
Skólapúlsinn í Hofsstaðaskóla 2014 

Skólapúlsinn, sem er vefkannanakerfi er nú lagt fyrir nemendur, foreldra og starfsmenn í 
annað sinn www.skolapulsinn.is. Á vef Skólapúlsins er að finna upplýsingar um 
aðferðafræðilegar aðferðir kannanakerfisins. Fjallað hefur verið um niðurstöður á 
starfsmannafundi og fundi skólaráðs en þær eru jafnframt birtar árlega í sjálfsmatsskýrslu 
skólans og ársskýrslu. Skólapúlsinn er lagður fyrir úrtak nemenda þrisvar á ári, fyrir úrtak 
foreldra í febrúar og fyrir alla starfsmenn í mars. Aðili frá Skólapúlsinum kynnti niðurstöður 
fyrir starfsmönnum á fundi í júní 2014. Tæplega 70 skólar á landinu tóku þátt í þessum 
könnunum.  

Tilgangur sjálfsmats er betri skóli:  

 að fylgjast með stöðu mála  

 framkvæma inngrip og  

 sannreyna árangurinn 

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

Ef mæling skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu 
annarra skóla miðað við 95% öryggismörk er mismunurinn tilgreindur. Ef mælingin er ekki 
marktækt frábrugðin niðurstöðu annarra skóla er munurinn ekki birtur. Sem viðmiðunarregla 
er meðaltalsmunur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður 
munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur.  

Þátttaka foreldra var mjög góð eða 82,4% en töluvert þurfti að hafa fyrir því að ná til foreldra 
m.a. með sms og símtali frá ritara skólans. Þátttaka starfsmanna var ekki eins góð en 70% 
luku könnuninni. Svarhlutfallið er þó innan þeirra marka að teljast marktækt.  

Nemendakönnun: 

Spurningar í hverri könnun skiptast í nokkra flokka. Í nemendakönnun er spurt um: Virkni 
nemenda í skólanum, líðan og heilsu og skóla- og bekkjaranda.  

Í flokknum virkni nemenda í skólanum standa nemendur Hofsstaðaskóla sig betur en 
nemendur í öðrum þátttökuskólum. Þrautseigja í námi (+0,5), trú á eigin vinnubrögð í námi 
(+0,8) og trú á eigin námsgetu (+0,5). Í öðrum þáttum í þessum flokki er munurinn ekki 
marktækur, en þó koma nemendur betur út en nemendur í öðrum þátttökuskólum að 
náttúrufræði undanskilinni en þar eru nemendur okkar (-0,1) stigi lægri en nemendur í 
öðrum skólum.  

Í flokknum líðan og heilsa er munurinn marktækur í öllum flokkum. Nemendur hafa meira 
sjálfsálit (+0,7), telja sig hafa betri stjórn á eigin lífi (+0,5), líður betur (+0,9), hreyfa sig meira 
(4,4%) og borða hollari mat (+0,5). Tíðni eineltis er minni (-0,8%) og hefur dregið úr einelti 
milli mælinga.  

http://www.skolapulsinn.is/


Í flokknum skóla- og bekkjarandi er einnig marktækur munur í flestum flokkum. Samsömun 
við nemendahópinn (+0,8), virk þátttaka í tímum (+0,7) og mikilvægi heimavinnu (+0,6). 
Samband við kennara er gott (+0,3), agi í tímum er ásættanlegur miðað við aðra. (+0,4). 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er ljóst að nemendur í Hofsstaðaskóla eru sáttir við sjálfa 
sig og skólann sinn.  

Foreldrakönnun 

Foreldrakönnunin skiptist í sex flokka: Nám og kennsla, velferð nemenda, aðstaða og 
þjónusta, foreldrasamstarf, heimastuðningur og opin svör.  

Í flokknum nám og kennsla kemur fram að ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum 
er langt fyrir ofan meðaltal (+1,1),  ánægja foreldra með stjórnun skólans er (+5,8%) hærri en 
gengur og gerist og agi í skólanum, að mati foreldra, er (+11,6%) hærri en meðaltal skóla á 
landinu. Aðrir þættir sem spurt er um eru m.a. hvort nám sé í takt við grunnstoðir 
aðalnámskrár, hvort námsefni sé hæfilega þungt, hvort hæfileg áhersla sé á námsmat með 
hefðbundnum prófum og hvort annað námsmat sé hæfilegt. Allir þessir þættir eru hærri en 
meðaltal á landinu þó munurinn sé ekki marktækur.  

