáttmála og meginmarkmið. 
Framhaldsþing var haldið þann 9. febrúar 2006 og var þátttakendum skipt í hópa til 
að ræða orðin sem valin höfðu verið sem  leiðarljós, fara yfir texta sem stýrihópur 
hafði mótað sem sýn eða sáttmála skólastarfsins. Ennfremur var verkefni hópanna að 
móta tillögur að leiðum til að ná þeim markmiðum sem stýrihópur hafði unnið úr efni 
fyrra þingsins.  
Nú liggur fyrir endurskoðuð stefna. Leiðir sem við förum til að ná sýninni og 
markmiðunum eru að mörgu leyti nú þegar innbyggðar í skólastarfið og birtast í 
námskrá skólans. Það er nú verkefni okkar að skilgreina og skrá leiðir með enn 
skipulegri hætti og tengja við markmiðin.  
Stjórn Foreldrafélagsins mun fullvinna stefnu um foreldrasamstarf og væntum við 
þess að hún verði samþykkt við upphaf næsta skólaárs. Stefna um heimanám verður 
einnig orðin fullmótuð í haust. 
 
Leiðarljós Öldutúnsskóla: Virðing, vellíðan, virkni 
 

Sýn skólastarfs Öldutúnsskóla 
 
Í samvinnu við foreldra og skólayfirvöld er stefna Öldutúnsskóla að 

 leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að  
efla sjálfa sig, styrkja sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum sér 
og námi sínu eftir því sem aldur og þroski þeirra gefur tilefni til.  

 skólastarfið mótist af nútímalegum vinnubrögðum og sé gefandi og skapandi. 
Stundaðir séu fjölbreyttir kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda 
með áherslu á styrkleika þeirra. 

 veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám og starf. Þeir eflist í 
sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu sem mótist af virðingu og víðsýni 
gagnvart samferðafólki.  

 stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla sem 
styrki báða aðila í að búa börnunum góð námsskilyrði. 
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3.3 Forvarnarstefna  
Forvarnarstefna skólans var samþykkt á starfsmannafundi í maí 2006. Stefnan  hefur 
verið í vinnslu undanfarið ár og í henni birtast markmið og leiðir varðandi forvarnir í 
víðasta skilningi þess orðs. Stefnan er handbók, gátlisti um forvarnarviðfangsefni í 
skólanum. Hún er ekki endanlegt plagg, heldur munu skólastjórar ásamt 
forvarnarteymi vinna stöðugt að endurskoðun hennar. Stefnan er birt á vefsíðu 
skólans. 

3.4 Nemandinn í forgrunni- þróunarverkefni um fjölbreytta 
kennsluhætti 
Unnið var í vetur samkvæmt þróunaráætluninni um fjölbreytta kennsluhætti sem gerð 
var á síðasta ári. Sjá á vefsíðu skólans. Hópar kennara komu sér saman um 
samvinnuverkefni sem þeir unnu að á skólaárinu undir handleiðslu stýrihóps innan 
skólans og próf. Ingvars Sigurgeirssonar. Við skólalok kynntu allir hóparnir 
viðfangsefni sín og formlegt mat á þeim. Safnað hefur verið hugmyndum hjá 
kennurum um framhald á verkefninu næsta vetur og mun stýrihópur vinna úr þeim og 
gera tillögu um framhaldið. Verkefnin verða kynnt á vefsíðu skólans. 

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

foreldrasamstarfs. 
• Efla stuðning við kennara um foreldrasamstarf. 
• Áhersla lögð á skráningu í dagbók Mentors á atvikum og samskiptum við foreldra 

vegna mála sem upp koma og þarfnast úrlausna. 
• Skráðar leiðbeiningar fyrir kennara um ferli og samtöl við foreldra vegna agamála. 
• Stefna um foreldrasamstarf unnin, stefnt að samþykkt hennar haustið 2006.  
• Unnið að forvarnarstefnu skólans í samvinnu við foreldraráð, forvarnarteymi og 

forstöðumann félagsmiðstöðvar. Stefnan samþykkt í maí 2006. 
• Foreldraráð kemur til fundar við skólastjóra tvisvar í mánuði. 

3.6 Stjórnun og stuðningur við starfsmenn 
• Verkaskipting stjórnenda, skráð í starfsmannahandbók.  
• Skipulagðir reglulegir fundir stjórnenda, stjórnenda og einstakra starfsmanna, 

starfsmannahópa, nefnda og ráða. 
• Auka virkni kennararáðs og upplýsingastreymi um ákvarðanir stjórnar skólans. 
• Unnið að eflingu og skilvirkni stoðkerfis skólans.   

3.7 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 er 
samkvæmt skráðu skipulagi. 3.8 Skilvirkt upplýsingaflæði 

• Virk vefsíða. 
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• Innra upplýsinganet 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. 

3.9 Samvinna innan árganga    
• Vikulegir samstarfsfundir kennara í hverjum árgangi, listgreinakennara, 

verkgreinakennara og íþróttakennara skipulagðir á stundaskrá. 
• Lögð áhersla á blöndun bekkja innan árganga, mismunandi hópar við mismunandi 

verkefni. Sjá þróunaráætlun skólans um nemandann í forgrunni á vefsíðu skólans. 

