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1. Inngangur 

 

 

Samkvæmt 35. og 36. grein grunnskólalaga  nr. 91/2008 ber öllum grunnskólum að 

framkvæma kerfisbundið sjálfsmat. Tilgangur þess er að kanna hvort markmiðum skólans hafi 

verið náð, greina sterka og veika þætti í skólastarfinu og skapa þannig grunn að umbótum. 

Margir ólíkir þættir hafa áhrif á skólastarf og skólar verða að koma til móts við ólíkar þarfir. 

Sjálfsmatið þarf stöðugt að vera í gangi og er langtímamiðað. Með því fer fram víðtæk 

gagnasöfnun um skólastarfið. Sjálfsmat skóla er því leið til þess að miðla þekkingu á 

skólastarfi og er liður í þróun hvers skóla. Sjálfsmat, umbætur og mat á þeim eru því lykill að 

því að gera góðan skóla betri. 

  

Sjá grunnskólalögin á eftirfarandi slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html 

 

Samkvæmt grunnskólalögunum er það í verkahring sveitarstjórna að sinna mati og eftirliti 

með gæðum skólastarfs, sbr. 5., 6. og 37. grein, og láta ráðuneyti í té upplýsingar um 

framkvæmd skólahalds, innra mat, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og 

áætlanir um umbætur. Samkvæmt 38. grein kemur fram að Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í 

grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum skv. 37. grein og með sjálfstæðri 

gagnaöflun. 

 

Skólar geta valið hvaða aðferðir þeir nota í sjálfsmatsvinnunni. Ráðuneytið gefur út ákveðin 

viðmið sem skólum er ætlað að uppfylla í sjálfsmatsvinnunni. Til að mat teljist uppfylla 

viðmið laga þarf það að vera formlegt, altækt, áreiðanlegt, samstarfsmiðað, umbótamiðað, 

árangursmiðað, stofnana- og einstaklingsmiðað, lýsandi, greinandi og opinbert. 

 

Ýmislegt hefur áður verið unnið að sjálfsmati skólans en þetta er í annað sinn sem skýrsla er 

gerð um matið. Skólaárið 2007-2008 voru gerðar miklar breytingar á skólanámskránni. Við 

þróun skólanámskrárinnar höfðum við í huga að sjálfsmat skólans yrði einfalt, gagnort, 

auðskilið og félli að uppsetningu námskrárinnar. Allir starfsmenn komu að sjálfsmatsvinnunni 

á einhvern hátt. 

http://www.althingi.is/altext/135/s/1114.html
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1.1. Um Reykjahlíðarskóla 

 

Í Reykjahlíðarskóla er sýn skólans að öllum líði vel og þeir nái árangri. Eftir þessari sýn 

starfa nemendur, kennarar og annað starfsfólk skólans. 

Öll starfsemi önnur en íþróttakennsla fer fram á einum stað, í Reykjahlíðarskóla. 

Íþróttakennsla fer fram í Íþróttamiðstöð Mývatnssveitar sem er við hlið skólans, ekki er 

innangengt á milli. 

Í Reykjahlíðarskóla starfa einnig Tónlistarskóli Mývatnssveitar og í vetur hefur Leikskólinn 

Ylur haft hluta sinnar starfsemi í Reykjahlíðarskóla . 

Samstarf er við tónlistarskólann. Nemendur fá tækifæri til að sækja tónlistarnám á skólatíma 

þegar því verður við komið.  

Samstarf er einnig við Leikskólann Yl . Þeir nemendur sem koma í 1. bekk næsta haust koma 

nokkrum sinnum í heimsókn í skólann og eins fara yngstu nemendur okkar í heimsókn í 

leikskólann. Að jafnaði eru heimsóknir einu sinni í mánuði. Á vordögum err svo 2ja daga 

skóli. 

