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Matsskýrsla Öldutúnsskóla vorið 2007 
1. Inngangur 
Yfirumsjón með mati á skólastarfi Öldutúnsskóla 2006 til 2007 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 
og hvernig gagnaöflun var háttað. Greint er frá helstu niðurstöðum hvað varðar 
styrkleika og þætti sem betur mega fara.  
Áttundi kafli er matsáætlun til ársins 2009 og er hún endurskoðuð árlega. 
Skýrslan er send til fræðslustjóra og fræðsluráðs og kynnt foreldraráði 
Öldutúnsskóla 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  
1.   Grunnskólarýnir. Spurningalistar fyrir foreldra í 4., 6. og 9. bekk,  

lagðir fyrir í október 2006. 
2. Spurningalistar um líðan nemenda í 4. til 10. bekk lagðir fyrir í 

nóvember 2006. Sömu listar eru notaðir á landsvísu í þeim skólum 
sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti og 
andfélagslegri hegðun.  

3. Könnun meðal starfsmanna um framkvæmd á umbótaverkefnum í 
tengslum við Olweusarverkefnið. 

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

5. Vinnustaðagreining ParX. Staðlaður spurningalisti um viðhorf og 
líðan starfsmanna fyrir opinber fyrirtæki og almennan vinnumarkað.  

6. Námskynningafundir og foreldraviðtöl. Talning á mætingu ásamt 
samantekt á athugasemdum og ábendingum sem þar komu fram.  
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7. Starfsmannasamtöl í mars og apríl 2007 – greining á helstu 
styrkleikum og umbótaverkefnum sem fram komu í viðtölunum. 

2. Viðhorfakönnun meðal foreldra í 4.,6. og 9. bekk  
Styrkleikar 
Flokkun í styrkleika byggir á því að 90% 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.  
• Skólinn tekur af festu á einelti og agavandamálum.  
• Það fá allir hjálp ef þeir lenda í vandræðum. 
• Mér finnst ég/við vera velkomin í skólann. 
• Skólinn hefur kynnt stefnu sína og markmið með skýrum hætti. 
• Skólinn tekur tillit til óska okkar og athugasemda. 
• Skólastjóri er áhugasamur um að bæta skólastarfið. 
• Ánægja með stjórnun skólans. 
• Kennarar leggja metnað sinn í að kennslan sé góð.  
• Við treystum starfsmönnum skólans. 
• Þjónusta við fatlaða er góð. 
• Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu. 
• Metnaður skólayfirvalda í að byggja upp góðan skóla. 

 
Umbótaverkefni 
Umbótaverkefni teljum við til þeirra atriða sem ekki náðu fyrrgreindu viðmiði, þ.e. að 
90% eða fleiri væru staðhæfingunni sammála eða frekar sammála.  
Umbótaverkefnin eru eineltismál, agamál, náms- og vinnufriður, námsframboð fyrir 
dugmikla nemendur, sérkennsla, gæsla á skólalóð í frímínútum og að auka 
tómstundastarf á vegum skólans. 

3. Gegn einelti og andfélagslegri hegðun - 
Olweusarverkefnið 

3.1 Niðurstöður könnunar meðal nemenda um einelti í 4. – 10. bekk í 
nóvember 2006 
Öldutúnsskóli hefur nú verið Olweusarskóli í þrjú ár. Innleiðingarferlið tók tvö ár en 
skólaárið 2006-2007 var haldið markvisst áfram að starfa með sama hætti. 
Olweusaráætlunin er ekki tímabundið átaksverkefni, heldur forvarnarverkefni sem 
innleiðir vinnubrögð sem eiga að vera hluti af hefðbundu skólastarfi auk þess að vera 
samstarfsverkefni skóla og heimila. Áætlunin fylgir ákveðnum meginreglum og miðar 
að því að bæta félagslegt umhverfi í skólanum og skapa þannig öruggt skólaumhverfi. 
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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. 
 
Meginmarkmið Olweusaráætlunarinnar eru: 
• Draga úr vandamálum tengdum einelti og andfélagslegri hegðun. 
• Bæta félagstengslin í skólanum. 
• Koma í veg fyrir ný eineltisvandamál. 
 
