
Nemendakönnun 

1. Virkni nemenda í skólanum 
2. Líðan nemenda 
3. Skóla- og bekkjarandi 



Virkni nemenda í skólanum 

Liður 1: Hve oft tekur þú þátt í íþróttum og líkamsþjálfun 

í skólanum fyrir utan leikfimitíma, t.d. í frímínútum? 





Líðan nemenda 

Liður 5: Mér leið mjög illa af því hvernig krakkarnir létu við mig. 



Skóla- og bekkjarandi 



Liður 2: Kennarinn veitir auka aðstoð ef nemendur þurfa á 

henni að halda. 





Samantekt 

Virkni, líðan og bekkjarandi lítið frábrugðinn því sem gengur og 

gerist í öðrum skólum. 

 

Undantekningar  

 

Agi í tímum í 7. bekk 

 

Kynjamunur í áhuga á stærðfræði 

 

Líðan almennt töluvert betri í 7. en 6. bekk innan skólans. 

 

 

 



Foreldrakönnun 

1. Nám og kennsla 
2. Velferð nemenda 
3. Aðstaða og þjónusta 
4. Foreldrasamstarf 
5. Heimastuðningur 



Nám og kennsla 



Ánægja foreldra með nám og kennslu í 

skólanum 



Skólinn stendur sig vel í að mennta nemendur 



Telur þú að skólanum sé vel eða illa stjórnað? 



Finnst þér agi í skólanum vera... 



Velferð nemenda 



Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum? 



Hvernig fannst þér tekið á eineltinu af hendi skólans? 



Aðstaða og þjónusta 



Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum 



Foreldrasamstarf 



Heimastuðningur 



Ég veit hvernig ég get hjálpað barninu mínu að standa sig vel í skólanum 



Væntingar foreldra um menntunarstig 
barns síns 



Hvaða námsgráðu átt þú von á að barnið þitt ljúki? 



1. Starfsmannakönnun 
1. Allir starfsmenn - almennt 
2. Viðhorf til skólans 
3. Kennarar - almennt 
4. Kennarastarfið  
5. Starfsumhverfi kennara 
6. Mat og endurgjöf 
7. Símenntun kennara 

Starfsmannakönnun 



Viðhorf til skólans 



Skólinn hefur góða ímynd 



Upplýsingastreymi í skólanum er gott 



Ég hef aðgang að þeim gögnum og tækjum sem til þarf 



Starfsumhverfi kennara 



Ég hef aðgang að ráðgjöf sérfræðinga (t.d. sérkennara eða 

talkennara) sem geta leiðbeint mér í vinnu minni með 

nemendum með námserfiðleika. 



Ég hef aðgang að ráðgjöf sérfræðinga sem geta leiðbeint mér í vinnu 

minni með nemendum með hegðunarörðugleika 



Viðeigandi búnaður og kennsluefni er aðgengilegt fyrir starfsfólk 