Mötuneyti er fyrir alla skólana í Reykjahlíðarskóla. Leikskólinn fær sendan mat til sín en 

nemendur grunnskólans og hluti nemenda leikskólans borða í sal Reykjahlíðarskóla.  

Skólaárinu er skipt í tvær annir sem enda með námsmati í desember og maí. Hver 

kennslustund er 40 mínútur. Kennsla hefst klukkan 8:30 og allri kennslu lokið ekki seinna en 

klukkan 15:10. 

 

Sérstaða skólans: Skólinn er fámennur með litla námshópa. Samkennsla er hjá öllum 

nemendum. Nálægðin er mikil og allir þekkjast vel. Gott samstarf er milli heimila og skóla. 

Allir nemendur koma a.m.k. tvisvar fram á hinum ýmsu uppákomum skólans, með því móti 

verða nemendur okkar öruggari með sig. Við erum í um 300 metra hæð yfir sjávarmáli, 

rúmlega helmingur nemenda býr í dreifbýli og kemur í skólann með skólabílum, hinn hlutinn 

býr í þéttbýliskjarnanum í Reykjahlíð. Við búum í einstöku umhverfi með jarðhita, 

náttúrufegurð og jarðfræðifyrirbærum.  
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Nemendur Reykjahlíðarskóla skólaárið 2010-2011 voru 48 í  1.-10. bekk og skiptust í 4 

bekkjardeildir: 

1.-3. bekkur 9 nemendur 

4.-6. bekkur 12 nemendur 

7.-8. bekkur 11 nemendur 

9.-10. bekkur 16 nemendur 

1.2. Starfsmenn Reykjahlíðarskóla 

Skólastjóri er Sólveig Jónsdóttir. Það er eina stjórnunarstaðan við skólann.  

Kennarar eru 7. Stöðugildi eru 6,4  og kennslustundir á 166 viku skólaárið 2010-2011. 

Stuðningsfulltrúar eru 2 (1,3 stöðugildi). 

Skólaliðar eru 2 og gegna jafnframt starfi húsvarðar (2 stöðugildi). 

Matráðar eru 2 (1,5 stöðugildi). 

Sérfræðiþjónustu fáum við frá skólaþjónustu Norðurþings. 

1.3. Markmið skólastarfs Reykjahlíðarskóla 

Í Reykjahlíðarskóla vinnum við eftir þeirri stefnu að öllum líði vel og að allir nái árangri 

 

• Í skólanum séu samskipti jákvæð, góð samvinna milli heimila og skóla og virk tengsl 

milli skóla og umhverfis. Gott samstarf heimila og skóla getur haft afgerandi áhrif á 

velferð nemenda. 

o Forsenda þess að öllum líði vel í skólanum er að samskipti séu góð. Tvisvar á 

skólaárinu eru foreldraviðtöl þar sem nemendur mæta með foreldrum sínum. 

Námsefniskynningar eru haldnar í upphafi skólaárs. Foreldrar fá upplýsingar 

um skólastarfið í tölvupósti og af heimasíðu skólans. 

 

• Skólinn sér til þess að upplýsingar um skólastarfið séu aðgengilegar. 

o Það gerum við með því að hafa heimasíðu skólans lifandi og aðgengilega, þar 

inn er sett dagskrá mánaðarins, matseðill, fréttir úr skólastarfinu og myndir. 

Þar  inni er einnig að finna skólanámskrá, sjálfsmatsskýrslur og um annað sem 

lítur að starfi skólans. Einnig er mentor notaður til að senda heim upplýsingar í 

tölvupósti. 
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• Misjafnt er með hvaða hætti og eftir hvaða leiðum nemendur tileinka sér námið og því 

brýnt að bjóða þeim upp á fjölbreytt kennslutæki og gögn og koma þannig til móts við 

þarfir þeirra og áhugasvið.  

o Við leitumst eftir að aðlaga nám að þörfum hvers og eins. Nemendur hafa 

aðgang að fjölbreyttum kennslutækjum og hafa val um það hvort þeir nýta sér 

þau. Í unglingadeild er boðið upp á val þar sem nemendur geta aðlagað nám 

sitt að sínu áhugasviði jafnt innan skólans sem utan.  

