
1 
 

 

 

Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2013 

Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2013 byggir að hluta til á stefnumiðuðu árangursmati (BSC) 

og er unnin af sjálfsmatsteymi skólans. Ýmsir þættir eru þó metnir á annan hátt sbr. hér að neðan. 

Árið 2014 þarf að endurskoða skorkortið m.a. m.t.t. til upplýsinga sem fást með fyrirlagningu 

kannana og annarra þátta sem lagðir eru til grundvallar matinu eða velja aðra leið m.a. vegna tilkomu 

Skólapúlsins og endurskoðunar skólastefnu Garðabæjar. 

Gerð var sjálfsmatsskýrsla fyrir árið 2012, auk þess sem tekin var saman skýrsla vorið 2013 sem var 

eingöngu byggð á niðurstöðum úr Skólapúlsi, þ.e. nemendakönnun, starfsmannakönnun og 

foreldrakönnun. 

www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Hofsstaðaskóla%20fyrir%

20árið%202012.pdf 

www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Stefnumorkun-og-

Sjalfsmat/Sjalfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf 

Allar kannanir og samantektir sl. ára er að finna á heimasíðu skólans www.hofsstadaskoli.is. 

Skólastjóri og hópstjóri hittumst  nokkrum sinnum á árinu og unnu að endurskoðun stefnukorts og 

skorkorts. Sjálfsmatshópurinn hittist þrisvar sinnum á árinu en í honum eru fulltrúar stjórnenda, 

kennara og annarra starfsmanna. 

Í 35. grein grunnskólalaga segir m.a. að markmið mats og eftirlits með gæðum starfs í grunnskólum er 

að:  

 Veita upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun 

 Tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár 

grunnskóla 

 Auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum 

 Tryggja að réttindi nemenda séu virt og þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.  

Eins og fram kom í sjálfsmatsskýrslu Hofsstaðaskóla fyrir árið 2012 þá vann Verkefnastjórn mennta- 

og menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga ytra mat á starfi skólans. 

Skóladeild skilaði úttektaraðilum umbótaáætlun í júní 2013. Unnið hefur verið að úrbótum í næstum 

öllum þáttum, þó er forvarnaáætlun enn í vinnslu sbr. aðalnámskrá 2011 og þróunarverkefni á vegum 

Garðabæjar. Garðabær og skólinn juku fjármagn í tölvu- og skjávarpakaup. Samþykkt hefur verið að 

byggja við skólann en útboð verður auglýst í apríl nk. Áætlað er að núverandi húsnæði stækki um 

1200 fm 2014/2015 sem verður tekið í notkun í skólabyrjun 2015. 

 

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Hofsstaðaskóla%20fyrir%20árið%202012.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Hofsstaðaskóla%20fyrir%20árið%202012.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Stefnumorkun-og-Sjalfsmat/Sjalfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Stefnumorkun-og-Sjalfsmat/Sjalfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/
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Eftirtaldar kannanir voru lagðar fyrir nemendur 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Tengslakönnun Allir nemendur október/janúar Hofsstaðaskóli 

Skólapúlsinn Úrtak nemenda í 6. og 7. bekk september/janúar/apríl Skólapúlsinn 

Frammistöðumat Allir nemendur og foreldrar október Hofsstaðaskóli 

Hreyfiþroskapróf Nemendur í 1. bekk september Hofsstaðaskóli 

Rannsókn og greining Nemendur í 5.-7. bekk febrúar R og G 

 

Tengslakönnun er lögð fyrir af umsjónarkennara í samstarfi við námsráðgjafa. Námsráðgjafi vinnur úr 

könnuninni og kynnir umsjónarkennurum niðurstöður. Umsjónarkennari kynnir foreldrum í 

nemenda- og foreldrasamtölum félagslega stöðu einstakra nemenda ef þurfa þykir. Könnunin er lögð 

fyrir samkvæmt markmiðum skólans og skólastefnu Garðabæjar til að efla og fylgjast með félagslegri 

stöðu nemenda. Niðurstöður eru varðveittar hjá námsráðgjafa. Samkvæmt niðurstöðum úr könnun 

sem lögð var fyrir foreldra í nóvember/desember 2011 vilja foreldrar vera betur upplýstir um 

félagslega stöðu barna sinna og er þetta viðleitni í þá átt ásamt því að vinna með félagsfærni 

nemenda. Könnunin er lögð fyrir alla nemendur í október og í þeim bekkjum sem þurfa þykir janúar. 