Hluti af Olweusaráætluninni er viðamikil könnun um einelti og líðan sem lögð er 
árlega fyrir nemendur í 4.- 10. bekk. Með könnuninni er hægt að fylgjast með hvernig 
gengur að ná meginmarkmiðum áætlunarinnar og hvar úrbóta er þörf. Öldutúnsskóli 
lagði könnunina fyrir í þriðja sinn um mánaðarmótin nóv. / des. 2006. Könnunin þar á 
undan var lögð fyrir í mars 2006 þannig að ekki leið heilt ár á milli kannana eins og 
gert er ráð fyrir. Könnunin gefur skólanum mikilvægar upplýsingar sem nýtast til að 
bæta skipulag í skólanum og forsendur til að vinna með ákveðnar aðstæður. 
 
Samanburður á niðurstöðum kannana vor og haust 2006. 
Það sem má lesa úr þessari könnun samanborið við kannanir fyrri ára er helst 
eftirfarandi: 
Í heildina hefur einelti minnkað í skólanum frá því fyrsta könnunin var gerð en við 
sjáum að það virðist færast á milli hópa. Þannig hefur einelti aukist aðeins í miðdeild,  
sjá mynd 1, sérstaklega meðal stúlkna. Þess má geta að einelti meðal drengja í 
miðdeild mældist hátt fyrsta árið sem könnunin var lögð fyrir og var mikil vinna lögð 
í þann hóp sem skilaði sér mjög greinilega á milli ára. Þessar niðurstöður segja okkur 
að við þurfum að leggja meiri rækt við stúlknahópinn í miðdeild. 

 

Einelti í 4.-7. bekk (sp 4)
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Mynd 1. Hlutfall nemenda í 4. til 7. bekk í Öldutúnsskóla sem hafa orðið fyrir 
einelti 2-3 skipti í mánuði eða oftar vor 2006 og haust 2006. 
 

Í unglingadeildinni snýst dæmið við og minnkar einelti á milli ára eins og sést á 
mynd 2. Einelti eykst þó lítillega hjá piltunum en er vart mælanlegt hjá stúlkum. 
Reikna má með að sú umbótavinna sem var lögð í unglingadeildina á þessu skólaári 
sé þarna að skila sér. Vert er að benda á að algengt er að einelti aukist eitthvað fyrsta 
árið eftir að innleiðingarferlinu lýkur. 
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Einelti í 8.-10. bekk (sp 4)
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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 vor 2006 og haust 2006. 

 
Þessar niðurstöður endurspeglast líka þegar skoðuð er líðan nemenda. Þar kemur fram 
að stelpum í miðdeild sem líður illa fjölgar milli ára.  En á heildina fjölgar þeim sem 
líkar vel eða mjög vel í skólanum í miðdeild. Í unglingadeild er munurinn enn meiri á 
milli ára en nemendum af báðum kynjum fækkar sem líður illa og fjölgar sem líður 
vel. Sjá mynd 3 og 4. 
 

4. – 7. bekkur
Hvernig líkar þér í skólanum?
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Mynd 3. Hlutfall nemenda í 4.-7. bekk sem líkar mjög illa eða illa, hvorki vel né 
illa eða vel eða mjög vel í skólanum. 
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8. – 10. bekkur
Hvernig líkar þér í skólanum?

Fremri dálkur: h2006
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Mynd 4. Hlutfall nemenda í 8.-10. bekk sem líkar mjög illa eða illa, hvorki vel 
né illa eða vel eða mjög vel í skólanum. 

 
Það er greinilegt að það hefur orðið viðhorfabreyting á milli ára. Nemendur eru 
meðvitaðri bæði um eigin líðan og eins samnemenda sinna. Þannig eru nú fleiri 
tilbúnir að segja frá einelti sem þeir verða varir við og segja fullorðnum oftar frá, 
bæði í skóla og heima, en í áætluninni er lögð mikil áhersla á að börnin segi 
fullorðnum frá. 
 
Sú breyting hefur orðið frá því könnunin var síðast lögð fyrir að fleiri nemendur 
segjast reyna að stöðva einelti og aðstoða þá sem verða fyrir einelti. Fleiri nemendur 
sýna líka hluttekningu með þeim sem eru lagðir í einelti, þeir taka afstöðu með því að 
segjast vorkenna viðkomandi og vilja hjálpa, sjá mynd 5. Í könnuninni sem var lögð 
fyrir vorið 2006 vorum við ekki ánægð með útkomuna úr þessari spurningu og hafa 
kennarar verið að leggja áherslu á að vinna með samkend og vináttu á bekkjarfundum 
nú í vetur sem er greinilega að skila sér. 