 

• Í skólanum fari fram fjölbreytt starf og nemendur hafi áhrif á framvindu og hraða 

náms síns. 

o Við leitumst eftir að hafa fjölbreytt starf í skólanum meðal annars með því að 

brjóta upp skólastarfið með ýmsum hætti til dæmis þemadögum, æfingum fyrir 

árshátíð og þorrablót og útivistardögum. Nemendur vinna á mismunandi hraða 

í sumu námsefni en það fer eftir greinum og efni.  

 

• Með því að laga skólastarfið að mismunandi þörfum og getu nemenda hverju sinni 

ættu nemendur að fá notið sín í skólastarfinu og öðlast jákvætt viðhorf til skólans og 

námsins. 

o Með því að veita nemendum ákveðið frelsi við nám sitt meðal annars 

námshraða og vinnuaðstöðu, þ.e. að þeir finni þá námsaðstöðu sem þeim líkar 

best, hvort sem er að sitja við borð eða undir því, öðlast þeir jákvætt viðhorf 

bæði til skólans og námsins. 

 

1.4. Þróunar- og nýbreytnistarf 

Við vinnum að svokölluðu Grænfánaverkefni sem er stýrt af Landvernd. Skólar á grænni 

grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. 

Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum leitast við að stíg 7 skref. Þegar 

því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu 2 ár en sú viðurkenning 

fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu starfi. Grænfáninn er umhverfismerki sem 

nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. 

Reykjahlíðarskóli hefur verið skóli á grænni grein síðan árið 2006 og flaggað fánanum í 3 ár. 

Reykjahlíðarskóli hefur tekið þátt í áætlun Olweusar gegn einelti frá árinu 2006. Niðurstöður 

árlegrar nóvember könnunar, sem lögð var fyrir nemendur í 4.-10. bekk sýna að einelti hefur 
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minnkað frá fyrri könnunum. Í nóvember 2009 voru 5,1% nemenda lagðir í einelti en í 

nóvember 2010 var það komið niður í 2,8%. 

Við höfum verið að innleiða skólastefnuna Uppeldi til ábyrgðar. Þetta er m.a.stefna um það 

hvernig hægt er að kenna börnum og unglingum að beita sig sjálfsaga í samskiptum við aðra. 

Við höfum unnið að innleiðingu þessarar stefnu í vetur. Við tókum ákvörðun um að innleiða 

stefnuna í litlum skrefum.  

 

1.5. Umbætur frá síðasta skólaári 

Á síðasta skólaári var heimanám skoðað og í framhaldi af því var ákveðið að ræða tilgang 

heimanáms við foreldra og nemendur í viðtali að hausti. Það var gert og var tilgangur 

heimanáms ljósari fyrir mörgum. 

Kennsluaðferðir voru einnig skoðaðar og var tillaga um að fylgjast með nemendum í eina 

viku í október og skrá þegar einstaklingsaðstoð var veitt. Í nokkrum tilfellum kom í ljós að 

sumir þeirra sem báðu ekki um aðstoð þurftu ekki á henni að halda en einnig kom fram að 

nokkrir þurftu aðstoð sem báðu ekki um hana. Eftir það var fylgst sérstaklega með þeim 

nemendum. 

Námskröfur og námsmarkmið voru athuguð og í framhaldi af þeirri athugun voru kennarar 

hvattir til að sækja námskeið um einstaklingsmiðað nám sem haldið var á vegum 

Skólaþjónustu Norðurþings. 

Námsmat var einnig skoðað og í framhaldi af því voru kennarar hvattir til að nota fjölbreyttara 

námsmat. Núna í ágúst fara nokkrir kennarar á námskeið á vegum Skólaþjónustu Norðurþings 

um fjölbreyttara námsmat. 

