
Skólapúlsinn í Hofsstaðaskóla 2013 

Skólapúlsinn, sem er vefkannanakerfi, hefur verið lagt fyrir nemendur í Hofsstaðaskóla um nokkurra 

ára skeið www.skolapulsinn.is. Fjallað hefur verið um niðurstöður og þær birtar í árlega í 

sjálfsmatsskýrslu skólans og ársskýrslu.  

Garðabær gerði samning við Skólapúlsinn um að hann legði vefkönnun fyrir úrtak  foreldra og alla 

starfsmenn árlega. Kannanir voru lagðar fyrir foreldra í febrúar og fyrir starfsmenn í mars. 

Niðurstöður liggja nú fyrir, en aðili frá Skólapúlsinum kynnti þær fyrir starfsfólki skólans í apríl. 

Skólaráði voru kynntar niðurstöður á fundi í maí.  

Skólapúlsinn lagði upp með að svarhlutfall í foreldra- og starfsmannakönnun væri a.m.k. 80%. 

Nokkuð erfiðlega gekk að ná þessu svarhlutfalli meðal foreldra. Skólinn sendi nokkra tölvupósta auk 

þess sem Skólapúlsinn sendi ítrekun. 93% starfsmanna svaraði könnuninni eftir nokkrar ítrekanir. 

Báðar þessar kannanir þóttu of langar og verða endurskoðaðar á næsta ári m.t.t. ábendinga sem hafa 

borist. 

Kannanir voru lagðar fyrir úrtak nemenda í 6. og 7. bekk í október, janúar og maí.  

Nemendakönnun: 

Spurningarnar í hverri könnun skiptast í nokkra flokka. í nemendakönnun er spurt um: Virkni 

nemenda í skólanum, líðan nemenda og skóla- og bekkjaranda.  

Í samantekt nemendakönnunar kemur fram að: Virkni, líðan og bekkjarandi er lítið frábrugðinn því 

sem gengur og gerist í öðrum skólum. Skólinn sker sig úr í eftirfarandi þáttum: Agi í tímum í 7. bekk er 

betri en almennt gerist, marktækur kynjamunur er í stærðfræði, en þar kemur fram meiri áhugi hjá 

stelpunum. Líðan nemenda í 7. bekk er töluvert betri en líðan í 6. bekk innan skólans.  

Foreldrakönnun: 

Spurningar í foreldrakönnun skiptast í fimm flokka. Í könnuninni er spurt um: nám og kennslu, velferð 

nemenda, aðstöðu og þjónustu, foreldrasamstarf og heimastuðning.  

Í samantekt foreldrakönnunar kemur fram að: Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum er 

marktækt meiri en gengur og gerist. Foreldrar eru mjög ánægðir með stjórnun skólans sem og aga. 

Þegar spurt er um velferð nemenda kemur í ljós að foreldrar telja að skólinn standi sig vel í málum er 

varða einelti og samskipti. 100% nemenda líður vel í skólanum, 98% vel í kennslustundum og 97% í 

frímínútum að mati foreldra almennt. Foreldrar eru sérstaklega ánægðir með sérfræði- og 

sálfræðiþjónustuna.  Foreldrar eru enn fremur ánægðir með skólahúsnæðið  og aðstöðuna þ.m.t. þau 

tæki sem til eru í skólanum. Skólinn mætti auka samstarf við foreldra t.d. hvað varðar áhrif foreldra á 

ákvarðanir varðandi nemendur og þátttöku í gerð námsáætlana. Að öðru leyti eru foreldrar mjög 

ánægðir með samstarfið við skólann og telja heimasíðuna veita þær upplýsingar sem þarf. Í kaflanum 

um heimastuðning kemur fram að nemendur virðast ekki leita mikið til foreldra varðandi stuðning við 

heimanám og foreldrar telja sig ekki þurfa að eyða miklum tíma í að aðstoða börnin með heimanám. 

Foreldrar hafa miklar væntingar um menntunarstig barns síns og eingöngu eitt foreldri sér fyrir sér að 

barnið fari í verknám.  

http://www.skolapulsinn.is/


Starfsmannakönnun: 

Spurningar í starfsmannakönnun skiptast í sjö flokka. Fyrsta hluta er beint til allra starfsmanna og þeir 

m.a. spurðir um viðhorf til skólans. Stærsta hluta könnunarinnar er beint til kennara. Þeir eru m.a. 

spurðir almennt um starfið, um starfsumhverfið, um mat og endurgjöf og um símenntun.  

Í samantekt starfsmannakönnunar kemur fram að starfsandi og starfsánægja er góð. 

Upplýsingastreymi er marktækt betra en gengur og gerist, svo og starfsaðstaða og aðgangur að 

tækjum. Starfsmenn telja að ímynd skólans út á við sé mjög góð. Kennarar telja sig fá góðan stuðning 

varðandi nemendur með náms- og/eða hegðunarörðugleika. Kennarar telja faglega stuðning 

skólastjóra við kennara meiri en gengur og gerist, en valddreifing  er undir meðallagi, en það svar 

rímar við skipurit skólans, en við skólann starfa þrír deildarstjórar. Kennarar telja að mat og endurgjöf 

á starfi þeirra sé vel yfir meðallagi og að matið sé gagnlegt.  

Skólapúlsinn mælir marga þætti í ytra mati skólans sbr. lögbundna þætti sveitarfélaga og kemur að 

góðu gagni hvað það varðar. Skólar þurfa að öllum líkindum að vera með viðbótarmat sem snertir 

nám og kennslu til að meta hvernig til hefur tekist að uppfylla skólastefnu Garðabæjar. Skólapúlsinn 

mælir t.d. ekki starfið í kennslustofunni sem er það mikilvægasta þegar kemur að því að meta 

raunverulegan árangur skólans.  

Sjálfsmatsskýrslu skólans má finna á vefsíðunni: 

http://www.hofsstadaskoli.is/library/Skrar/Fylgiskjol/Skolinn/Sjálfsmatsskýrsla%20Hofsstaðaskóla%2

0fyrir%20árið%202012.pdf 

 

Hofsstaðaskóla 30.5. 2013 
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