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Hvers vegna? 

• Tilgangur sjálfsmats er betri skóli:  

1. að fylgjast með stöðu mála  

2. framkvæma inngrip  

3. og sannreyna árangurinn.  

• Án áreiðanlegra mælinga eru 1. og 3. 
punkturinn óframkvæmanlegir. 

Fylgjast 
með  

Bregðast 
við 

Sannreyna 
árangurinn 



Hvernig er lesið úr kvörðunum? 

• 5 á kvarðanum táknar meðaltalið fyrsta 
starfsárið 2008-2009 

• Þumalputtaregla 

– 0,5 stig er lítill  munur 

– 1,0 stig er töluverður munur 

– 1,5 stig er mikill munur 

• Á öðrum matsþáttum er búin til vísitala úr 
einum eða fleiri svarmöguleikum. 



Nemendakönnun 2013-2014 

• Þátttökuskólar: 128 

• Svarhlutfall: >80% 

• Fjöldi nemenda: 17.217 þar af 140 í 6. og 7. 
bekk í Hofsstaðaskóla. 

• 3 efnisflokkar, 19 matsþættir (120 spurningar) 

– Virkni nemenda í skólanum (8 matsþættir) 

– Líðan og heilsa (8 matsþættir) 

– Skóla- og bekkjarandi (6 matsþættir) 

 

 



Virkni nemenda í skólanum (8 matsþættir) 





Líðan og heilsa (8 matsþættir) 





Skóla- og bekkjarandi (5 matsþættir) 









Samræmd próf haust 2013 



Foreldrakönnun febrúar 2014 

• Þátttökuskólar: 104 

• Svarhlutfall: >60% 

• Svarhlutfall í Hofstaðaskóla: 83,9% 

• 5 Efnisflokkar (um 200 spurningar) 
– Nám og kennsla (8 matsþættir) 

– Velferð nemenda (11 matsþættir) 

– Aðstaða og þjónusta (14 matsþættir) 

– Foreldrasamstarf (8 matsþættir) 

– Heimastuðningur (7 matsþættir) 

 

 



Nám og kennsla (8 matsþættir) 













Velferð nemenda (11 matsþættir) 













Foreldrasamstarf (10 matsþættir) 





Heimastuðningur (6 matsþættir) 







Starfsmannakönnun mars 2014 
• Þátttökuskólar: 61 
• Svarhlutfall: >60% 
• Svarhlutfall í Hofsstaðaskóla: 72,4% 
• Tvískipt könnun, 7 efnisflokkar (um 200 spurningar) 

– Allir starfsmenn 
• Almennt (11 matsþættir) 
• Viðhorf til skólans (5 matsþættir) 

– Kennarar 
• Kennarastarfið ( 12 matsþættir) 
• Starfsumhverfi (8 matsþættir) 
• Mat og endurgjöf (4 matsþættir) 
• Símenntun (3 matsþættir 

 
 
 





Viðhorf til skólans (5 matsþættir) 







Almennar upplýsingar um kennara 
(5 matsþættir) 











Starfsumhverfi kennara (8 þættir) 









Mat og endurgjöf (5 matsþættir) 







Símenntun kennara (6 matsþættir) 