”þegar þú sérð nemanda á þínum aldri verða fyrir einelti, 
hvað hugsarðu eða finnst þér um það?”
Þeir sem svara: Vorkenna smávegis eða vorkenna og vilja hjálpa

94,5
7899,1 94,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%

4. - 7. bekkur 8. - 10. bekkur

Hlutfall af öllum nemendum sem svara

Fremri dálkur: Stelpur

 
Mynd 5. Hlutfall nemenda í Öldutúnsskóla haustið 2006 sem vorkenna smávegis 
eða segjast vorkenna og vilja hjálpa öðrum nemendum sem lagðir eru í einelti. 
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Það virðist hins vegar færast í vöxt að nemendur stundi einelti í gegnum farsíma og 
net. Þetta gerist ekki aðeins í Öldutúnsskóla heldur á landsvísu. Því viljum við hvetja 
foreldra til að fylgjast mjög vel með farsíma- og netnotkun barna sinna. Mikilvægt er 
að opna umræðu um farsímanotkun því þó símanotkun sé óheimil í skólanum sýnir 
það sig að þrátt fyrir það nota nemendur síma á skólatíma. Nemendur komast ekki inn 
á bloggsíður í tölvum skólans og eiga því ekki að geta áreitt hvort annað í gegnum 
netið á skólatíma. Skólinn þarf að standa fyrir fræðslu til kennara, foreldra og 
nemenda og taka upp umræðuna um farsímanotkun og bloggsíður t.d. á 
bekkjarfundum.  

3.2 Könnun meðal starfsmanna um framkvæmd á umbótaverkefnum í 
tengslum við Olweusarverkefnið 
Unninn var gátlisti með upptalningu á umbótaverkefnum sem unnið hefur verið að í 
vetur í framhaldi af mati síðasta árs. Starfsmenn mátu með skalanum 1 til 4 hversu vel 
þeim fannst að þeim hafi tekist að framfylgja verkefnunum og einnig mátu þeir 
samstöðu starfsmannahópsins. 
 
Styrkleikar 

• Aukin virðing í samskiptum. 
• Unnið strax úr málum sem upp koma 
• Umsjónarkennarar halda reglulega bekkjafundi. 
• Umsjónarkennarar vinna bekkjarreglur með nemendum sínum að hausti. 
• Nemendur sjá um námskynningar fyrir foreldra sína að hausti. 
• Efld samstaða í skólanum um góða umgengni nemenda. 
• Samverustundir nemenda á sal festar í sessi. 
• Fleiri kennarar ásamt stjórnendum á útivakt en sl. ár. 
• Fylgt eftir áætlun um viðbragðsferli þegar einelti kemur upp. 
• Öflugt samstarf við foreldra um málefni nemenda. 
• Stoðkerfi skólans er vel í stakk búið til úrlausna á málefnum innan viðunandi 

tímamarka og fólk er vel kunnugt um eðli þess og starfsemi. 
 

Umbótaverkefni 
• 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.  

• Efla skráningu á málum í dagbók Mentors. 
• Aukin áhersla verði lögð á samverustundir bekkja og foreldra og 

umsjónarkennarar komi að því í auknu mæli. 
• Styðja vel fulltrúa foreldra, bekkjartengla, í hverjum bekk til aukins samstarfs 

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

nemenda. 
• Bæta umgengni, sérstaklega eldri nemenda. 
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4. 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 
samkvæmt skráðu skipulagi.  

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 
lestrarerfiðleikum og fái viðeigandi lestrar- og málþjálfun í kjölfarið.” Prófið er lagt 
fyrir í 2. bekk í áföngum að vori.  
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 
frammistöðu nemenda og einnig rýnt í kennsluaðstæður. Umbótavinna er síðan í 
kjölfarið í samvinnu við umsjónarkennara og sérkennara.   

5. Vinnustaðagreining, janúar 2007 
Vinnustaðagreining ParX fyrir Hafnarfjarðarbæ. Staðlaður spurningalisti um viðhorf 
og líðan starfsmanna fyrir opinber fyrirtæki og almennan vinnumarkað.  
Í febrúar 2006 kynnti starfsmaður ParX niðurstöður vinnustaðagreiningarinnar á 
sameiginlegum fundi fyrir stjórnendur í Bæjarbíói. Þær voru síðan sendar í skólann í 
tölvutæku formi prentaðar út og settar í möppu á vinnuherbergi starfsmanna. Öllum 
starfsmönnum var sendur tölvupóstur þar um og þeir hvattir til að skoða og íhuga 
niðurstöður. Þann 14. mars voru niðrustöður ræddar á stig- og deildarstjórafundi og 
síðan kynntar á starfsmannafundi þann 20. mars. Á þeim fundi var hópvinna þar sem 
starfsmenn ræddu og greindu ákveðna þætti og komu með tillögur um umbætur. 
Unnið er úr niðurstöðum hópavinnunnar í samhengi við það sem fram kom í 
starfsmannaviðtölum sem er lokið í apríl. (Sjá 7. kafla.) 