Umsjónarkennarar og námsráðgjafi vinna saman að því að efla félagsfærni þeirra nemenda sem eru 

vinafáir.  

Skólapúlsinn er vefkannanakerfi www.skolapulsinn.is sem lagt er fyrir nemendur í 6. og 7. bekk 

þrisvar á ári. Spurningum er skipt í þrjá þætti: Virkni nemenda í skólanum, líðan og heilsu og skóla- og 

bekkjaranda. Skólinn er vel yfir landsmeðaltali en lakasta útkoman var í könnuninni sem lögð var fyrir 

í janúar að afloknum prófum. Niðurstaðan gefur vísbendingar um stöðu nemenda í skólanum miðað 

við stöðu nemenda í öðrum skólum á landinu.  

Frammistöðumat (áður leiðsagnarmat) var lagt fyrir í fimmta sinn. Markmiðið er að nemendur setjist 

niður með foreldrum sínum og svari m.a. spurningum um líðan og samskipti í skólanum. Auk þess 

áttu nemendur í 3.-7. bekk nú í fyrsta sinn að setja sér námsmarkið fyrir veturinn með foreldrum 

sínum. Umsjónarkennarar skoða frammistöðumatið fyrir nemenda- og foreldrasamtöl og ræða við 

nemendur og foreldra. Hér gefst tækifæri til að safna upplýsingum um liðan og samskipti nemenda á 

meðan þeir eru í Hofsstaðskóla. Þátttaka var 82% sem er þó nokkuð lakari en sl. ár, en þá var hún 

92%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolapulsinn.is/
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Svörun eftir bekkjardeildum 

 

mynd 1 

Hreyfiþroskapróf var lagt fyrir alla nemendur í 1. bekk í íþróttatíma. Niðurstöður eru kynntar 

foreldrum ef nemendur víkja frá eðlilegum hreyfiþroska og þær eru sömuleiðis kynntar á 

nemendaverndaráðsfundi. Unnið er sérstaklega með þjálfun grófhreyfinga með þeim nemendum 

sem þess þurfa samkvæmt niðurstöðum prófsins. Prófin eru geymd hjá deildarstjóra sérkennslu.  

Allir foreldrar og nemendur  mæta í nemenda- og foreldrasamtal sem er í október og janúar og um 

80% foreldra mæta á haustfundi í september. 

Könnun lögð fyrir foreldra: 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Könnun um ýmsa þætti 
skólastarfsins 

Foreldrar febrúar Skólapúlsinn 

 

Skólapúlsinn var lagður fyrir úrtak foreldra (240) og alla starfsmenn í fyrsta sinn vorið 2013. 

Svarhlutfall var 80% í báðum könnunum. Samantekt allra kannana má m.a. finna á: 

www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Stefnumorkun-og-

Sjalfsmat/Sjalfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf 

Starfsmenn Skólapúlsins kynntu helstu niðurstöður könnunarinnar fyrir starfsfólki. Skólaráð og 

nemendur í 5.-7. fengu einnig kynningu á niðurstöðum. Skóladeild og skólanefnd fá senda ársskýrslu 

og þar með upplýsingar um niðurstöður kannana. 

Fram kom að foreldrar eru mjög ánægðir með Hofsstaðaskóla. Sérfræðiþjónusta, eineltisáætlun og 

úrvinnsla þeirra mála fær verulega háa einkunn.  
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Könnun lögð fyrir starfsmenn 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Könnun um ýmsa þætti 
skólastarfsins 

Starfsmenn mars Skólapúlsinn 

 

Sjá slóðir hér að ofan. 

