
Umbóta- og matsáætlun    Skólaárið 2020 – 2021  Greining á stöðunni haust 2021  
 
 

Í umbótaáætlun þarf að koma fram markmið, leiðir, þátttakendur, ábyrgðaraðilar, tímasetningar og hvernig og hvenær á að meta umbætur sbr. 

skýrslu um ytra mat 2020. Umbótaáætlun og matsáætlun Álftanesskóla voru því endurmetnar og sameinaðar í eitt skjal til að koma til móts við 

tillögu um úrbætur (okt. 2020).  

 
Nám og kennsla   

 
 

    
 

 
 

 
 

Efnisþættir: 
 

Markmið með 
umbótum 

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið  

 

Ábyrgð Endurmat 
Hvenær/hverni

g 

Hvað hefur verið 
gert  

Kennsluaðferðir 
Upplýsingamennt  
Mentor – google 

classroom.  

Að auka áherslur á 
notkun mentor og 
google classroom 
og snjalltækja í 
kennslu.  
 

Efla skráningu, 
notkun kennara og 
nemenda og miðlun 
upplýsinga.  

Umræður og 
greining á 
skólaárinu.  

Stjórnendur – 
kennarar 
Kennsluráðgjafi, 
stigs- og 
verkefnastjórar. 

Ársskýrsla.  
Náms- og 
kennslu- 
áætlanir.  
 

Framkvæmt.  
Von er á fleiri 
spjaldtölvum eða 
chrome bókum.  

Aukin upplýsingagjöf 
til foreldra, aukinn 
notkun á mentor 

foreldra og kennara. 

Að huga að 
upplýsingagjöf til 
foreldra um líðan 
og stöðu nemenda 
í námi t.d. í 
gegnum mentor. 
 

Starfsmenn skoði 
betur möguleika 
mentor – reglulegt 
fréttabréf skólans. 
Upplýsingar beint frá 
kennurum.  
Viðhorfskönnun 
meðal nemenda og 
foreldra. 
Skólapúlsinn.  

Reglulega á 
skólaárinu.  
 
 
 
Reglulega f. 
nemendur og í 
mars/apríl f. foreldra. 

Stjórnendur. 
Kennarar. 

Mentor. 
Skólapúlsinn. 

Framkvæmt.  
 
 
 
 
 
 

Náms- og 
kennsluáætlanir. 

 

Að allir þættir 
skólastarfsins 
birtist í náms- og 
kennsluáætlunum. 

Mentor – unnið áfram 
með að því að bæta 
náms- og 
kennsluáætlanir.  
Áfram unnið með 
hæfniviðmið, sýnileg 

Útbúnar í ágúst – 
sept. 2020, 
endurmetnar í  
jan.og júní 2021. 
 
Reglulega á 
skólaárinu.  

Skólastjóri. 
Deildarstjóri. 

Náms- og 
kennsluáætlanir.  
Sýnileg markmið  
og viðmið um 
árangur.  

Framkvæmt. Eru 
í stöðugri 
endurskoðun.  
 



markmið og viðmið 
um árangur.   

 

Námslegar kröfur. 
Námsmat.  

Að nemendur viti 
að hverju er stefnt. 

Skólapúlsinn.  
Áherslur og 
námslegar kröfur 
kennara.  
Skólapúlsinn.  
Hæfnikort.  
Lestrarpróf – 
hraðlestrarpróf.  
Lesfimi,  
Lesskilningspróf – 
Orðarún. 
Greining á 
niðurstöðum 
samræmdra prófa 4., 
7. og 10.b.  
Samantekt og mat á 
stöðu stiga er varðar 
lokamat. 
Endurskoðun á stefnu 
skólans í námsmati 
vor 2021. 
 

Reglulega á  
skólaárinu. 
 
 
 
 

Deildarstjóri stiga.  
Kennsluráðgjafi.  
 

Skólapúlsinn.  
Samræmd próf.  
Lesferill.  
Orðarún.  
Skimanir.  
Hæfnikort.  

Niðurstöður eru í 
skýrslum, 
nemenda- og 
starfsmanna-
könnun.   
Vinna heldur 
áfram með 
hæfnikort.  
Endurskoðun á 
stefnu skólans 
framkvæmd en 
þarfnast 
áframhaldandi 
vinnu.  

Námshættir og 
námsvitund.  