5.1 Styrkleikar 
• Starfsmenn eru vel meðvitaðir um hlutverk sín. 
• Verklagsreglur skýrar, markmið ljós og menn þekkja þau vel. 
• Góður starfsandi og starfshópurinn sýnir metnað. 
• Skipulag á símenntun góð og símenntun nýtist starfsmönnum vel. 
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• Kynning og þjálfun nýrra starfsmanna. 
• Hrós og viðurkenning frá yfirmönnum og samstarfsfólki og starfið metið að 

verðleikum. 
• Viðskiptavinir ánægðir með þjónustuna. 
• Ánægja með þá þjónustu sem samstarfsmenn veita. 

5.2 Veikleikar 
Veikleikar sem komu fram þegar niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður á 
almennum vinnumarkaði: 

1. Viðhorf til launa 
2. Álag og streita 
3. Aðstaða/búnaður (aðgangur að tækjum og tækjabúnaði) 

Tekið skal fram að tveir fyrsttöldu þættirnir komu einnig fram sem veikleikar þegar 
niðurstöður bæjarins voru bornar saman við opinberar stofnanir og fyrirtæki. 
Á fundi skólastjóra bæjarins og fræðslustjóra var rætt um það að stjórnendur skyldu 
sérstaklega huga að greiningu á þeim þáttum sem væru til bóta varðandi álag og 
streitu ásamt aðstöðu og búnaði. 

5.2.1 Viðhorf til launa 
Umræður urðu í starfsmannahópnum um launakjör og starfsaðstæður kennara 
sérstaklega og svigrúm sveitarfélaga til að bæta þau án þess að þeim yrði brigslað um 
að draga sig úr samstöðu launanefndar. Valinn var starfshópur til að fjalla um þann 
þátt sérstaklega. Starfshópurinn ákvað að senda bæjarfulltrúum bréf og bjóða þeim á 
fund í skólanum til að ræða ýmsar hugmyndir og spurningar sem fram komu í 
bréfinu. Ekki varð úr þeim fundi af ókunnum ástæðum.  
Hugmyndir til umbóta varðandi bætt kjör/starfsaðstæður: 

• Hafa eingöngu uppeldislega fagmenntað fólk til aðstoðar kennara í 
bekkjarstarfinu, (s.s. þroskaþjálfa og kennara). 

• Hugað verði að ,,Garðabæjarútfærslu” varðandi svokallaðar næðisstundir 
kennara með nemendum sínum inni í bekk á morgnana áður en kennsla hefst 
og einnig í hádeginu. 

• Hver kennari fái fartölvu til afnota. 
• Þess verði gætt að stilla nemendafjölda í hverjum umsjónarbekk verulega í 

hóf.  

5.2.2 Álag og streita 
Vinnuhópar ræddu áherslur í skólastarfinu til að minnka álag og streitu miðað við þær 
aðstæður sem við búum við. 
Hugmyndir til umbóta varðandi álag og streitu:  

• Sálfræðingur/félagsráðgjafi starfandi fyrir nemendur sem þeim meðferðar- og 
stuðningsviðtöl. 

• Ekki skipulagðir fundir á sérstökum álagstímum ársins t.d. við annaskipti. 
• Efla leiðsögn í starfsemi skólaliða 
• Auka fjölda fagmenntaðra starfsmanna í stað skólaliða. 
• Fjölda nemenda í bekkjum stillt í hóf. 
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• Handleiðsla og kennslufræðileg ráðgjöf fyrir kennara. 
• Skýr og skilvirk úrræði við úrlausn mála.  

Styrkleikar varðandi sveigjanleika á vinnustaðnum 
• Sveigjanlegur vinnutími er fyrir hendi. 
• Komið er til móts við starfsfólk v/fjölskyldu t.d. vegna læknisheimsókna, 

veikinda og annarra áfalla sem upp koma. 
• Símenntun er öflug og sveigjanleg. 
• Kennarar hafa haft svigrúm til að velja hvaða fög og aldursstigi þeir kenna. 
• Starfsmenn hafa áhrif á ákvarðanatöku um skólastarfið. 
• Stjórnendur hafa lagt sig fram um að starfsfólk fái leyfi frá störfum þegar á 

þarf að halda. 
• Að brjóta upp kennslu þegar ástæða þykir. 
• Fagleg umræða á deildarfundum. 

