
 

 

 
 
 
 

Kópavogi í október 2020. 
 

 

Ágætu foreldrar og nemendur Álftanesskóla. 
 
Menntamálastofnun hefur nú lokið ytra mati á starfi skólans sem unnið er fyrir mennta- og 
menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga. Niðurstöður birtast í 
opinberri skýrslu sem verður meðal annars birt á heimasíðu Menntamálastofnunar, mms.is. 
 
Matinu er fyrst og fremst ætlað að styðja skóla við að auka gæði náms og skólastarfs ásamt 
því að stuðla að umbótum. Tilgangurinn er einnig að afla upplýsinga fyrir fræðsluyfirvöld, 
starfsfólk skóla, foreldra og nemendur um skólastarfið, árangur þess og þróun ásamt því að 
tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá 
grunnskóla. 
 
Í skýrslunni er gerð grein fyrir stöðu skólans á metnum þáttum og eru styrkleikar og tækifæri 
til umbóta  hvers matsþáttar settar fram.  Helstu niðurstöður skólans eru eftirfarandi: 
 

Stjórnun 

Styrkleikar 

 Skólanámskrá er á heimasíðu og uppfyllir öll viðmið aðalnámskrár. 

 Stefna skólans, svo sem Uppeldi til ábyrgðar, er sýnileg í starfsháttum. 

 Stefna skólans er endurskoðuð reglulega af stjórnendum og kennurum. 

 Stjórnendur skapa svigrúm fyrir sameiginlega starfsþróun starfsmanna. 

 Fjöldi verkefnastjóra innan skólans geta leiðbeint öðrum varðandi nýtingu gagna. 

 Símenntunaráætlun byggir á stefnu skólans og þar rúmast einstaklingsbundnar forsendur til 

starfsþróunar. 

 Í símenntunaráætlun er þess gætt að gera ráð fyrir starfsþróun vegna þróunarverkefna.  

 Mikil og markviss samskipti eru við grenndarsamfélagið. 

 Gefið er út fréttabréfið Fuglafit sem fer inn á öll heimili og veitir upplýsingar um skólastarfið.  

 Stjórnendur eiga beina og óbeina aðild að öllum þróunarverkefnum. 

 Netöryggi er kynnt nemendum á ýmsan hátt. 

 Starfsfólk er sátt við hvernig daglegt starf er skipulagt. 

 Árlega er haldið skólaþing með nemendum þar sem þeir koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri. 

 Verkaskipting stjórnenda er skráð og þeir funda reglulega og miðla upplýsingum sín á milli. 

 Starfsþróunarsamtöl fara fram árlega. 

 Stjórnendur fylgjast með námi og kennslu og veita endurgjöf. 

 Mannauður er vel nýttur og fjöldi verkefnastjóra leiða hin ýmsu verkefni. 

 Starfsmannasáttmáli er til staðar. 

 

 



 

 

Tækifæri til umbóta 

 Gæta þess við endurskoðun skólanámskrár, m.a. skólareglna og stefnu skólans að allir 

hagsmunaaðilar komi þar að verki. 

 Gera grein fyrir  í náms- og kennsluáætlunum hvernig unnið er með stefnu skólans. 

 Hafa reglulega starfsmannafundi yfir allt skólaárið og birta fundaáætlun að hausti. 

 Virkja foreldra enn frekar til þátttöku í stefnumörkun skólans. 

 Leita eftir sýn og hugmyndum foreldra á fjölbreyttan hátt. 

 Fjölga kennslustundum í vali á unglingastigi. 

 Kynna enn betur stoðþjónustu skólans fyrir öllum hagsmunaaðilum. 

 Skólaráð setji sér vinnuáætlun og fundi reglulega. 

 Skólaráð haldi árlega opinn fund um skólamál með öllum hagsmunaaðilum. 

 Kynna enn betur fyrir nemendum hvar þeir eiga fulltrúa í ráðum og nefndum. 

 Setja á heimasíðu hvaða þróunarverkefni eru í gangi  á þessu skólaári og hverjir leiða þau. 

Nám og kennsla 

Styrkleikar   

 

 Stefna skólans um kennsluhætti er sýnileg á vettvangi. 

 Stefnan Uppeldi til ábyrgðar er áberandi í öllu skólastarfi. 

 Námsvísar (náms- og kennsluáætlanir) eru greinargóðir og byggja á aðalnámskrá. 

 Stuðningur er fjölbreyttur og tekur til allra þátta í skólastarfinu. 

 Einstaklingsnámskrár eru í Mentor sem hæfnikort með matskvörðum. 