. Sjálfsmat, námsmat, 
Skólapúlsinn. 

Matsteymi. 
 

Kennarar.  Mars 2021. Framkvæmt.  
 
 

Lýðræðisleg 
vinnubrögð, þátttaka 
og ábyrgð nemenda. 

 Skólaþing-
niðurstöður. 
Nemendaráð. 

Á skólaárinu.  
 

Matsteymi. 
Nemendur. 

Ársskýrslur.  Sett á bið v. 
Covid.  

Nemendur og líðan. 
Vinna með forvarnir 
gegn einelti og betri 

líðan nemenda.  

Að huga að 
forvörnum. 
Að huga að velferð 
og líðan nemenda. 

Velferð barna í 
Garðabæ, ýmis 
forvarnarverkefni fest 
í sessi.  
Viðhorfskönnun 
nemenda.  
Námsviðtöl.  
Skólapúlsinn.  

Nóv. 2020 (Gegn 
einelti)  
Reglulega á 
skólaárinu.  
okt. og mars. 
Feb. - mars 2021. 

Stjórnendur. 
Kennarar.  
 
 
 
Kennsluráðgjafi.  
Deildarstjóri stiga. 
  

Forvarnaráætlun
.  
Forvarnarvika í 
Garðabæ. 
Skólapúlsinn.  
Námsviðtöl.  
Áfanga- og/eða 
sjálfsmats-
skýrsla.  

Framkvæmt.  



 

Starfsmenn         
 

 
 

Efnisþættir: 
 

Markmið með 
umbótum  

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið   

 

Ábyrgð Endurmat  
Hvenær/hvenig  

Hvað hefur verið 
gert   

Fagleg þróun 
áherslur skólans.  
Faglegt samstarf, 

samræður á stigs-, 
fræðslu og 

árgangafundum. 

Að auka fjölbreytni 
kennsluhátta.  
Að vinna að 
símenntunaráætlun 
í tengslum við 
markmið og 
áherslur skólans.  

Áherslur m.a.  á 
fjölbreytta 
kennsluhætti, læsi, 
uppeldi til ábyrgðar. 
Þróunarverkefni: 
leiðsagnarmat, 
vaxandi hugarfar, 
ritun og stærðfræði. 
Umræður og 
greinargerð á stigum. 
Fræðsluerindi, 
umræður og 
hópastarf - fagteymi. 

Samantekt og mat á 
stöðu stiga er varðar 
t.d. Uppeldi til 
ábyrgðar, 
leiðsagnarmat og 
vaxandi hugarfar. 
Haust 2020 og vor 
2021. Fundargerðir 
stigs- og verkefna-
stjóra. Reglulega á 
skólaárinu. 
Reglulega yfir 
skólaárið verði 
faglegar umræður, 
áherslur á fræðslu-, 
stigs- og árganga-
fundum. 
 

Skólastjóri.  
Verkefnastjóri. 
Stigs- og 
verkefnastjórar.  

Ársskýrsla.  
Skýrslur um 
þróunarverkefni.  
Símenntunar-
áætlun. 
Sjálfsmats-
skýrsla.  

Framkvæmt. 
Birtast á 
heimasíðu 
skólans.  

Starfsánægja, líðan og 
aðbúnaður.  

  Starfsmannasamtöl. Stjórnendur. Kennarar.  
Stjórnendur. 

Áfangaskýrsla 
2020 
 

Framkvæmt.  
Mars 2021. 
 

 
Stjórnun og skipulag   

       

Efnisþættir: 
 

Markmið með 
umbótum  

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið   

 

Ábyrgð Endurmat  
Hvenær/hvenig  

Hvað hefur verið 
gert   

Skóladagur nemenda, 
skólanámskrá, 

starfsáætlun, áætlanir 
og verklagsreglur. 

Að meta og 
endurskoða 
reglulega 
meginþætti 
skólastarfsins sbr. 
Aðalnámskrá.  

Skólanámskrá 
endurskoðuð 
skólaárið 2020 – 
2021. Farið yfir þætti 
sem þarf að 
endurskoða, meta og 
bæta. Starfsáætlun, 

Á haustönn 2020:  
Starfsáætlun  
Starfsmannahandbó
k  
Á vorönn 2021  
Ársskýrsla  

Skólastjóri. 
Aðstoðarskólastjór
i. 
Deildarstjórar. 
Verkefnastjórar. 
Skrifstofustjóri. 
 

