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Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2012 

Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2012 byggir á stefnumiðuðu árangursmati (BSC) og er 

unnin af sjálfsmatsteymi skólans.  

Skólastjóri og hópstjóri hittumst nokkrum sinnum á árinu og unnu að innleiðingu og uppsetningu 

stefnukorts og skorkorts. Sjálfsmatshópurinn hittist fjórum 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 að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.  

Verkefnastjórn mennta- og menningarmálaráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga vann ytra 

mat á Hofsstaðaskóla vorið 2012. Sjá: http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-

sjalfsmat/ytra-mat/ 

Fjórir matsþættir voru þungamiðjan í matinu en þeir eru: (1) Kennsla og nám, (2) stjórnun skóla, (3) 

vinnubrögð við ytra mat og (4) sérfræðiþjónusta (að beiðni skóla og sveitarfélags). 

Umbótaáætlun var send Skóladeild í ágúst sl. en skóladeild hefur ekki enn sent hana til úttektaraðila.  

í þessari skýrslu er stutt yfirlit yfir ýmsa þætti matsins sem vert er að skoða en ítarlegra mat má finna 

í stefnukorti og skorkorti. Sjá: http://www.hofsstadaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=172214 

 

Eftirtaldar kannanir voru lagðar fyrir nemendur 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Tengslakönnun Allir nemendur október/janúar Hofsstaðaskóli 

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

Leiðsagnarmat Allir nemendur og foreldrar október Hofsstaðaskóli 

Hreyfiþroskapróf Nemendur í 1. bekk september Hofsstaðaskóli 

 

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 félagslega stöðu nemenda. 

Niðurstöður eru varðveittar hjá námsráðgjafa. Samkvæmt niðurstöðum úr könnun sem lögð var fyrir 

foreldra í nóvember/desember 2011 þarf skólinn að upplýsa foreldra betur um félagslega stöðu 

nemenda hver sem staða þeirra er. Könnunin er lögð fyrir alla nemendur í október og í þeim bekkjum 

http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/ytra-mat/
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sem þurfa þykir í janúar. Umsjónarkennarar og námsráðgjafi vinna saman að því að efla félagsfærni 

þeirra nemenda sem eru vinafáir.  

 

Skólapúlsinn er vefkannankerfi sem lagt er fyrir úrtak nemenda í 6. og 7. bekk þrisvar á ári. 

Spurningum er skipt í  þrjá þætti: Virkni, líðan og skóla- og bekkjaranda. Þær kannanir sem lagðar 

voru fyrir sl. ár benda til þess að nemendum í Hofsstaðaskola líði vel og þeir séu virkir í námi. Skólinn 

er yfir landsmeðaltali, en það gefur vísbendingar um stöðu nemenda í skólanum miðað við nemendur 

í öðrum skólum á landinu. Nánari niðurstöður má finna hjá deildarstjóra eldra stigs sem heldur utan 

um könnunina og meira um könnunina á slóðinni: http://skolapulsinn.is/ 

Skólapúlsinn leggur kannanir fyrir foreldra og kennara vorið 2013.  

Leiðsagnarmatið var notað í fjórða sinn sl. haust. Markmiðið er að nemendur setjist niður með 

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

nemendur sett sér námsmarkmið fyrir veturinn. Umsjónarkennarar skoða leiðsagnarmatið fyrir 

nemenda- og foreldrasamtöl og ræða við nemendur og foreldra um niðurstöður ef ástæða er til. Hér 

gefst tækifæri til að safna upplýsingum um líðan og samskipti nemenda á meðan þeir eru í 

Hofsstaðskóla. Þátttaka var 92% en hún hefur aukist ár frá ári.  

Hreyfiþroskapróf er 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 

nemendaverndarráðsfundi. Unnið er sérstaklega með þjálfun grófhreyfinga með þeim nemendum 

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

Engin könnun var lögð fyrir foreldra á skólaárinu en hópur foreldra var boðaður á fund sem rýnihópur 

á vegum úttektar mennta- og menningarráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga og svaraði 

opnum spurningum um skólastarfið.  