Umbótaverkefni 
• Skapa aukið rými fyrir samstarf starfsmanna.  
• Stofna lausnateymi til að vinna úr málefnum nemenda þegar vandi kemur upp. 
• Námsver og athvarf fyrir nemendur sem eiga í náms- og hegðunarvanda. 
• Efla upplýsingaflæði milli starfsmanna um málefni nemenda. 
• Eingöngu fagfólk verði til stuðnings kennara í bekkjarstarfinu. 

5.2.3 Aðstaða/búnaður (aðgangur að tækjum og tækjabúnaði) 
Starfandi er vinnuhópur um húsnæðis- og búnaðarmál skólans undir forystu 
fræðslustjóra. Hópurinn var skipaður í mars 2006 og kallaði bæjarstjóri til fyrsta 
fundar. Hópurinn skilaði áfangaskýrslu til bæjarstjórnar í maí 2006 og hóf arkitekt frá 
ASK teiknivinnu í samvinnu við skólastjóra og forstöðumann Fasteignafélags 
Hafnarfjarðar. Óskað hefur verið eftir að hópurinn verði kallaður saman fyrir lok 
þessa skólaárs og kynnt staða mála.  
Þau atriði sem fram koma í þessum kafla og viðauka um búnaðarmál eru mikilvægt 
innlegg í þá vinnu sem fram fer í hópnum. 

5.2.4 Húsnæði 
Helstu þættir sem fram komu í hópvinnu kennara varðandi hvaða kennslustofur og 
önnur rými þurfi að bæta við í skólanum. 

• Miðað við að kenndar séu tvær kennslustundir á viku í list- og verkgreinum og 
hverjum bekk tvískipt, er ein kennslustofa í hverri grein ekki nægileg til að 
hægt sé að uppfylla viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár.  

• Til að koma til móts við sveigjanlega kennslu og hópavinnu þurfa 
kennslustofur að vera stærri og nauðsynlegt að hægt sé að opna á milli þeirra 
sem liggja saman með stórri fellihurð. 

• Náttúrufræðistofu þarf að búa að nútíma þörfum. 
• Íþróttahús og sundlaug vantar við skólann. 
• Vantar kennslustofur fyrir sérdeild. 
• Eitt tölvuver er ekki nægjanlegt fyrir skóla þar sem þrír bekkir eru í árgangi. 
• Ekki er rými fyrir nema eitt námsver, nauðsyn á tveimur í skóla af þessari 

stærð. 
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• Bæta aðstöðu á göngum fyrir hópavinnu nemenda með hringborðum og 
stólum ásamt léttum lausum skilrúmum. 

• Þörf er á vinnuherbergjum fyrir nemendahópa í B álmu. 
• Athvarf fyrir nemendur vegna hegðunarmála. 
• Matsalur er of lítill. 
• Samkomu/fjölnýtisalur þarf að vera með senu sem hægt er að nýta án 

fyrirhafnar. 
• Stærra húsnæði vantar fyrir heilsdagsskólann. 
• Aukið rými vantar fyrir unglingadeildina, vantar eina almenna kennslustofu, 

rými fyrir geymsluskápa, setustofu og félagsrými.  
• Fyrirlestrarsalur er ekki í skólanum. 

Stjórnunarrými 
• Skrifstofur fyrir stig- og deildarstjóra. 
• Fundarherbergi.  
• Viðtalsherbergi. 
• Símaherbergi. 
• Setustofa og hvíldarherbergi fyrir kennara. 
• Lokaðar snyrtingar á kvennasnyrtingu. 

5.2.5 Búnaður 
Helstu þættir sem fram komu í hópvinnu kennara um nauðsynlegan búnað í almennar 
kennslustofur, sameiginleg rými og lóð. Sérstakir listar um list- og verkgreinastofur 
eru í viðauka skýrslunnar, en þeir eru unnir af list- og verkgreinakennurum. 
Innréttingar 

• Fráleggsborð. 
• Sveigjanlegur ljósabúnaður, þ.e. möguleiki á að hafa mismunandi lýsingu. 
• Skolvaskur. 
• Skilrúm. 
• Læstir skápar. 
• Borð og stólar fyrir hópavinnu nemenda í stofum og á göngum fyrir framan 

stofurnar. Léttari og þægilegri húsgögn en nú eru, t.d. hringborð. 
• Gluggatjöld sem útiloka sólarhita og birtu. 
• Upphengi/auglýsingatöflur á ganga. 
• Vatnshanar. 
• Stór rafrænn skjár fyrir skilaboð til nemenda í miðrými. 