Öll gögn birtast 
á heimasíðu.  
 

Framkvæmt.  



starfsmanna-handbók 
og stefna skólans 
yfirfarin árlega. Þá 
ársskýrslur, náms- og 
kennsluáætlanir og 
reglulega heimasíða 
skólans. 
Umræður meðal 
starfsmanna og vinna 
með hæfniviðmið, 
hæfnikort, mentor. 
Umræður og greining 
á skólaárinu. Áfram 
unnið með 
hæfniviðmið, sýnileg 
markmið og viðmið 
um árangur.  

Náms- og 
kennsluáætlanir (ág. 
jan. júní 
endurmetnar) 
Heimasíðan 
reglulega á árinu.  

  

Stjórnandi sem 
faglegur leiðtogi.  

  Starfsmannasamtöl. Feb.– mars 2021. Stjórnendur.  
 

Framkvæmt.  
 
 

Stjórnun skólans.   Starfsmannasamtöl. Feb. – mars 2021. Stjórnendur  
 

Framkvæmt.  
 

 
Áherslur  

Uppeldi til ábyrgðar  

          

Efnisþættir 
 

Markmð með 
umbótum  

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið   

 

Ábyrgð Endurmat  
Hvenær/hvenig  

Hvað hefur verið 
gert   

Fræðsla kennarar og 
starfsmenn. 

Að rifja reglulega 
upp megináherslur 
í uppeldi til 
ábyrgðar og fræða 
nýja starfsmenn.   
 

Haust 2020 námskeið 
fyrir nýja starfsmenn. 
Upprifjun og fræðsla 
á megináherslum.   

Starfsmannafundi 
ágúst 202 og 
reglulega á 
skólaárinu. 

Verkefnastjóri.  
Stjórnendur. 

Fræðslufundir.  
Matsniðurstöður 
úr könnunum.   
Sjálfsmatsskýrsl
a. 
Áfangaskýrsla.  

Framkvæmt.   

Fræðsla til foreldra. Að upplýsa foreldra 
um megináherslur í 
hverjum árgangi.  
 

Á haustfundum með 
umsjónarkennurum – 
haustbréf.  

Ágúst 2020. Umsjónarkennarar
.  

Haustfundir.  Framkvæmt, var 
rafrænt á netinu 
v. Covid.  



Stefna gerð sýnilegri í 
daglegu starfi skólans. 

Að allir sjái, heyri 
og finni stefnuna í 
skólastarfinu.  

Kennarar sjá um að 
setja upp fjölbreytt 
verkefni og gera 
stefnuna sýnilegri. 
Allir árgangar vinni 
bekkjarsáttmála og 
birti á sameiginlegu 
svæði.  
  

Á skólaárinu.  
 
 

September 2020. 

Kennarar. 
Stjórnendur. 

Sáttmálar  
Orðræðan  
Verkfæri í 
Uppeldi til 
ábyrgðar.  

Framkvæmt.  

Unnið verði áfram með 
eina þörf á á hverju 

skólaári. 

Að vinna með 
þarfir nemenda og 
gera þau meðvituð 
um táknin í Uppeldi 
til ábyrgðar og 
hvað þau þýða.  
 

Þörfin í ár er öryggi.  Kærleikar í lok nóv. 
2020. 

Stjórnendur. 
Verkefnastjóri. 
Kennarar. 

Vinapör. 
Veggir skólans.  
Öryggi. 

Framkvæmt.  

 
Áherslur  

Þróunarstarf   

      

Efnisþættir 
 

Markmð með 
umbótum  

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið   

 

Ábyrgð Endurmat  
Hvenær/hvenig  

Hvað hefur verið 
gert   

Læsi – kynning fyrir 
foreldra barna í 1. 

bekk, 3. bekk og eftir 
þörfum í öðrum 

árgöngum.  

. Fræðsla til foreldra 
um lestur og samstarf 
við foreldra 

Sept. 2020. Verkefnastjóri  
Sérkennarar  
Umsjónar-
kennarar   
 

Könnun meðal 
foreldra.  

Framkvæmt.  

Lesfimi, Orðarún. Að nota þau 
matstæki sem eru 
aðgengileg.  