Könnun lögð fyrir starfsmenn: 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaraðili 

Könnum um ýmsa 
þætti skólastarfsins 

Starfsmenn janúar Hofsstaðaskóli 

 

Könnun um ýmsa þætti skólastarfsins var lögð fyrir starfsmenn Hofsstaðaskóla í janúar 2012. Svar 

barst frá 51 starfsmanni eða 93% starfsmanna. Könnunin var ekki lögð fyrir starfsmenn í 

Regnboganum. Það tók tæplega tíu mínútur að svara könnuninni.   

Sjá: http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/sjalfsmat-og-kannanir-2011-

2012/ 

Annað: 

Viðfangsefni Markhópur Tími Framkvæmdaaðili 

Starfsmannasamtöl Allir starfsmenn febrúar - mars Stjórnendur 

Starfsþróunaráætlun Kennarar og sérfræðingar maí Stjórnendur 

 

http://skolapulsinn.is/
http://www.hofsstadaskoli.is/skolinn/stefnumorkun-og-sjalfsmat/sjalfsmat-og-kannanir-2011-2012/
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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. 

Ýmis fræðsla var í boði fyrir alla starfsmenn t.d. um skriftarkennslu, heimanám, skólabrag svo 

eitthvað sé nefnt. Haldið var áfram með Orð af orði og námskeið um kennslu í ritun var á dagskrá á 

haustönn. Nokkrir fundir og kynningar voru haldnir vegna innleiðingar nýrrar aðalnámskrár, m.a. á 

vegum Skólaþróunar í ágúst. Grunnskólarnir í Garðabæ ásamt Menntaklifi stóðu fyrir námskeiði um 

námsmat og innleiðingu á grunnþáttum menntunar. Kennarar skila inn samantekt um símenntun í lok 

skólaárs eins og sl. ár. Ekki hefur verið settur á laggirnar stýrihópur um starfsþróun/símenntun eins 

og fyrirhugað var.  

Samræmd próf 

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

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

Í 4. bekk sýna stelpurnar betri heildarárangur en strákarnir í öllum þáttum í íslensku. Meðaleinkunn 

er 6,9 sem er 0,8 hærri en meðaltal landsins. Nemendur í 4. bekk náðu frábærum árangri í 

stærðfræði. Meðaleinkunn árgangsins er 8,0 sem er 1,1 yfir meðaltali landsins. Fæstir nemendur 

raðast í lakasta hópinn en flestir í besta hópinn. Stelpurnar sýna betri árangur en strákarnir í öllum 

þáttum nema rúmfræði. 

Í 7. bekk var einkunn nemenda í íslensku 0,44 yfir meðaltali landsins. Þróunin frá 4. bekk er jákvæð að 

því leyti að mun færri nemendur eru í neðsta fjórðungnum en lítil breyting hefur orðið í öðrum 

fjórðungum. Lítill munur er árangri kynjanna, stelpurnar standa sig mun betur í ritun en strákarnir í 

stafsetningu, lestri og málnotkun.  

Árangur nemenda í 7. bekk í stærðfræði var mjög góður eða 0,7 yfir meðaltali landsins. Góðar 

framfarir voru hjá nemendum milli 4. og 7. bekkjar. Árangur drengja og stúlkna var áþekkur þegar 

heildareinkunn er skoðuð. Þegar einstaka þættir eru skoðaðir þá eru drengir aðeins hærri en stúlkur í 

reikningi og tölfræði en stúlkur eru hærri í rúmfræði.  

Skólavísir 

Sjötta árið í röð skilar skólinn jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lítil hækkun varð á fjármagni til vöru- og 

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

skólavísir/fjárhagsáætlun tekur aðeins að hluta tillit til fjölgunar nemenda þó með 

handahófskenndum hætti. Rekstrarafgangur var tæplega sjö milljónir.  
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Næstu skref 

Vefkannanir frá Skólapúlsinum verða lagðar fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra á árinu 2013. 

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

Hafist verður handa við að endurskrifa skólanámskrána vorið 2013.  

 

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

Hofsstaðaskóla 20. febrúar 2013 

Margrét Harðardóttir skólastjóri 
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