Húsnæði og lóð 
• Möguleiki á að opna milli kennslustofa. 
• Betri aðstöðu fyrir unglingana. 
• Íþróttahús fyrir skólann. 
• Nútímavæða náttúrufræðistofu.  
• Meiri fjölbreytni leiktækja á skólalóðina, endurskipuleggja hana og að girða 

af, sérstaklega þá hlið sem snýr að Reykjanesbraut. 
Kennslutæki 

• Hljómflutningstæki í kennslustofur. 
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• Skjávarpi – einn fastur og tengdur í hverri stofu. 
• Fjórar til fimm tölvur í hverja stofu fyrir nemendur. 
• Þráðlaust netsamband. 
• Gólfmottur og svampsetdýnur í kennslustofur. 
• Gagnvirkar töflur. 
• Tússtöflur. 
• Kort á tjaldi. 
• Efla safnkost á skólasafninu. 
• Fartölvur fyrir kennara. 
• Fleiri tæki í heimilisfræðistofu. 
• Meiri fjölbreytni í kennsluforritum í sérkennslu og almennri kennslu. 
• Endurnýja hljóðkerfi og hljóðnema í sal. Hafa bæði netsamband og hljóðkerfi 

þráðlaust. 
• Stafrænar myndavélar, bæði til ljósmyndunar og kvikmyndunar. 
• Taflborð með taflmönnum í skúffum á ganga (fást í Barnasmiðjunni). 

6. Foreldraviðtöl og námskynningarfundir 
Talning á mætingu foreldra í námskynningafundi og foreldraviðtöl ásamt samantekt á 
athugasemdum og ábendingum sem þar komu fram. 
Nýjung við framkvæmd námskynningafunda að hausti fyrir foreldra var að nemendur 
í 6. til 10. bekk undirbjuggu kynninguna með kennurum sínum og höfðu framsögu á 
fundunum. Þessi háttur er m.a. liður í því að framfylgja stefnu skólans um að efla 
ábyrgð nemenda á námi sínu. Fundirnir voru klukkan 8:10 að morgni. 
Þátttaka foreldra í fundunum var mest 83% og lægst 64% þar sem gögn lágu fyrir um 
fjölda foreldra. Kennarar lögðu mat á hvað tókst vel með þessu nýja fyrirkomulagi og 
hvað mætti betur fara.  
Styrkleikar 

• Almenn ánægja meðal kennara hvernig til tókst 
• Foreldrar ánægðir með kynningar nemenda 
• Nemendum fannst spennandi að kynna námsefni vetrarins 
• Nemendur stóðu sig vel við kynningarnar 
• Þroskandi að koma fram og vinna saman 

 
Umbótaverkefni 

• Sumir kennarar sem voru með sameiginlegan fund með árganginum hefðu 
viljað lengri tíma með foreldrum inni í stofu 

• Mæting hefði mátt vera betri hjá nokkrum bekkjum 
• Sumir kennarar unglingadeildar töluðu um að hafa meiri tíma til að undirbúa 

kynningar nemenda 

7. Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtöl voru í mars og apríl. Áhersluatriði sem fram komu í viðtölunum 
voru tekin saman og flokkuð. 
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7.1 Símenntun 
Styrkleikar 

• Góður sveigjanleiki og valmöguleikar sem koma til móts við mismunandi 
símenntunarþarfir. 

• Námsmatsvinna. 
• Samvinnunámið og handleiðslan sem því fylgir. 
• Góð námskeið í boði hjá Skólaskrifstofunni, s.s. samfélagsfræðinámskeið og 

myndvinnslunámskeið. 
 
Umbótaverkefni 

• Styðja kennara sem vilja vinna með gagnvirkan lestur. 
• Viðhalda símenntun um bekkjarstjórnun og agamál. 
• Aukinn faglegur stuðningur við stærðfræði- og lestrarkennslu. 
• Aukin samvinna milli nýliða og reyndra kennara.  
• Heimsækja aðra skóla. 
• Styðja og efla miðlun milli kennara og deilda.  

 
Önnur símenntun sem óskað er eftir 

• Lesblinda. 
• Lestarkennsla. 
• Læra hraðlestur. 
• Námskeið í skjávarpa- og tölvunotkun – laga að mismunandi færni og þörfum 

fólks. 
• Náttúrufræði og tölvunotkun. 
• Sérhæfð fræðsla t.d. um fíkniefni. 
• Námskeið í notkun Mentors fyrir ritara. 