Í framhaldi af skoðun á skólaheilsugæslunni var ákveðið að óska eftir föstum viðverutíma 

hjúkrunarfræðings og var því komið á. 

Eins og ákveðið hafði verið skoðuðum við líðan nemenda árlega og í framhaldi af því var 

ákveðið að koma á fót vinabekkjum, halda áfram að vinna eftir eineltisáætlun Olweusar og 

leggja fyrir eineltiskönnun í nóvember, hafa mánaðarlega Olweusarfundi með starfsfólki, hafa 

áfram bekkjarfundi reglulega og leggja fyrir líðankönnun í október og febrúar. Þetta gekk allt 

eftir. 
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2. Frá sjálfsmatshópi 

 

Í sjálfsmatshópnum störfuðu Hólmfríður Jónsdóttir, Sigríður Sigmundsdóttir og Sólveig 

Jónsdóttir. Við funduðum fast einu sinni í viku auk annarrar vinnu. Um miðjan apríl ákváðum 

við að gera hlé á vikulegu fundunum og klára vinnuna í skólalok. 

 Í byrjun september fórum við á námskeið á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

á Akureyri þar sem Sigríður Sigurðardóttir leiðbeindi um innra mat grunnskóla. Seinni hluti 

námskeiðsins var svo í lok mars. Á þessu skólaári unnum við eftir þeim leiðbeiningum. 

Á fyrsta fundi okkar settum við niður fyrir okkur hvernig við ætluðum að vinna sjálfsmatið í 

vetur og gerðum áætlun um starfið. Í upphafi ráðgerðum við að nota fjölbreyttar aðferðir en 

þegar til kom reyndist það of tímafrekt í sumum tilfellum og breyttum við þá um aðferð. Í 

hverjum kafla fyrir sig er sagt frá vinnulaginu og þar koma einnig fram matsspurningar, 

markmið og viðmið.   

 

3. Starfsáætlun innra mats 

 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, kafla VIII eru ákvæði um sjálfsmat skóla. Samkvæmt 

lögunum metur hver skóli árangur og gæði skólastarfs með innra mati. Einnig er í lögum um 

grunnskóla kveðið á um víðtæka upplýsingaöflun um skólastarf á grunnskólastigi og árangur 

þess.  

 

Áætlun yfir innra mat Reykjahlíðarskóla til næstu fimm ára byggir á þeim markmiðum sem 

sett eru í skólanámskrá (tölurnar í svigunum vísa til kafla í skólanámsskrá). 

 

 

2010-2011 Skólasafn (2.6) 

 Skólabyrjun og móttaka nýrra nemenda (3.4) 

 Áfallahjálp (3.8) 

 Samstarf Reykjahlíðarskóla og Tónlistarskóla Mývatnssveitar (3.6) 

  

2011-2012 Líðan nemenda og starfsfólks (3.1) 

 Félagsstörf (3.10) 

 Forvarnaráætlun (3.7) 

 Gæsla í frímínútum og matartíma (3.3) 

 Nemendur með sérþarfir (2.5) 

 Kennsluaðferðir (2.1) 

2012-2013 Líðan nemenda og starfsfólks (3.1) 

 Skólareglur (1.5) 
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 Samstarf heimilis og skóla (4.6) 

 Móttaka nýrra starfsmanna (4.1)  

 Námsmat (2.7) 

  

2013-2014 Líðan nemenda og starfsfólks (3.1) 

 Sýn skólans (1.6) 

 Eineltisáætlun skólans (3.2) 

 Heimanám (2.1) 

 Áfallahjálp (3.8) 

  

2014-2015 Líðan nemenda og starfsfólks (3.1) 

 Nám að loknum grunnskóla (3.5) 

 Stjórnun 

 Endurmenntunaráætlun starfsfólks Reykjahlíðarskóla (3.11) 

 Jafnrétti til náms (3.9) 
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4.  Kaflar metnir skólaárið 2010 - 2011 

4.1. Skólasafn (2.6) 

Í skólanum er lítið bókasafn og þar er reynt að hafa sem fjölbreyttast efni fyrir alla nemendur. 