3.10 Bætt aðstaða til kennslu 
• Ný húsgögn komu í 4 stofur í unglingadeild haustið 2005. Fræðslustjóri hefur 

samþykkt að keypt verði í aðrar 4 stofur fyrir skólabyrjun haustið 2006. 
• Nýr tölvubúnaður fenginn um áramót, tölvur í tölvustofu fyrir heila bekki. 

Fartölvuvagn með 11 tölvum og þráðlausu netsambandi til útláns í kennslustofur. 
• Tíu tölvur á skólasafn. Lokið við að skrá safngögn í Gegni, endurskipulagning á 

skólasafni, daglegir útlánstímar fyrir nemendur og opnað í hádegi og síðdegis fyrir 
unglinga.  

3.11 Gegn einelti og andfélagslegri hegðun - umbótavinna  
Umbótaáætlunin byggir á hugmyndum sem fram komu í umræðuhópum starfsmanna 
samkvæmt fundargerðum í Olweusarhópum, umræðum í stýrihóp um 
Olweusaráætlunina og niðurstöðum könnunar meðal nemenda. 
Umbótaverkefni á skólaárunum 2004 til 2007  

• Breytt skipulag á starfi skólaliða. Samvinnuteymi umsjónarkennara í 
viðkomandi árgangi, skólaliði/a ásamt stuðningsfulltrúa þar sem hann er við 
störf.  Skólaliði fylgir einum árgangi í störfum nemenda, úti og inni. 
Skólaliðar hvers árgangs komi kl. 7:45 að morgni, opni stofur og fylgist með 
nemendum þar. Kennari kemur kl. 08:05.  

• Handleiðsla og fræðsla á vinnutíma fyrir skólaliða um samskipti og 
hugmyndafræði Olweusar. 

• Aukið félagslegt aðhald og meiri samskipti umsjónarkennara við nemendur í 
unglingadeild.  

• Umsjónarkennarar halda reglulega bekkjafundi og setja þá á stundaskrá 
nemenda. 

• Styrkja kennara í foreldrasamstarfi og auka samstarfi við þá um málefni 
nemenda. 

• Aukið við starfshlutfall starfsmanns sem gerir athuganir í bekkjum og 
hópastarfi, vinnur úrræðaáætlun með kennara og foreldrum. 

• Kynna vel og fylgja eftir áætlun um viðbragðsferli þegar einelti kemur upp. 
• Efla teymi sem vinnur úr tilkynningum um einelti. 
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• 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. 

• Umsjónarkennarar vinni bekkjarreglur með nemendum sínum að hausti.  
• Nemendur sjái um námskynningar fyrir foreldra sína að hausti. Undirbúningur 

með umsjónarkennara. 
• Foreldrar, nemendur og kennari vinna saman viðmið um samskipti og 

ástundun í vinnuhópum samkvæmt ákveðnu skipulagi. 
• Aukin áhersla verði lögð á samverustundir bekkja og foreldra og 

umsjónarkennarar komi að því í auknu mæli. 
• Viðhalda góðri samvinnu innan deilda og árganga með því að kennarar 

skipuleggi og setji vissa samvinnutíma á stundaskrá. 
• Samverustundir nemenda á sal verði festar í sessi. 
• Áhersla á samastað og viðfangsefni fyrir unglinga í hádegi, aukið eftirlit. 
• Kynna vel stoðkerfi skólans fyrir kennurum og öðru starfsfólki og veita góða 

aðstoð við að nýta það til úrlausna á málefnum innan viðunandi tímamarka. 
• Styðja enn frekar fulltrúa foreldra, bekkjartengla, í hverjum bekk til aukins 

samstarfs við kennara. 
• Unnið verði að samstarfsverkefnum milli nemenda í unglingadeild og yngri 

nemenda, t.d. vinaverkefni í frímínútum, eldri kenni yngri leiki o.s.frv.  
• Markvisst unnið að því að gera Olweusarhugmyndafræðina sýnilega í 

skólanum m.a. með veggspjöldum með jákvæðum tilmælum um samskipti 
sem nemendur og starfsmenn hafa mótað og skráð. 

3.12  Skipulag í unglingadeild 
Haustið 2005 var breytt skipulagi á nokkrum þáttum sem varða unglingadeild 
sérstaklega. Rýnihópur kennara í unglingadeild lagði mat á hvernig til hefur tekist um 
þá þætti, sem eru eftirfarandi: 

• 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.  
 

Mat rýnihópsins 
• Skápar fyrir nemendur eru nauðsynlegir og efla þarf reglur og aga varðandi notkun 

þeirra. 
• Reynsla vetrarins af heimastofum nemenda hefur ekki verið eins og til stóð og er 

það tillaga kennara að snúa aftur að því að þeir hafi heimastofu. 
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• Vel hefur til tekist varðandi það að umsjónarkennarar kenni a.m.k. tvær greinar í 
hverjum bekk og þrír kennarar um hvern árgang. Hefur skapað aukin tengsl milli 
nemenda og þar með aukið félagslegt aðhald. 

• Aukið samstarf við Ölduna hefur reynst vel og verður eflt enn frekar, m.a. með 
samvinnu um valáfangann um félagsmál- og tómstundafræðslu, en kennari skólans 
ásamt forstöðumanni Öldunnar munu sjá um kennsluna saman. Sjá kafla 2.2. 
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4. Matsáætlun 2005 til 2009 
 

 
 
  
 


