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Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2014 

Sjálfsmatsskýrsla Hofsstaðaskóla fyrir árið 2014 byggir að stærstum hluta á Skólapúlsinum, þ.e. 

nemendakönnun, starfsmannakönnun og foreldrakönnun, en Skólapúlsinn er lagður fyrir 

hagsmunaaðila skólans að tilhlutan skóladeildar. Stefnumiðað árangursmat verður ekki lengur notað 

sem matstæki enda tekur Skólapúlsinn á flestum þáttum sem taldir eru skipta máli. Ýmsir þættir eru 

þó metnir á annan hátt sbr. hér að neðan. 

Hér að neðan er vísað í samantekt sem gerð var út frá niðurstöðum Skólapúslsins vorið fyrir 2014 en 

hún nær yfir skólaárið 2013-2014.  

Ennfremur er að finna kynningu Skólapúlsins fyrir starfsmenn skólans vorið 2014.  

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf 

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Kynning%20á%20niðurstöðum%20Skól

apúlsins.pdf 

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

Skólastjóri og stýrihópur hittust tvisvar á skólaárinu og ákváðu m.a. að leggja niður vinnu við 

stefnukort og skorkort og beina sjónum og áherslum að niðurstöðum Skólapúlsins og styðjast auk 

þess við aðrar kannanir sem eru hluti af reglubundnu starfi  skólans.  

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.  

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 

Ungt fólk 2014 Nemendur í 5.-7. bekk febrúar HA 

 

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Kynning%20á%20niðurstöðum%20Skólapúlsins.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Kynning%20á%20niðurstöðum%20Skólapúlsins.pdf
http://www.hofsstadaskoli.is/
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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 í 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. Svörun var 90%  sem er þó nokkuð betri en sl. ár en þá var hún 82%.   

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.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1
. R

J

1
. Þ

Þ

1
. G

Þ

2
. A 2
. B

3
. I

S

3
. B

S

3
. A

B
R

4
. Á

s

4
. K

Ó

4
. Ó

H
G

5
. Ö

M

5
. H

K

5
. B

Ó

6
. G

R
G

6
. Ó

P

6
. K

H

7
. H

B
S

7
. A

M
H

7
. G

H
S

2013

2014

http://www.skolapulsinn.is/


3 
 

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 febrúar og mars 2014. 

Svarhlutfall var 80% í báðum könnunum. Kannanirnar þykja langar og nokkuð þarf að hafa fyrir því að 

fá foreldra til að taka þátt. Ítrekað þurfti að senda póst, smáskilaboð og hringja í foreldra, en 

svarhlutfall hefur þó náðst í 80%. 

Samantekt allra kannana má m.a. finna á: 

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%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.  

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.  

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Skólapúlsinn.pdf
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http://www5.hofsstadaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=176451   

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Símenntunaráætlun2014_2015.pdf 

Innlit í kennslustundir Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri héldu áfram formlegu innliti til allra kennara 

til að fylgjast með námi nemenda og kennslu kennara. Matsblaðið sem áður var stuðst við var 

endurskoðað. Kennarar fengu endurgjöf frá stjórnendum að innliti loknu. Þetta er fyrsta skrefið í að 

meta nám og kennslu formlega. Þetta er nokkuð vandasamt verkefni m.a. vegna þess að eingöngu er 

heimsótt ein kennslustund og því ekki hægt að alhæfa út frá henni. Bæði skiptir máli hvenær ársins 

heimsóknin á sér stað m.a. með tilliti til sýnilegra verkefna nemenda og hversu langt kennari er 

kominn af stað með ákveðið verkefni. Markmiðið er að innlitið verði fastur liður í innra mati skólans. 

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri kynntu samantekt á stjórnendafundi og fagfundi.  

Niðurstaða samræmdra prófa 

Í 4. bekk eru 68 nemendur. Ellefu nemendur fengu stuðningsúrræði í íslensku og sjö í stærðfræði. 

Þeir tóku allir prófið í séraðstæðum. Einn nemandi var veikur þegar stærðfræðiprófið var lagt fyrir.   

