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Foreldrakönnun 2016 
 
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 90,5%. Það skal tekið fram að ávallt er reynt að ná 80% 
svarhlutfalli. Fjöldi þátttakenda var 116, fjöldi svarenda var 105. 
 

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. 
• Það sem er ólitað er til upplýsingar. 

 

Niðurstöður mars 2016 

Nám og kennsla 

Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum mælist 5,5 stig. Landsmeðaltal er 5,1. 

Nám í takt við grunnstoðir aðalnámskrár að mati foreldra mælist 5,1 stig. Landsmeðaltal er 5. 

96,2% foreldra eru ánægðir með stjórnun skólans. Landsmeðaltal er 89,4%. 

85,2% foreldra telur námsefnið hæfilega þungt. Landsmeðaltal er 84,4%. 

89,6% foreldra telur að agi í skólanum sé hæfilegur. Landsmeðaltal er 78,2%. Marktækur munur er 
11,4%. 

77,9% foreldra telja að hæfileg áhersla sé á námsmat með hefðbundnum prófum. Landsmeðaltal 
er 74,7%. 

76,3% foreldra telja hæfilega áherslu á annað námsmat en hefðbundin próf. Landsmeðaltal er 
76,3%. 

 

Velferð nemenda 

Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur mælist 4,8 stig. Landsmeðaltal er 4,7. 

94,9% foreldra eru ánægðir með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda. Landsmeðaltal er 88,2%.  

95,1% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í skólanum. Landsmeðaltal er 
91,3%. 

95,1% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í kennslustundum. Landsmeðaltal 
er 91,4%. 

91,5% foreldra telja að börnum þeirra líði mjög vel eða frekar vel í frímínútum. Landsmeðaltal er 
88,2%. 

Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra mælist 7,4%. Landsmeðaltal er 10,6%. (allir foreldrar 

spurðir. M.v. á þessu skólaári) 

81,8% foreldra eru ánægðir með úrvinnslu skólans á eineltismálum. Landsmeðaltal er 59,5%. 
(foreldrar sem segja að barnið hafi orðið fyrir einelti eru spurðir) 

63,6% foreldra eru ánægðir með hraða á úrvinnslu eineltismála. Landsmeðaltal er 56,1%. (foreldrar 

sem segja að barnið hafi orðið fyrir einelti eru spurðir) 

93,8% foreldra eru ánægðir með eineltisáætlun skólans. Landsmeðaltal er 78,3%. (allir foreldrar 

spurðir) Marktækur munur er 15,5%. 

http://www.skolapulsinn.is/
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Meðaltímabil eineltis mælist 1,8 stig. Landsmeðaltal er 1,5. (foreldrar sem segja að barnið hafi orðið fyrir 

einelti eru spurðir) 

Staðir innan skólans sem einelti á sér stað. (foreldrar sem segja að barnið hafi orðið fyrir einelti eru spurðir) 
 Í frímínútum á skólalóð mælist 83,3% (10). Landsmeðaltal er 82,2%. 
 Í frímínútum innandyra mælist 75% (9). Landsmeðaltal er 54,7%. 
 Í kennslustundum mælist 25% (3). Landsmeðaltal er 35,5%. 
 Í hádegisstund mælist 58,3% (7). Landsmeðaltal er 37%. 
 Á leiðinni til og frá skóla mælist 16,7% (2). Landsmeðaltal er 25%. 
 Í íþróttatímum mælist 16,7% (2). Landsmeðaltal er 26,2%. 
 Í búningsklefum mælist 25% (3). Landsmeðaltal er 31,2%. 
 Á netinu eða GSM mælist 16,7% (2). Landsmeðaltal er 12,3% 
 Annars staðar mælist 0% (0). Landsmeðaltal er 8,1%. 

 

Aðstaða og þjónusta 

Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum mælist 4,3 stig. Landsmeðaltal er 5. Marktækur munur er  
-0,7. ( spurt er um: aðstöðu fyrir nemendur í frímínútum, möguleika á tómstundaiðkun að loknum skóladegi, aðgang 

nemenda að tölvum í skólanum, aðbúnað í almennum kennslustofum, aðstöðu fyrir list- og verkgreinar, aðstöðu til að 
matast og aðstöðu til íþróttakennslu) 

Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili mælist 4,3. Landsmeðaltal er 4,8. 
Marktækur munur er -0,5. 

Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundaheimili mælist 42%. Landsmeðaltal er 37,8%. 

Ástæður fyrir því að nemendur nýta ekki tómstundaþjónustu (ákv. valkostir) 

94,4%  foreldra eru ánægðir með sérkennslu/stuðning í skólanum. Landsmeðaltal er 89,2%. 
(foreldrar barna sem fá sérkennslu á skólaárinu eru spurðir) 
23,5% nemenda er með sérkennslu/stuðning í skólanum. Landsmeðaltal er 29,3%. (allir foreldrar 

spurðir) 
Tíðni sérkennslu/stuðnings mælist 84,2%. Landsmeðaltal er 75,7%. (foreldrar barna sem fá sérkennslu á 

skólaárinu eru spurðir. Einu sinni í viku eða oftar) 
27,8% nemenda í sérkennslu hafa einstaklingsáætlun. Landsmeðaltal er 29,8%. (foreldrar barna sem fá 

sérkennslu á skólaárinu eru spurðir) 
80% foreldra er í samstarfi um einstaklingsáætlun. Landsmeðaltal er 65,9%. (foreldrar barna sem fá 

sérkennslu á skólaárinu sem hafa einstaklingsáætlun eru spurðir) 
7,4% foreldra hefur óskað eftir sálfræðiþjónustu á skólaárinu. Landsmeðaltal er 14,4%. (allir foreldrar 

spurðir) Marktækur munur er -7%. 