Kennarar sjá um að 
leggja fyrir, 
verkefnastjóri og 
deildarstjóri 
sérkennslu aðstoða.   

Reglulega á 
skólaárinu.  

Verkefnastjóri í 
læsi, deildarstjóri 
stoðþjónustu, 
sérkennarar og 
umsjónarkennarar. 
 

Niðurstöður úr 
lesfimi og 
orðarún.  

Framkvæmt.  

Aukin lestur í öllum 
árgöngum, lestrarátak, 
lestrarvinir, mat á lestri 

o.s.frv. 

Að nemendur njóti 
þess að lesa og 
geri sér grein fyrir 
stöðu sinni í lestri.  

Kennarar skipuleggja 
og festa í sessi ýmsar 
leiðir sem unnið hefur 
verið að á síðustu 
árum.  

Reglulega á 
skólaárinu.  
 
 
 
Lotur á miðstigi. 

Kennarar  
 
 
 
Verkefnastjóri  
 

Lestrarstundir.  
Fjölgreinar.  
Bókasafn.  
Skólapúlsinn.  

Framkvæmt.   



Fastir tímar á 
bókasafni á miðstigi - 
fjölgreinar 
Fastir tími í yndislestri 
hjá öllum árgöngum. 
  

 
Daglega.  

Kennarar  
 

Kynning á lestrarstefnu 
skólans fyrir foreldra 

barna í 1. bekk.  

Að hafa skýra 
stefnu í læsi.  

Árleg fræðsla  September 2020. Verkefnastjóri  
Umsjónarkennarar 
Sérkennarar  
 

Læsisstefna 
skólans.  

Framkvæmt.  

Aukin áhersla á ritun – 
þátttaka kennara í gerð 

matsramma í ritun, 
Menntamálastofnun. 

Þróunarverkefni á 
miðstigi: Rætt til 

ritunar. 
Jafningjafræðsla. 

Félagarýni.  

Að auka færni 
nemenda í ritun og 
mat sé byggt á 
tilteknum þáttum.  
 
 
  

Kennarar á miðstigi 
eru að í samstarfi við 
mms og eru jafnhliða 
að vinna að 
þróunarverkefni í 
ritun.  
 
Jafningjafræðsla. 

Reglulega á 
skólaárinu.  
 
 
 
 
Verkefnastjóri og 
kennarar  
kynna niðurstöður 
verkefnisins í lok 
skólaársins, maí 
2021  
Skýrslu skilað í júní 
2021. 
  

Kennarar á 
miðstigi  
Verkefnastjóri  
 
 
 
Verkefnastjóri  
Kennarar  

Námskeið. 
Fræðsla.  
Náms- og 
kennslu- 
áætlanir.  
Jafningjafræðsla  
 
 
Skýrsla um 
þróunarstarfið.  
  

Fræðsla á netinu.  
Jafningjafræðsla, 
var ekki v. Covid.  
 
 
Skýrsla um 
þróunarstarf, sjá 
heimasíðu 
skólans.  
  

Aukin áhersla á 
stærðfræði. 

 Þróunarverkefni 
yngsta stig. 
Stærðfræði úti og inn 
– Jafningjafræðsla. 
Niðurstöður 
samræmdra prófa 
skoðaðar og metnar.  

Reglulega á 
skólaárinu.  
Kennarar kynna 
niðurstöður í lok 
skólaársins – maí 
2021  
Skýrslu skilað í júní 
2021. Samantekt á 
niðurstöðum 
samræmdra prófa 
rýndar að hausti og 
vori.  
 
 

Kennarar.  
 
Stjórnendur.  

Náms- og 
kennslu- 
áætlanir.  
Skýrsla um 
þróunar- 
verkefni.  

Framkvæmt.  
 
 



 
Áherslur 

Umhverfisstefna   

      

Efnisþættir 
 

Markmð með 
umbótum  

Leiðir til úrbóta Framkvæmd  
Hvenær unnið   

 

Ábyrgð Endurmat  
Hvenær/hvenig  

Hvað hefur verið 
gert 

  

Rifja reglulega upp 
áherslur skólans. 

Stefnumótun 
Garðabæjar (innkaupa- 

og úrgangsstefna).  

Að rifja reglulega 
upp megináherslur 
og vinna sbr. nýrri 
stefnu G.bæjar.  