Kennarar geta notað safnið í sambandi við kennslu þ.e. nemendur geta leitað sér upplýsinga úr 

þeim bókum sem þar eru. Einnig eru nemendur hvattir til að fá sér bækur við hæfi og lesa sér 

til ánægju. Okkur lék forvitni á að vita hvort og að hve miklu leyti safnið væri notað. Okkar 

viðmið var að ásættanlegt væri að 60% kennara nýtti sér skólasafnið tvisvar til þrisvar í viku. 

Einnig fannst okkur ásættanlegt ef 50% nemenda nýtti sér safnið að jafnaði tvisvar í viku. 

 

4.1.1. Vinnulag 

Viðtöl voru tekin við bókasafnsvörð, kennara og nemendur 3. 6. og 9. bekkjar um notkunina. 

En þegar farið var að vinna úr þessum viðtölum gerðum við okkur grein fyrir að það væri allt 

of mikil vinna að fara yfir öll viðtölin. Því var tekin sú ákvörðun að fara ekki yfir viðtölin við 

nemendurna heldur leggja fyrir þá spurningalista með sömu spurningum og vinna frekar út frá 

þeim. 

4.1.2. Niðurstöður úr kennara- og bókasafnsviðtölum 

• Samkvæmt bókasafnsverði eru það nemendur 4. – 8. bekkjar sem nýta safnið mest þó 

séu einstaka eldri nemendur sem nýti sér það nokkuð. Hún telur umgengni um safnið 

góða og svo sé einnig um meðferð á bókum og öðrum gögnum. Samkvæmt honum 

þarf að skrá öll útlán á þar til gerð eyðublöð og segist hann sjá um þá skráningu hjá 

fyrstu þremur bekkjunum en nemendur hinna bekkjanna eru nokkuð sjálfbjarga með 

skráninguna en það séu umsjónarkennarar sem beri ábyrgð á skráningu þeirra. 

• Helmingur þeirra kennara, sem talað var við,  notar safnið við kennslu, aðallega við 

íslenskukennslu en einnig við heimildavinnu í samfélagsgreinum og það sé að jafnaði 

einu sinni til þrisvar í viku. Hinn helmingur kennaranna notar það sama og ekki neitt. 

• Um það hvort eitthvað vanti á safnið telur 33,3% að helst vanti nýrra efni, sérstaklega 

fyrir eldri nemendurna, 16,7% telur að það vanti helst erlendar bækur, öðrum 16,7% 

telja safnið fínt eins og það er miðað við umfang þess. Aðrir kennarar hafa ekki 

myndað sér skoðun á hvort eitthvað vanti á safnið vegna lítillrar notkunar á því. 

Bókasafnsvörður telur helst að það vanti pláss svo hægt væri að setjast niður og lesa 

og vinna á safninu. 
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• Allir kennarar eru mjög ánægðir með aðgang að því. 

• Allir kennararnir og einnig bókasafnsvörður telja aðaltilgang skólasafns vera þann að 

sjá nemendum fyrir lestrarefni til fróðleiks og ánægju. Einnig að nemendur hafi 

aðgang að handbókum og fræðiritum. 

 

4.1.3. Niðurstöður nemenda 

• Spurðir um það hversu oft nemendur nýttu sér bókasafnið sögðust 37,5% nýta sér það 

einu sinni til tvisvar í viku, 37,5% að meðaltali tvisvar sinnum í mánuði og 25% 

sjaldnar en einu sinni í mánuði. 