7.2 Samstarf og samvinna 
Styrkleikar 

• Samstilltur hópur sem gott er að vinna með. Góður andi í hópnum og góð 
samskipti við starfsmenn og nemendur.  

• Samstarf við stjórnendur afar gott. 
• Vilji og áhugi stjórnenda á að bæta skólastarfið og góð aðstoð í málum sem 

hafa komið upp í kennslu.  
• Tilhlökkun til næsta vetrar. 
• Almennt skipulag gott.  
• Faglegur stuðningur góður. 
• Nemendur ánægðir í skólanum og bera virðingu fyrir stjórnendum. 
• Upplýsingaflæði mjög gott. 
• Fljótt og vel brugðist við ef vandamál koma upp. 
• Góðir og áhugasamir kennarar. 
• Ánægja með það sem félagsmiðstöðin er að gera fyrir miðdeildarbörnin. 
• Frímínútnagæsla kennara og stjórnenda. 
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Umbótaverkefni 
• Auka samstöðu allra um góða umgengni og að skólareglum sé fylgt eftir.  
• Skapa þarf aukinn vettvang fyrir fólk til að hittast og ræða um fagið, miðla 

þekkingu milli skólastiga og einnig nýta þekkingu þeirra sem eru í námi.  
• Auka samvinnu milli árganga og gefa nemendum fleiri tækifæri til að vinna 

meira saman og kynnast. 

7.3 Stjórnun  
Styrkleikar 

• Stigstjórnin. 
• Fyrirlestrar um viðtalstækni – fræðsla og stuðningur í haust og fyrir 

foreldraviðtöl í janúar afar gagnlegt. 
• Starfsmannahandbók hefur nýst vel. 
• Aðgengi að skólastjórum er mjög gott. 
• Gott að hafa tvo fagstjóra í sama faginu.  
• Mikill kraftur og vilji stjórnenda í að gera vel og bæta skólann. 
• Góður stuðningur skólastjóra við kennara. Sveigjanleiki t.d. varðandi 

læknisheimsóknir og veik börn – aldrei mál. 
• Lipurð og þægilegheit í samskiptum. 

 
Umbótaverkefni 

• Efla fagstjórn í listum og verkgreinum. 
• Samstaða um snyrtilegt umhverfi. 
• Athuga með kennsluafslátt þegar kennarar eru með mörg fráviksbörn í bekk 

t.d. varðandi hegðun. 
• Kynna vel stoðkerfið fyrir starfsmönnum oftar á vetri ásamt starfslýsingum 

þeirra sem eru lykilmenn í því kerfi. 
• Kynna vel starfssvið stigstjóra fyrir starfsmönnum. 
• Efla skipulegt upplýsingastreymi um nemendur. 
• Bekkjarstærðir þarf að hafa hógværar, athuga betur með aðstoð við nemendur 

með sértæka námserfiðleika. 
• Efla skipulag forfallakennslu. 
• Efla faglega aðstoð, einkum í unglingadeild. 

7.4 Nám og kennsla 
Styrkleikar 

• Samvinnunámið mjög gagnlegt og reynist sérstaklega vel fyrir seinfæra 
nemendur. 

• Samstarf kennara innbyrðis á þemadögum gefandi. Þemadagar lyfta 
skólastarfinu upp – gleði. Hafa meiri sýningar og keppni ýmiss konar sem 
lyftir starfinu og gerir það sýnilegra. Skólastarf okkar mætti vera meira 
áberandi ,,minn skóli” 

• Lotukerfið í listum hefur reynst afar vel. 
• Lotuskipting í t.d. samfélgsgreinum er tímahagræðing. 
• Fyrilestrar, kynningar, hópvinna og endurskoðun námsmats í skólanum. 
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• Öflug starfsemi á skólasafni og aukin útlán. 
 
Umbótaverkefni 

• Leggja meiri áherslu á samvinnunám og vinnu þvert á árganga, þvert á fög og 
út fyrir samræmd próf. 