Í 7. bekk eru 68 nemendur. Tíu nemendur fengu stuðningsúrræði í íslensku og sjö nemendur í 

stærðfræði. Þeir tóku allir prófið í séraðstæðum. Einn nemandi var veikur báða dagana og annar í 

leyfi. Þá birtust niðurstöður frá einum nemenda ekki með niðurstöðum Hofsstaðaskóla en hann kom 

nýr í skólann í haust.   

Úrvinnsla  

Deildarstjórar yngra og eldra stigs í Hofsstaðaskóla vinna úr niðurstöðum á samræmdum prófum. Við 

úrvinnslu er stuðst við normaldreifðar einkunnir og þeim skipt upp í þrjá flokka þ.e. 0-22 sem 

skilgreind er sem lág einkunn af Námsmatsstofnun sem um 23% nemenda á landsvísu eru með, 23-37 

meðal sem eru um 54% nemenda og 38-60 há sem um 23% nemenda á landsvísu eru með. Unnið er 

með árangur skólans í heild sinni, einstaka bekki, árangur eftir kyni og síðan einstaka nemendur. Þá 

eru skoðaðar framfarir frá 4. - 7. bekk þar sem árangur 58 nemenda í 7. bekk 2014 er borinn saman 

við árangur þeirra í 4. bekk Hofsstaðaskóla 2011. Niðurstöður eru settar upp í súlurit svo að þær séu 

læsilegri.   

Farið er yfir niðurstöður með umsjónarkennurum, sérkennurum og stjórnendum. Helstu niðurstöður 

eru kynntar fyrir öllum kennurum og birtar í ársskýrslu skólans. Þær eru einnig kynntar skóladeild og 

skólanefnd. 

Með því að vinna niðurstöðurnar með þessu hætti kemur mjög vel í ljós hvaða námsþættir eru að 

koma vel út og hvaða þættir gætu verið betri. Niðurstöður eru notaðar til umbóta hjá einstaklingum, 

einstaka bekkjum og árgöngum í heild sinni.  

 

 

 

 

http://www5.hofsstadaskoli.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=176451
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Samantekt vegna samræmdra prófa 

4. bekkur 

Íslenska: Meðaleinkunn skólans er 6,0 en landsins 5,8 og Reykjavíkur 5,9 miðað við samræmdar 

einkunnir á kvarðanum 1-10. Í lestri er Hofsstaðaskóli 21,5% yfir meðaleinkunn miðað við landið og 

18% í ritun (mynd 1). Normaldreifð einkunn skólans er 31,3 sem er 1,3 yfir meðaltali landsins (mynd 

2). Þegar skoðaður er árangur skólans í íslensku heildareinkunn miðað við normaldreifingu eru 23% 

nemenda með háa einkunn (38-60) sem er það sama og á landinu 23% en aðeins 11% nemenda með 

lága einkunn (1-22) á móti 23% á landinu Í ritun þegar árangur nemenda er skoðaður miðað við 

normaldreifingu eru 38% nemenda með háa einkunn, 56% með meðal og einungis 6% með lága 

einkunn (sjá mynd 3). 

Í íslensku sýna stelpurnar betri heildarárangur en strákarnir í öllum námsþáttum. Normaldreifð 

meðaleinkunn stelpanna er 33,9 en strákanna 29,1. Í ritun munar mest á kynjunum, normaldreift 

meðaltal hjá stelpunum er 40,4 en strákanna 31,4. Í lestri er normaldreift meðaltal 32,2 hjá 

stelpunum en 28,0 hjá strákunum  

Stærðfræði: Meðaleinkunn skólans er 6,6 en landsins 6,2 og Reykjavíkur 6,3  miðað við samræmdar 

einkunnir á kvarðanum 1-10 Normaldreifð einkunn skólans er 32,3 sem er 2,3 yfir meðaltali landsins. 

Skólinn er yfir meðaltali í öllum námsþáttum miðað við. landið. Þegar skoðaður er árangur skólans í 

stærðfræði heildareinkunn miðað við normaldreifingu eru 29% nemenda með háa einkunn (38-60) í 

samanburði við 23% á landinu en aðeins 11% nemenda með lága einkunn (0-22) á móti 23% á 

landinu. Í stærðfræði er normaldreifð raðeinkunn hjá stelpunum 33,2 en hjá strákunum 31,4 

stelpurnar eru því 1,8 yfir meðaltali landsins. Stelpurnar eru hærri en strákarnir í reikningi og tölum 

en í rúmfræði eru strákarnir hærri  

7. bekkur 

Íslenska: Meðaleinkunn skólans er 6,8 í íslensku, miðað við samræmdar einkunnir á kvarðanum 1-10, 

sem er 0,9 yfir meðaltali landsins eða um 15,25%. Allir námsþættir eru yfir landsmeðaltali . 