 Niðurstaða nemendakönnunar gefur til kynna að einelti sé umtalsvert minna en í öðrum 

skólum sem nýta Skólapúls. 

 Í skólanámskrá er gerð grein fyrir viðmiðum um námsmat og matskvörðum. 

 Námsmat er fjölbreytt og tekur mið af kennsluháttum. 

 Bráðgerir nemendur fá nám við hæfi. 

 Grenndarsamfélagið er markvisst nýtt í skólastarfi. 

 Nemendur vinna ýmis samþætt verkefni svo sem Lesið í nesið. 

 Nemendur þjálfast í að meta eigið nám og vinnu. 

 Nemendur í nemendaráði fá þjálfun í að koma skoðunum sínum á framfæri. 

 Árlegt skólaþing eflir nemendalýðræði í skólanum. 

 Samvinna og stuðningur ríkir innan nemendahópsins. 

 Að mati foreldra fá nemendur hvatningu til að leggja sig fram í náminu og taka framförum. 

 

Tækifæri til umbóta 

  Gera grein fyrir hvernig námsaðlögun er háttað í náms- og kennsluáætlun.  

 Auka enn frekar fjölbreytni kennsluhátta. 

 Gera nemendum betur grein fyrir markmiðum einstakra kennslustunda. 

 Auka umræður og skoðanaskipti í kennslustundum. 

 Efla samstarf og samvinnu nemenda í námi.  

 Kynna enn betur fyrir nemendum heildarmarkmið námsgreina. 

 Kenna nemendum markvisst að setja sér markmið. 

 Hafa nemendur með í ráðum við gerð einstaklingsnámskráa þegar við á. 



 

 

 Gera áhugasvið nemenda sýnilegri í verkum þeirra. 

 Sjá til þess að ákvarðanir ráða og nefnda sem nemendur sitja í séu öllum nemendum 

aðgengilegar. 

 Hvetja til reglulegra bekkjarfunda í öllum árgöngum til að auka nemendalýðræði og þjálfa 

nemendur markvisst í að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. 

 Efla upplýsingagjöf til foreldra um námsárangur og námsáætlanir. 

 Leita leiða til að bæta enn frekar líðan nemenda í skólanum. 

Innra mat 

 
Styrkleikar 

 Í skólanámskrá er fjallað um helstu leiðir sem skólinn fer við að meta sitt innra starf. 

 Mat á námi og framförum og árangri nemenda fer fram með ýmsum hætti, m.a. með 

leiðsagnarmati. 

 Mat á kennslu af hálfu stjórnenda og jafningjamat kennara er á áætlun innra mats á þessum 

ári. 

 Framkvæmd innra mats er á ábyrgð stjórnenda. 

 Við öflun gagna er leitað eftir sjónarmiðum allra hagsmunaaðila. 

 Innra mat byggir á fjölbreyttri gagnaöflun. 

 Allir hagsmunaaðilar geta nefnt umbætur sem raktar eru til innra mats. 

 Greinargóðar skýrslur um innra mat eru á heimasíðu skólans. 

 Aðgerðaráætlun skólans vegna skólastefnu Garðabæjar til þriggja ára er á heimasíðu. 

 

Tækifæri til umbóta   

 Skipa matsteymi með fulltrúum allra hagsmunaaðila sem hefur umsjón með innra mati, velur 

leiðir og matsþætti, ákveður framkvæmd og ræðir umbætur. 

 Gera langtímaáætlun í innra mati (3-5 ár). 

 Ljúka skýrslu um innra mat áður en nýtt skólaár hefst. 

 Kynna niðurstöður innra mats formlega fyrir öllum hlutaðeigandi. 

 Samræður um þróun og umbætur fari fram meðal allra hagsmunaaðila. 

 Gera umbótaáætlun þar sem fram koma markmið, leiðir, þátttakendur, ábyrgðaraðilar, 

tímasetningar og hvernig og hvenær á að meta umbætur. 

 Leita enn frekar formlegra og óformlegra leiða til að fá hugmyndir og tillögur foreldra 

varðandi skólastarfið og stefnu skólans. 

Matsskýrslan hefur verið send skóla og sveitarstjórn/bæjarstjórn þar sem fram koma nánari 
niðurstöður ytra matsins. Skóli og sveitarstjórn vinna í framhaldi matsins áætlun um þær 
umbætur sem lagðar eru til.  Umbótaáætlun mun birtast á heimasíðu Menntamálastofnunar 
þegar hún hefur borist stofnuninni.   
 
 
 

Með bestu kveðju, 
Hanna Hjartardóttir og Björg Jónsdóttir 

Menntamálastofnun 


