
Matsáætlun         Skólaárið 2018 – 2019 
 

Þættir  Leiðir – matstæki Framkvæmd – tími Ábyrgð 

Húsnæði og búnaður  Viðhorfskönnun meðal 
foreldra. Skólapúlsinn.  

Starfsmannaviðtöl – mars  
2019.  Skólapúlsinn.  

 Stjórnendur.  

Innra starf; fjölbreytt náms 
og kennsluumhverfi 
 

 
  
 

  

Fagleg þróun  Umræður og greinargerð á 
stigum. 

Á skólaárinu. Stjórnendur – kennarar.  
Stigstjórar.  
 

Jafningjafræðsla Heimsóknir í 
kennslustundir, umræða 
og samantekt.  

Haust og vorönn  
Leiðsagnarmat. 
 

Verkefnastjóri  
Skólastjóri  

Kennsluaðferðir, heimanám, 
námsmat 

Viðhorfskönnun 
nemendur – foreldrar  
Skólapúlsinn.  

Haust 2018 - vorönn 2019. 
 

Deildarstjóri, 
skólastjórnendur.   

Upplýsingamiðlun  Viðhorfskönnun meðal 
nemenda og forelda, 
Skólapúlsinn.  

Haust- 2018 og vorönn 2019 Stjórnendur, deildarstjóri 

Námslegar kröfur  Lestrarpróf – 
hraðlestrarpróf  
Lesfimi,  
Lesskilningspróf – 
Orðarún. 
Greining á niðurstöðum 
samræmdra prófa 4., 7. og 
10.b. 

Nóv. 2018 - mars 2019. 
 
 
Reglulega á skólaárinu. 
 
 

Verkefnastjóri, kennarar, 
sérkennarar.  
 
Verkefnastjóri - lestur og 
ritun.  
 
Deildarstjóri stiga.   

Almennt viðhorf nemenda 
til skólans. Viðhorf foreldra 

Skólapúlsinn –
viðhorfskönnun meðal 
nemenda og foreldra.  

Á skólaárinu.  
Sjálfsmatsskýrsla árslok 2019 
(2017-2019).  

Deildarstjóri 1.– 10. b. 
Leggur könnun fyrir 
nemendur. Stjórnendur 
greina niðurstöður – 
sjálfsmatsskýrsla.  

Stjórnun, stefnumörkun og 
skipulag 

 

  
 

Skólanámskrá  
Innleiðing aðalnámskrár  

Umræður meðal 
starfsmanna og greining á 
helstu þáttum.  

Umræður og greining á 
skólaárinu. Vinna með 
hæfniviðmið og matsviðmið. 
sýnileg markmið og viðmið um 
árangur.  

Stjórnendur – kennarar.  

Námsmat – Leiðsagnarmat.  Fyrirlestrar og umræður.   Samantekt og mat á stöðu stiga 
er varðar leiðsagnarmat. Vor 
2019.  

Stjórnendur – kennarar.  

Námsmat – Lokamat.  
Vitnisburður nemenda.  

Fyrirlestrar og umræður.   Samantekt og mat á stöðu stiga 
er varðar lokamat. Stefna 
skólans í námsmati. Vor 2019.  

Stjórnendur – kennarar.  

Lestrarstefna  Formlegt mat og stefna 
skólans.    

Umræður og greining  
Kynning f. foreldra í 1. bekk og 
3. bekk. Haustönn.  

Stjórnendur –
verkefnastjóri í lestri. 

KVAN – samskipti  Mat og umræða á 
námskeiði starfsmanna. 

Umræður og greining. 
Haustönn.  
 

Stjórnendur – kennarar.  

Uppeldi til ábyrgðar Mat og umræða  Umræður og greining. Vorönn.  
 

Stjórnendur – kennarar.  

Starfsmenn 
 

   

Starfsmannaviðtöl – 
starfsumhverfi 

Starfsmannaviðtöl.  
Skólapúlsinn – 
starfsmannakönnun.  

Feb. 2019 
Mars 2019. 

Stjórnendur.  

Endurmenntun starfsmanna  Starfsmannaviðtöl.  Mars 2019.  Stjórnendur.  
 

 


