
Matsáætlun 2012 – 2013  
Almennt um skólann; 
þjónusta  

Leiðir – matstæki   Framkvæmd – tími  Ábyrgð  
 

Forvarnir – endurskoðun á 
forvarnarstefnu skólans: 
jafnréttisáætlun skólans  

Könnun meðal starfsmanna  
 

Umræða starfsmanna og skoðun 
á forvarnarstefnu skólans, t.d.: 
Hvað eru kennarar að gera sem 
stuðlar að jafnrétti.  

 Stjórnendur, námsráðgjafi 

Fjarvistir starfsmanna  Niðurstöður úr 
Skólapúlsinum.  

Könnun á vorönn –í samstarfi 
við Skólapúlsinn.  

 Stjórnendur  

Almennt um skólann; fjármál        Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími   Ábyrgð  

Húsnæði og búnaður  Viðhorfskönnun meðal 
starfsmanna  

 Starfsmannaviðtöl – mars    Stjórnendur  

Innra starf; fjölbreytt náms 
og kennsluumhverfi: 
 

Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími  
 

Ábyrgð  

Faglegt þróun  Starfsmannaviðtöl. 
Umræður og greinagerð á 
stigum. 
Viðhorfskönnun kennara - 
Skólapúlsinn 

Vorönn 2013  Stjórnendur 
Stigstjórar  

Kennsluaðferðir, heimanám, 
námsmat 

Viðhorfskönnun: Kennarar 
– foreldrar – nemendur.  
Skólapúlsinn  

Vorönn 2013   Deildarstjórar, 
skólastjórnendur   

Upplýsingamiðlun  Viðhorfskönnun meðal 
nemenda, foreldra og 
kennara – Skólapúlsinn.  

Vorönn 2013   Stjórnendur, deildarstjórar  

Námslegar kröfur  Lestrarpróf – 
hraðlestrarpróf  
Læsi 1. og 2. bekkur  
Greining á niðurstöðum 
samræmdra prófa 4., 7. og 
10.b 
Lesskilningspróf  

Nóv. 2012 og mars 2013 
 
 
Nóv. 2012  

Stýrihópur í lestri.  
kennarar/sérk.  
 
Deildarstjóri elsta stigs   

Almennt viðhorf nemenda til 
skólans. 
Líðan og virkni nemenda 

Skólapúlsinn – 
viðhorfskönnun meðal 
nemenda – foreldra  

Á skólaárinu.  Deildarstjóri 1.– 6. b. 

Stjórnun, stefnumörkun og 
skipulag: 
 

Leiðir – matstæki  
 

Framkvæmd – tími  
 

Ábyrgð  

Skólanámskrá  Umræður meðal 
starfsmanna og greining á 
grunnþáttum í menntun.  

Umræður og greining. Skólaárið. 
Sóknarkvarðar  

Stjórnendur – stigstjórar – 
kennarar  

Ritunarkennsla  Fyrirlestrar og umræður -  Vorönn 2013 – samantekt og 
áætlun um framhald.  
Heimsóknir kennara í aðra skóla.  
Samantekt kennara og mat  

Stýrihópur – verkefnastjóri  

Vörður og vegvísir  Lagt mat á vinnu 
skólaársins 2012-2013 og 
umræða um framhald á 
vinnu við „Vörður og 
vegvísir“ 

Umræður og greining  
Vor 2013  

Stjórnendur – stýrihópur – 
kennarar  

Starfsmenn: 
 

Leiðir – matstæki  Framkvæmd – tími  Ábyrgð  

Starfsmannaviðtöl – 
starfsumhverfi 

Starfsmannaviðtöl.  
Skrifleg könnun – alm. 
upplýsingar um væntingar 
fyrir næsta skólaár.  

Mars 2013 Stjórnendur  

Endurmenntun starfsmanna  Starfsmannaviðtöl  Mars 2013  Stjórnendur  

 

 

 

 

 