Í flokknum velferð nemenda er m.a. spurt um ánægju foreldra með samskipti starfsfólks við 
nemendur (+0,6), ánægju foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda (+5%), 
hvernig foreldrar telja líðan nemenda í skólanum almennt (+5,2%), líðan í kennslustundum 
(+3%), og líðan í frímínútum (4,9%). Foreldrar telja einelti ívið meira en meðaltal (+4,1%) en 
eru ánægðir með úrvinnslu skólans í eineltismálum (+24,0%) sem og hraða á úrvinnslu mála 
(+22,75) og eineltisáætlun skólans (+11,0%). 

Næst er spurt um aðstöðu og þjónustu í skólanum. Foreldrar eru marktækt ánægðari með 
aðstöðu og þjónustu í skólanum en gengur og gerist (+0,9), ánægja með sérkennslu/stuðning 
er mikil (+6,4%), tíðni sérkennslu/stuðnings er minni en gengur og gerist (-2,1%) sem og 
hlutfall nemenda í sérkennslu sem hafa einstaklingsáætlun (-15;8%). Þátttaka foreldra í gerð 
einstaklingsáætlunar er mikil, (+27,5%) meiri en í þátttökuskólunum. Mikil ánægja er með 
sálfræðiþjónustu skólans (+7,9%) og nokkuð færri foreldrar hafa óskað eftir sálfræðiþjónustu 
á árinu en í öðrum skólum (-3,5%). Foreldrar eru ekki eins ánægðir með mötuneyti skólans (-
10,6%), en samt er notkun á mötuneyti mikil (+10,5%). Ánægja foreldra með 
tómstundaheimilið er heldur minni en gengur og gerist (-0,1) og notkunin  (-0,9%). 

Í flokknum foreldrasamstarf er m.a. spurt um frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi (-0,2), 
hvort foreldrar séu upplýstir um stefnu skólans og námskrá (+0,5%) og áhrif foreldra á  
ákvarðanir varðandi nemendur (-5,2%). Ennfremur var spurt um ánægju foreldra með 
síðasta foreldraviðtal (+0,4%), þátttöku foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum 
(+1,3%) og mikilvægi þess að gera námsáætlun með nemandanum að mati foreldra er (-
6,9%). Að lokum var spurt um heimasíðu skólans sem foreldrar telja mjög góða og upplýsandi 
(+10,6%) 

Ljóst er að hér getum við gert betur, þ.e. verið í virkara samstarfi við foreldra, þó kemur það 
líka í ljós að foreldrar telja ekki sérstaklega mikilvægt að þeir geri námsáætlun með börnum 
sínum og eftirláta skólanum það verkefni.  



Spurt er um heimastuðning. Foreldrar eru mjög virkir í námi barna sinna (+0,7), þeir hafa 
góða trú á eigin getu til að hjálpa barninu sínu með námið (+0,8), vilji nemenda til að leita 
eftir aðstoð er heldur minni eða (+0,3). Foreldrar telja heimavinnu heldur of litla (-0,4%). Tími 
sem foreldrar nota til að aðstoða við heimanám  er mikill (+11,9%) og væntingar foreldra um 
menntunarstig barna sinna er mikill (+22,5%). Aðeins tveir foreldrar telja barnið sitt fara í 
iðnám aðrir reikna með háskólaprófi.  

Auk þessara flokka gafst foreldrum kostur á að svara opnum spurningum, þeir voru beðnir 
um að lýsa því sem þeim þykir gott við skólann og hvað þeim þykir slæmt. Foreldrar eru eins 
og fram hefur komið hér að ofan mjög ánægðir með nám og starf í Hofsstaðaskóla og eru 
þeim færðar þakkir fyrir jákvæða afstöðu og að styðja við bakið á skólastarfinu.  

Starfsmannakönnun 

Starfsmannakönnunin er mjög yfirgripsmikil og er í átta flokkum. Ýmsar ábendingar komu 
fram á fundi með Skólapúlsinum um fjölda spurninga og lengd könnunarinnar. Líklegt er að 
könnunin verði stytt á næsta ári og teknar verði út spurningar sem hægt er að fá svör við 
með öðrum hætti t.d. frá skólanum, Hagstofunni eða öðrum opinberum aðilum.  

Þeir flokkar sem spurt var um eru: Allir starfsmenn – almennt, allir starfsmenn – viðhorf til 
skólans, kennarar – almennar upplýsingar um kennara, kennarar – kennarastarfið, kennarar 
– starfsumhverfi kennara, kennarar – mat og endurgjöf, kennarar – símenntun kennara og 
opin svör sem allir gátu svarað. 