Umhverfisnefnd, 
upprifjun á 
megináherslum.  
Verkefnastjóri 
Garðabæjar.  

Á skólaárinu  
 
Samantekt að vori 
2021.  

Umhverfisnefnd. 
Stjórnendur. 

Umhverfisstefna  
Skólanámskrá. 
Heimasíða.  

Framkvæmt. 
Sumt var fært til 
v. Covid.  

Umhverfi innan og utan 
skólans. 

Að nota 
nærumhverfi 
skólans í 
námsskipulagi með 
áherslu á 
útikennslu.  
Þróunarverkefni í 
Eramus.  
Þróunarverkefni: 
Stærðfræði úti og 
inni.  
 

Umhverfisnefnd og 
kennarar skipuleggja 
ýmsa viðburði t.d. á 
skólalóð, Lesið í 
Nesið o.fl.  
  

Reglulega á 
skólaárinu. 

Umhverfisnefnd. 
Stigsstjórar. 
Kennarar. 

Náms- og 
kennslu- 
áætlanir.  
Skólanámskrá.  
Heimasíða 
skólans.  

Framkvæmt.   

 
Innra mat  

     
 

      

Efnisþættir: 
 

Markmið með 
umbótum 

Leiðir til úrbóta Framkvæmd 
Hvenær unnið 

 

Ábyrgð Endurmat 
Hvenær/hverni

g 

Hvað hefur verið 
gert.  

Matsteymi – sjálfsmat 
skólans. 

 

Að allir eigi sinn 
fulltrúa í 
matsteymi. 
Að fylgja umbótum 
úr innra mati eftir á 
kerfisbundinn hátt. 

Sjálfsmatsáætlun. 
Skýrsla unnin og 
skráð á tveggja ára 
fresti. Áfangaskýrsla 
er gerð að vori.  
Áætlun um 
endurmenntunar-, 
umbóta- og 
matsáætlun gerð á 
hverju hausti.  

Áfangaskýrsla 2020. 
Sjálfsmatsskýrsla 
vor 2021 (2019-
2021). 
 
Ágúst 2020. 
 
 
Samantekt fyrir 
áfangaskýrslu 

Stjórnendur, stigs-
, verkefnastjóra og 
matsteymi vinna 
úr niðurstöðum.  
 
Skólastjóri ritstýrir.  
 
Deildarstjóri og 
kennsluráðgjafi 

Nóv. 2020  
Vor 2021  
Skólapúlsinn.  
Ársskýrsla  
Niðurstöður 
innanhús-
kannana.  
 
Áfangaskýrsla.  

Framkvæmt.  
Nemenda- og 
foreldrakönnun, 
ársskýrsla á 
heimasíðunni.  
 
 
 
 
 



Stjórnendur og 
matsteymi vinna úr 
niðurstöðum 
Skólapúlsins og 
ákveðnir þættir metnir 
í innanhúskönnunum.  
Fá sjónarmið og 
þátttöku allra 
hagsmunaaðila í 
umræður, skipulag og 
framkvæmd innra 
mats. 
  

(2019–2020) fyrir 
árslok 2020. 
 

leggja könnunina 
fyrir nemendur.  
Skrifstofustjóri sér 
um samskipti við 
foreldra. 
Stjórnendur greina 
niðurstöður fyrir 
sjálfsmatsskýrslu. 

Sjálfsmatsskýrsl
a. 
Endurmenntun-
áætlun.  
Umbóta- og 
matsáætlun. 

 
Framkvæmt.  
Unnið með 
umbóta- og 
matsáætlun 
2020 – 2021.  
Greining á 
gögnum haust 
2021.  

Starfsmannaviðtöl. Að eiga samræður 
um líðan og fleiri 
þætti, mismunandi 
áherslur milli ára.  

Undirbúningsblað. 
Stjórnendur taka 
viðtöl við alla 
starfsmenn að vori.  

Haust (nóv.) 
valfrjálst og vorönn 
(feb.). 
 

Aðstoðarskólastjór
i. 
Skólastjóri. 

Samantekt á 
heildarniðurstöð
ur skráðar og 
kynntar.  
Umbóta- og 
matsáætlun 
næsta skólaárs.  
 

Starfsmenn fengu 
spurningablað og 
unnið 
með óskir fyrir 
næsta 
skólaár 

Skólapúlsinn.  Að leita formlega 
eftir sjónarmiðum 
allra hagsmuna- 
aðila.  