Annað: 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Starfsmannasamtöl Allir starfsmenn febrúar-mars Stjórnendur 

Starfsþróunaráætlun Fagfólk og aðrir 
starfsmenn 

maí Stjórnendur 

 

Stjórnendur skiptu með sér starfsmannasamtölum. Deildarstjórar áttu samtal við kennara og aðra 

starfsmenn í sinni deild. Aðstoðarskólastjóri átti samtal við nokkra sérgreinakennara, skólaliða, ritara 

og matráð. Skólastjóri átti samtal við aðra stjórnendur, nokkra sérgreinakennara, bókasafnsfræðing, 

húsvörð og námsráðgjafa.  

Starfsþróunaráætlun var endurskoðuð og kynnt starfsmönnum, skólaráði og skóladeild Garðabæjar. 

Fjölbreytt fræðsla var í boði, ýmist fyrir ákveðinn hóp fagstétta eða fyrir alla starfsmenn. Langflest 

þeirra námskeiða/fræðslufunda (yfir 90%) sem voru skipulagðir af skólanum voru á dagskrá á árinu. 

Sjá vefslóðir: 

http://www5.hofsstadaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=176451 

http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/ 

 

Innlit í kennslustundir 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri skiptu í fyrsta sinn með sér formlegu innliti til allra kennara til að 

fylgjast með námi nemenda og kennslu kennara  á haustönn 2013 og vorönn 2014. Stuðst var við 

matsblað frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og Sambandi sveitarfélaga. Kennarar fengu 

endurgjöf í lok innlitsins. Þetta er fyrsta skrefið í að meta nám og kennslu formlega. Eyðublaðið sem 

var notað verður endurskoðað og einfaldað. Markmiðið er að innlitið verði árlegt sem liður í innra 

mati skólans.  

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri kynna samantekt á stjórnendafundi og fagfundi.  

Samræmd próf  

Árangur á samræmdum prófum var mjög góður bæði í 4. og 7. bekk. Skólinn var töluvert fyrir ofan 

meðaltal á landinu og í kringum eða fyrir ofan meðaltal skóla í Garðabæ.  

 

http://www5.hofsstadaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=176451
http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/
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4. bekkur 

Íslenska: Árangur í íslensku er góður, meðaleinkunn skólans er 6,3 sem er 0,4 hærri en meðaltal 

landsins. Normaldreifð einkunn skólans er 32,6 sem er 2,6 yfir meðaltali landsins. Í öllum 

námsþáttum nema einum er normaldreifð einkunn skólans hærri en landsins. Í málnotkun er 

normaldreifð einkunn 29,9 en landsins 30. Sá þáttur sem mestu munar á meðaltali skólans og 

landsins er ritun en hún kemur mjög vel út í 4. bekk þar sem normaldreifð einkunn er 6,5 yfir 

meðaltali landsins.   

Í íslensku sýna stúlkur betri heildarárangur en drengir í öllum námsþáttum. Normaldreifð 

meðaleinkunn stúlkna er 34,8 en stráka 30,0. Í lestri og málnotkun munar mestu. Í lestri er 

normaldreift meðaltal 33,1 hjá stúlkum en 29,4 hjá drengjum. Í málnotkun er meðaltal 31,7 hjá 

stúlkum en 28,0 hjá drengjum. Í ritun sýna nemendur mjög góðan árangur en þar er normaldreifð 

einkunn 37,8 hjá stúlkum og 35,0 hjá drengjum. Þetta er töluvert yfir meðaltali landsins sem er 30.  

Stærðfræði: Árangur í stærðfræði er einnig góður, meðaltal skólans er 7,4 sem er 0,6 yfir meðaltali 

landsins. Normaldreifð einkunn skólans er 33,5 sem er 3,5 yfir meðaltali landsins. Í stærðfræði er 

normaldreifð einkunn hjá stúlkum 35,4 en hjá drengjum 31,6, stúlkur eru því 5,4 yfir meðaltali 

landsins. Hvað einstaka námsþætti varðar þá er meðaltal skólans á bilinu 3,5-3,8 yfir meðaltali 

landsins nema í rúmfræði þar erum við einungis 0,9 yfir meðaltali landsins. Stúlkur eru hærri en 

drengir í öllum námsþáttum. Einn námsþáttur sker sig töluvert úr hjá drengjum en það er rúmfræðin, 

þar er meðaltalið 28,1 á meðan meðaltal stúlkna er 33,5.  