• Leita leiða til að minnka áhrif námsbókanna á kennsluna. 
• Endurskoða námsbókaval sérstaklega í íslenskunni í miðdeild.  
• Setja upp athvarf fyrir nemendur í unglingadeild. 
• Vinna verklagsreglur um það hvernig/hvort og hvenær gera á 

einstaklingsnámskrár.  
• Vantar aðstöðu fyrir heimanám. 
• Aukið samráð fagkennara. 
• Fyrst og fremst ætti að leggja áherslu á nemandann og einstaklingsmiðað nám. 
• Leggja meiri áherslu á símat. 
• Leggja meiri áherslu á skapandi starf. 
• Finna leiðir til að gera nemendur meira meðvitaða og ábyrga fyrir námi sínu. 
• Aukin áhersla á lestrarkennslu og ritun. 
• Aukin áhersla á þemavinnu. 
• Tónmenntakennsla í miðdeild. 
• Danskennsla í alla árganga. 

7.5 Agamál  
• Samstaða allra um hvernig tekið er á málum.  
• SMT gæti verið gott tæki til að hjálpa okkur að takast á við agamálin. 

7.6 Olweusarverkefnið 
Styrkleikar 

• Gengið vel með verkefnið en gott að fá aðhald til að halda sér við efnið. Gott 
að hafa möguleika á að skipta bekknum þegar bekkjarfundir eru. 

• Hefur gengið vel hjá okkur með bekkjarfundi.  
• Nemendur sífellt meira meðvitaðir um Olweus og innihald hans. 
• Verð minna var við einelti. 

 
Umbótaverkefni 

• Setja bekkjarfundi fasta á stundaskrá nemenda. 
• Viðhalda umræðufundum og skipuleggja umræðuna reglulega á 

deildafundum. 
• Upplýsa nýliða vel. 
• Auka eftirfylgni. 

7.7 Umhverfisstefa 
Styrkleikar 

• Frábært og þarft verkefni, nemendur virkir og duglegir. 
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Umbótaverkefni 
• Kynna betur og fylgja betur eftir. Huga sérstaklega að því að kynna stefnuna 

og framkvæmd hennar fyrir nýjum starfsmönnum. 
• Þarf að vera sýnilegri í daglegu starfi skólans. Slagorð og leiðbeiningar 

sýnilegri á veggjum. 
• Hlutverk nemenda mikilvægt við að fylgja stefnunni eftir, þarf að efla þátttöku 

þeirra í daglegri framkvæmd. 
• Auka framboð á hollum matvælum í sölubúð unglinga. 

7.8 Foreldrasamstarf 
Styrkleikar 

• Samskipti við foreldra hafa verið mjög góð og öflug. 
• Gott og nauðsynlegt að hitta foreldra reglulega og tala við þá undir jákvæðum 

kringumstæðum. 
• Tölvupóstur gagnlegur. Jákvætt að senda reglulega góðar fréttir og hrós í 

tölvupósti. 
• Heimasíðan og Mentor virk leið til að ná til foreldra.  

 
Umbótaverkefni 

• Efla samstöðu um gott upplýsingastreymi til foreldra með áherslu á það sem 
er jákvætt. 

• Kennarar styðji meira við bekkjarfulltrúa varðandi bekkjarstarf. 
• Kennarar skipuleggi reglulegt samband við foreldra í viðtalstímum. 
• Halda námskeið og/eða upplýsingafund fyrir foreldra um foreldrasamstarf. 

7.9 Fjölbreytilegir kennsluhættir 
• Nemandinn í forgrunni er frábært verkefni, gaman að vera í stýrihópnum og 

frábær þróunarvinna í skólanum. 
• Stjórnendur gera töluvert til að ýta undir fjölbreytta kennsluhætti og verkefnið 

Nemandinn í forgrunni gott dæmi.  
• Samvinnunámið afar gott tæki til fjölbreyttra kennsluhátta. 
• Námsmatsnámskeiðið og kynningar sem voru á aðferðum við námsmat styrkja 

okkur í fjölbreytileika. 
• Þarf að vinna áfram. Margir góðir fyrirlestrar og kynningar. 
• Bekkjarfundaformið gott tæki til að auka ábyrgð nemenda. 
• Þriggja kennara kerfið í 6. bekk gefur afar góð tækifæri til fjölbreyttra leiða í 

kennslunni.  
• Spennandi verkefni sem á eftir að vaxa og verða stærra í skólastarfinu.  

 

Umbótaverkefni 
• Færa samvinnunámið inn í unglingadeildina. 
• Efla stuðning við þá kennara sem vilja vinna með gagnvirkan lestur. 
• Mikilvægt að viðhalda þeim verkefnum sem hófust sl. skólaár. 
• Þurfum að auka tækifæri til að kynnast verkefnum hvert hjá öðru og einnig að 

heimsækja aðra skóla.  



Matsskýrsla Öldutúnsskóla, maí 2007 
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