Í fyrsta flokki voru spurningar sem allir starfsmenn voru beðnir um að svara. Þær spurningar 
snéru að menntun, aldri, starfsaldri, starfshlutfalli, yfirvinnutímum, fjarveru heila og hálfa 
daga og seinkomu. Einnig var spurt um hvort tekin hafi verið starfsmannaviðtöl (+21%) og 
gagnsemi þeirra (+4,9%). Spurt var um tíðni áreitni (-3%) og um einelti (-0,4%).  

Næst var spurt um viðhorf til skólans. Starfsánægja í skólanum er almennt mikil og meiri en 
gengur og gerist í þátttökuskólunum (+0,6). Starfsandi mælist hár (+0,9), stjórnun skólans 
(+0,7), upplýsingastreymi (+1,4) og starfsaðstaða (+0,6). 

Í þriðja flokki var spurningum beint til kennara eingöngu. Þar var spurt um meðalfjölda 
vikulegra kennslustunda, meðalfjölda vikulegra stunda við sérkennslu og stuðning á hvern 
kennara, meðalstarfsaldur kennara við skólann, meðalstarfsaldur kennara og hlutfall 
kennara með meistaragráðu. Kennarar í Hofsstaðaskóla virðast kenna heldur fleiri stundir en 
almennt gerist (+2,0) vera með heldur lengri starfsaldur við skólann (+0,7 ár) og lengri 
starfsaldur almennt (+0,9 ár). Sama á við um fjölda með meistaragráðu (+0,9%). 

Fjórði flokkurinn fjallar um kennarastarfið. Kennarar eru ánægðir með kennarastarfið (+0,6), 
trú kennara á eigin getu er ágæt (+0,4) og upplýsingamiðlun til foreldra að mati kennara 
(+0,3). Kennarar telja nemendur nota lengri tíma á viku í heimavinnu en gengur og gerist 
(+13,7 mín), þeir telja sig verja lengri tíma til kennslu (+1,5%) en undirbúa sig hins vegar 
minna í skólanum (-19,2%). Þeir kenna oftar öllum bekknum í einu (+10,3%) og eru sjaldar 
með hópvinnu í bekk (-13,8%). Einstaklingsvinna í bekk er minni en annars staðar (-9,9%) og 
einstaklingsmiðuð kennsla sömuleiðis (-3,7%). Spurt er um áherslu kennara á námsmat með 
prófum (-8,6%) og áherslu kennara á námsmat með öðru en prófum (-6,7%).  



Í fimmta flokki er spurt um starfsumhverfi kennara. Kennarar eru ánægðir við þann stuðning 
sem þeir fá vegna nemenda með námserfiðleika (+1,2) og vegna nemenda með  
hegðunarörðugleika (+1,1). Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara mætti vera meiri 
(+0,3). Samráð um kennslu er (+0,5) en samvinna um kennslu minni en gengur og gerist eða 
(-0,2). Bæta mætti valdreifingu við ákvarðanatöku (+0,1) og virka samvinnu um skólaþróun 
og endurbætur (+0,2) 

Sjötti flokkur fjallar um mat og endurgjöf. Spurt var um umfang mats og endurgjafar (+4,5%), 
hvort mat og endurgjöf frá stjórnendum væru hæfileg að mati kennara (+9,2%), sanngirni 
mats og endurgjafar (+11,1%) og gagnsemi mats og endurgjafar (+9,1%) og að lokum nýtingu 
á niðurstöðum kennaramats (+1,2) sem er mjög ánægulegt sökum þess að skólastjórnendur 
lögðu í fyrsta sinn formlega mat á kennslu kennara með innliti í kennslustofur.  

Í sjöunda flokki var spurt um símenntun kennara. Spurt var sjö spurninga en svör við fjórum 
eru ekki marktæk. Kennarar í Hofsstaðaskóla hafa varið færri dögum í símenntun en gengur 
og gerist (-1,8), telja sig hafa heldur minni þörf fyrir símenntun en aðrir kennarar (-0,2) og 
hefðu ekki viljað meiri símenntun undanfarna 18 mánuði (-14,6%). 

Starfsmönnum gafst kostur á að svara opnum spurningum. Hvað þeim finnst sérstaklega gott 
við skólann og hvað þeim finnst sérstaklega slæmt við skólann. Starfsmenn eru almennt mjög 
ánægðir með vinnustaðinn sinn sem styður okkur í að halda áfram á sömu braut.  

Í júní 2014 

Margrét Harðardóttir skólastjóri  Hofsstaðaskóla 

 

 

 

 

 

 

 