7. bekkur 

Íslenska: Árangur nemenda er 0,5 yfir meðaltali landsins miðað við samræmdar einkunnir á 

kvarðanum 1-10 eða um 7,2%. Allir námsþættir eru yfir landsmeðaltali nema ritun sem er 0,5 undir 

eða 9%  

Þegar borinn var saman árangur drengja og stúlkna á samræmdum prófum í 7. bekk þá kemur í ljós 

að stúlkur standa sig mun betur en drengir eða um 30% miðað við raðtölu.  Þá kemur fram að 56% 

stúlkna eru í efsta fjórðungi í heildina en helmingi færri drengir eða 28% Stafsetning, lestur og hlustun 

og ritun koma mun betur út hjá stúlkum en drengjum en málnotkun kemur álíka vel út hjá báðum 

kynjum. Ritun kemur mjög illa út hjá drengjum. 

Námsframvinda frá 4. bekk upp í 7. bekk er ekki nógu jákvæð þegar borinn er saman árangur sömu 

nemenda í 4. bekk og 7. bekk. Engar framfarir hafa átt sér stað og munar um 4-6 í stafsetningu, lestri 

og hlustun en 23,2 í ritun eða um 63% ef miðað er við raðtölu sem er á skalanum 1-99. 

Nemendur í íslensku í 7. bekk fá aðstoð í litlum hópum með þá þætti sem þeir eiga í erfiðleikum með. 

Niðurstöður í samræmdum prófum breyttu ekki miklu um það hvernig raðað er í þá hópa en þessir 

hópar eru í reglulegri endurskoðun. Sérstök áhersla verður á þjálfun í ritun enda árangur 

óásættanlegur miðað við íslensku í heild sinni og afturför frá því í 4. bekk. 

Stærðfræði: Árangur nemenda í stærðfræði er mjög góður eða 0,6 yfir meðaltali landsins miðað við 

samræmdar einkunnir á kvarðanum 1-10, eða um 8,8% hærra. 
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Með samanburði á árangri drengja og stúlkna á samræmdu prófi í 7. bekk kemur í ljós að stúlkur eru 

7,5 hærri en drengir miðað við meðaltal á raðtölu eða 13,5% hærri en þeir. Drengir eru 3% fleiri en 

stúlkur í efsta fjórðungnum en 16% fleiri drengir í neðsta fjórðungi . 

Góðar framfarir hafa orðið hjá nemendum í 7. bekk 2013 miðað við sömu nemendur þegar þeir voru í 

4. bekk 2010. Í heildina hefur árangurinn batnað um rúm 7% miðað við raðtölu. Nemendum í efsta 

fjórðungi hefur fjölgað um 16%. 

Nemendur í 7. bekk eru í færnumiðuðu námi í stærðfræði í 5 hópum og eru hóparnir í sífelldri 

endurskoðun. Samræmdu prófin breyttu þar litlu en staðfesta að við erum á réttri leið er varðar 

stærðfræðikennslu í Hofsstaðaskóla. 

Skólavísir 

Sjöunda árið í röð skilar skólinn jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lítil hækkum varð á fjármagni til vöru- 

og þjónustukaupa þrátt fyrir miklar verðlagshækkanir. Nemendum fjölgar jafnt og þétt í skólanum en 

skólavísir/fjárhagsáætlun tekur aðeins að hluta tillit til fjölgunar nemenda. Rekstrarafgangur var 

rúmlega þrjár milljónir.  

Næstu skref 

Vefkannanir frá Skólapúlsinum verða lagðar fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra á árinu 2014. 

Niðurstöður verða m.a. kynntar nemendum, starfsmönnum, skólaráði og skóladeild.  

Vinna við endurskoðun skólanámskrár hefur verið í gangi í skólanum sl. skólaár í samræmi við nýja 

aðalnámskrá  og heldur sú vinna áfram næsta vetur.  

Sjá eldri sjálfsmatsskýrslur: http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/ 

 

Hofsstaðaskóla 18. febrúar 2014 

Margrét Harðardóttir skólastjóri 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/
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