Þegar skoðaður er árangur skólans í íslensku heildareinkunn miðað við normaldreifingu eru 42% 

nemenda með háa einkunn (38-60) í samanburði við 23% á landinu og aðeins 6% nemenda með lága 

einkunn (1-22) á móti 23% á landinu. 

Þegar borinn var saman árangur stráka og stelpna í íslensku á samræmdum prófum í   7. bekk þá 

kemur í ljós að stelpur standa sig aðeins betur en strákar í heildina eða um 2% miðað við 

normaldreifingu Allir námsþætti eru hærri hjá stelpum en strákum nema í lestri en þar standa 

strákarnir sig betur en þeir eru 5,6% hærri en stelpurnar. Þar eru 34% strákar háir (38-60) á móti 25% 

stelpna. Mestu munar í ritun á strákum og stelpum en þar eru stelpurnar 14,2% hærri en strákarnir 

en 53% stelpna eru háar en 21% stráka. Enginn í árganginum er með lága einkunn (0-22). 

Framfarir frá 4. bekk upp í 7. bekk í íslensku eru nokkrar þegar borinn er saman árangur sömu 

nemenda í 4. bekk og 7. bekk eða 4,4%. Mestu framfarir hafa orðið í ritun 24,8%, málnotkun 7% en 

ómarktækar framfarir í lestri og mjög litlar í stafsetningu Mesta breytingin hefur orðið í ritun þar sem 

nemendum með háa einkunn (38-60) hefur fjölgað yfir helming úr 17% í 36%. 



6 
 

Sérstök áhersla verður lögð á lestur í bekkjarkennslu enda engar framfarir orðið þar frá því í 4. bekk. 

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

Niðurstöður í samræmdum prófum hafa áhrif á hvernig raðað er í þá hópa en þessir hópar eru í 

reglulegri endurskoðun.  

Stærðfræði: Meðaleinkunn skólans í stærðfræði er 7,4 miðað við samræmdar einkunnir á kvarðanum 

1-10 sem er 0,8 yfir meðaltali landsins eða um 12,1%. Allir námsþættir eru yfir landsmeðaltali. Þegar 

skoðuð er normaldreifð heildareinkunn í stærðfræði kemur fram að 31% nemenda er með háa 

einkunn en aðeins 8% með lága. Árangur er svipaður í öllum námsþáttum. 

Með samanburði á árangri stráka og stelpna á samræmdu prófi í stærðfræði kemur í ljós að stelpur 

eru 5,4% hærri en strákar í heildina miðað við normaldreifða einkunn. Stelpur standa sig betur í 

reikningi 7,8% og tölfræði 3,6% en strákarnir í rúmmáli 3,5%. Fleiri strákar eru lágir í reikningi en fleiri 

stelpur í rúmmáli þar sem 9% fleiri strákar eru háir. 

Frekar litlar framfarir hafa orðið hjá nemendum í 7. bekk 2014 miðað við sömu nemendur þegar þeir 

voru í 4. bekk 2011. Í heildina hefur árangurinn hækkað um 2,2% úr 33,44 í 34,2 miðað við 

normaldreifða einkunn. Nemendum með háa einkunn (38-60) hefur fækkað um 17% í 

heildareinkunn. 

Nemendur í 7. bekk eru í færnimiðuðu 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 

Því miður var enginn rekstrarafgangur fjárhagsárið 2014.  

Næstu skref 

Vefkannanir frá Skólapúlsinum verða lagðar fyrir nemendur, starfsmenn og foreldra á árinu 2015. 

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

Innra mat skólans verður endurskoðað árið 2015 og meiri áhersla lögð á kennslustundarýni og 

starfskenningar kennara. 

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 2015 

Margrét Harðardóttir skólastjóri 

 

 

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