Niðurstöður úr 
könnunum: nemendur 
(2019-2021), 
starfsmenn  (2020), 
foreldrar/forráðamenn 
(2021).  

Haustönn 2020 
nemendur og 
starfsmenn. 
 
Vorönn 2021 
nemendur og  
foreldrar. 
 
Skólapúlsinn.  
 

Deildarstjóri. 
Kennsluráðgjafi. 
Skrifstofustjóri. 
Skólastjóri. 
Aðstoðarskólastjór
i. 

Áfangaskýrsla 
haust 2020. 
Sjálfsmats-
skýrsla vor 
2021. 

Skýrslur haust 
2021.  

Jafningjafræðsla og 
vettvangskönnun 

kennara og stjórnenda. 

Að jafningja-
fræðsla verði fastur 
liður í skólastarfinu 
og innlit 
stjórnenda.  

Áhersla á að 
formgera stefnu í 
jafningjafræðslu og 
vettvangskönnun 
kennara og 
stjórnenda. Á fyrsta 
starfsmannafundi 
kynnt áætlun um 

Haustönn 2020 
(nóv.) innlit 
stjórnenda. 
Vorönn 2021 (mars) 
jafningjafræðsla 
kennarar/starfsmenn
. 

Skólastjóri. 
Aðstoðarskólastjór
i. 

Samantekt úr 
niðurstöðum í 
könnunum til 
starfsmanna og 
gögnum 
stjórnenda.  
Umbótaáætlun 
næsta skólaárs.  

Ekki hægt að 
koma við 
jafningjafræðslu 
v. Covid.  
 
 
Umbóta- og 
matsáætlun 



framkvæmd. 
Kennarar velja þætti 
og leggja mat á 
framkvæmdina. 
  

næsta skólaárs – 
2021 - 2022.  

Ársskýrsla. Að meta og skrá 
megináherslur 
skólastarfsins 
skólaárið 2020–
2021.  
 

Samantekt á starfi 
skólaársins í hverjum 
árgangi vor 2021 í 
öllum námsgreinum.   

Júní 2021.  
 

Stjórnendur  
Kennarar  
 
Aðstoðarskólastjór
i ritstýrir. 

Ársskýrsla birt á 
heimasíðu og 
send til 
skólanefndar.  
 

Ársskýrsla birt á 
heimasíðu og 
send til 
skólanefndar.  
 

Rýmingaráætlun 
endurskoðuð, 

öryggismyndavélar, 
persónuverndarlöggjöf. 

Að gæta að öryggi 
nemenda og 
starfsmanna.  
  

Nýtt húsnæði. 
Umræður, 
endurskoðun og 
úrvinnsla: kennarar, 
húsvörður, 
nemendaráð, 
skólaráð og 
foreldrafélagið 
(Öryggisnefnd).  

Endurskoðun og 
umbætur hefjast 
sept. 2020.  
Öryggisáætlun 
vorönn 2021.  
Endurskoðun og mat 
á skólaárinu.  
Fundur með 
Vinnueftirlit  
sept. 2020. 

Öryggisteymi. 
Stjórnendur. 

Rýmingaráætlun
.  
Matsskýrsla 
vinnueftirlitsins.  

Framkvæmt.  

Samstarf heimila og 
skóla. 
Almennt viðhorf 
nemenda til skólans.  
Viðhorf kennara. 
Viðhorf foreldra. 

 Skólapúlsinn.  
Skólapúlsinn –
viðhorfskönnun 
meðal nemenda og 
foreldra 2020–2021. 
Viðhorfskönnun 
meðal nemenda og 
starfsmanna 2019–
2020. 

Foreldrar. 
Kennarar.  
Nemendur.  
 

Matsteymi. 
Deildarstjóri og 
kennsluráðgjafi 
leggja könnunina 
fyrir nemendur.  
Skrifstofustjóri sér 
um samskipti við 
foreldra. 
Stjórnendur greina 
niðurstöður fyrir 
sjálfsmatsskýrslu. 
 

Á vorönn. 
Samantekt 
(2019–2020) 
fyrir árslok 2020. 
Sjálfsmatsskýrsl
a vor 2021 
(2019-2021). 

Framkvæmt.  
 

 

 

 