72,4% foreldra er ánægður með máltíðir í mötuneyti. Landsmeðaltal er 75,4%. 

72,8% nemenda notar mötuneyti. Landsmeðaltal er 86,9%. Marktækur munur er -14,1%. 

Ástæður þess að nemendur nýta ekki mötuneyti mælist 4,5%. Landsmeðaltal er 7,6%. 

 

Foreldrasamstarf 

Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi mælist 5,4. Landsmeðaltal er 5. Marktækur munur 0,4. 

59,3% foreldra segjast hafa áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur. Landsmeðaltal er 55,1%. 

Þættir í skólastarfinu sem foreldrar hafa áhrif á. (spurt er um: áherslur í námsgreinum, námshraða, val á 

námsefni, kennslufyrirkomulag, agamál, stjórnun og stefnumótun, félags-og tómstundastarf, foreldrasamskipti) 
Þættir í skólastarfinu sem foreldrar vilja hafa meiri áhrif á.  (spurt er um: áherslur í námsgreinum, 

námshraða, val á námsefni, kennslufyrirkomulag, agamál, stjórnun og stefnumótun, félags-og tómstundastarf, 
foreldrasamskipti) 
95,2% foreldra eru ánægð með síðasta foreldraviðtal. Landsmeðaltal er 95,3%. 

Málefni sem rædd voru í síðasta foreldraviðtali. 
 Framgangur náms 69,8%. Landsmeðaltal 67,6%. 
 Líðan barnsins 65,5%. Landsmeðaltal 61,6%. 
 Samkipti í bekknum 54,3%. Landsmeðaltal 53,6% 
 Niðurstöður prófa/skimana 62,9%. Landsmeðaltal 56%. 
 Sameiginlegar ákvarðanir um skólagöngu barnsins 23,3%. Landsmeðaltal 25%. 
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43,9% foreldra hefur tekið þátt í gerð námsáætlunar með nemandanum. Landsmeðaltal er 54%. 
(sp. Hefur þú tekið þátt í gerð námsáætlunar með barninu þínu (t.d. markmið um heimanám eða námsárangur)?) 
81% foreldra telja mikilvægt að gera námsáætlun með nemandanum. Landsmeðaltal er 83,1%. (sp. 

Hversu mikilvægt eða léttvægt finnst þér að gera námsáætlun með barni þínu?) 
85,4% foreldra eru ánægð með heimasíðu skólans. Landsmeðaltal er 77,8%. Marktækur munur er 
7,6%. 

67,5% foreldra telja sig upplýsta um stefnu skólans og námskrá. Landsmeðaltal er 70,7%. 

 

Heimastuðningur 

Virkni foreldra í námi barna sinna mælist 5 stig. Landsmeðaltal er 4,9. (spurt er: ræði við barnið um 

hvernig það stendur sig í náminu, nálgast námsgögn fyrir barnið (s.s. umsóknir, hugbúnað, námsvísa), ræði við barnið um 
hvernig tengja má það sem lært er í skólanum við daglegt líf, ræði við kennara barnsins, ræði við barnið hvernig því líður í 
skólanum, borða kvöldmat með barninu, hjálpa barninu við heimanámið, ræði við foreldra annarra barna í skólanum) 

Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu við námið mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 4,6. 
(spurt er: félagahópurinn hefur meiri áhrif á námsárangur barnsins míns en ég, Ég veit hvernig ég get hjálpað barninu 
mínu að standa sig vel í skólanum, mér gengur vel að hjálpa barninu mínu að læra, ég veit að ég næ vel til barnsins míns) 

Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu mælist 4,6 stig. Landsmeðaltal er 4,5. 
(spurt er: barnið mitt bað mig að... útskýra eitthvað í sambandi við heimanám sitt, ...fylgjast með heimanámi sínu, 
...mæta á viðburð í skólanum, ...tala við kennarann sinn) 

79% foreldra telja að heimavinna sé hæfileg. Landsmeðaltal er 70,4%. 

60,5% foreldra verja meira en 15 mínútum á dag  í aðstoð við heimanám. Landsmeðaltalið er 
55,9%. 43,2% verja 16-30 mínútum í aðstoð við heimanám og 12,3% verja 31-60 mínútum í aðstoð 
við heimanám. 4,9% ver meira en 60 mínútum í aðstoð við heimanám á dag. 

Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns mælist 74,7%. Landsmeðaltal er 74,8% (sýnt er 

hlutfall fyrir háskólanám) 

 
 

 