• Spennu- og hrollvekjubækur eru vinsælastar hjá 50% nemenda, ævintýrabækur hjá 

6%, gamanbækur hjá 31,25% nemenda, 37,5% nemenda tóku oftast fræðibækur, 

12,5% nemenda unglingabækur, tímarit sögðu 6% nemenda oftast lesa, 12,5% 

skoðuðu myndaalbúmin sem eru á bókasafninu og 25% nemenda sögðust taka 

einhvers konar aðrar bækur. 

• Meiri hluti nemenda, eða 68,7%, sögðust nota safnið í tengslum við verkefnavinnu en 

aðrir sögðust ekki gera það því þeir þyrftu þess ekki. 

• Rúmlega helmingi nemenda, 56,25%, finnst ekkert vanta á safnið,  31,25% sögðu að 

ýmislegt vantaði á safnið. Af þeim sagði 40% af það vantaði nýrri bækur, öðrum 40% 

fannst vanta fleiri ævintýra- og grínbækur og 20% fleiri myndaalbúm og 

heimildasögur, 12,5% svöruðu ekki spurningunni. 

• Meiri hluti nemenda, eða 62,5% sögðu að tilgangur skólasafns væri til þess að 

nemendur gætu fengið lánaðar bækur til að lesa sér til ánægju og fróðleiks en 37,5% 

sögðu það vera til þess að þeir gætu æft sig í lestri. 

 

Sterkir þættir (kennarar og bókasafnsvörður): 

• Allir kennarar eru mjög ánægðir með að það sé skólasafn. 

• Allir kennararnir eru mjög ánægðir með aðgang að safninu. 

• Flestir yngri nemendur nota sér safnið vel. 
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Veikir þættir (kennarar og bókasafnsvörður): 

• Vantar helst efni fyrir eldri nemendur. 

• Vantar nýlegri fræði- og handbækur. 

 

Sterkir þættir (nemendur): 

• Tæp 70% nemenda notar safnið við verkefnavinnu. 

• Rúmlega helmingi nemenda finnst ekkert vanta á safnið. 

• Rúmlega 60% nemenda telur tilgang safnsins vera að fá lánaðar bækur til að lesa sér 

til ánægju og fróðleiks. 

 

Veikir þættir  (nemendur): 

• Tæp 40% nemenda nýtir sér safnið einu sinni til tvisvar i viku. 

• Rúmlega 30% finnst ýmislegt vanta á safnið. 

 

4.1.3. Tillögur að úrbótum 

• Fá meira af efni fyrir eldri nemendur og nýrri fræðibækur. 

• Hvetja bæði kennara og nemendur til að nýta sér safnið meira. 
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4.2. Skólabyrjun og móttaka nýrra nemenda (3.4) 

Á hverju ári koma nýir nemendur í skólann og skiptir miklu máli að fyrstu kynni þeirra séu 

góð og jákvæð, hvort sem nemendur eru að byrja í fyrsta bekk eða koma inn í aðra bekki. Á 

þeim grundvelli fannst okkur nauðsynlegt að kanna hvernig staðan væri í okkar skóla. Okkar 

viðmið var að ásættanlegt væri að 80% foreldra væru ánægðir með hvernig tekið væri á móti 

þeim og börnum þeirra. 

 

4.2.1. Vinnulag 

Sendur var spurningalisti til foreldra þeirra nýju nemenda sem byrjuðu í skólanum í haust og 

einnig var lagður spurningalisti fyrir þá þrjá nýju nemendur sem byrjuðu í eldri bekkjunum. Í 

1. bekk komu fjórir nýir nemendur,  einn í 2. bekk, einn í 7. bekk, einn í 9. bekk og einn 

skiptinemi í 10. bekk. Foreldrar sem fengu spurningalista voru sjö og svöruðu þeir allir. 

 

4.2.2. Niðurstöður 

• Þegar foreldrar nemenda í 1. og 2. bekk voru spurðir um væntingar þeirra til skólans 

svaraði meirihlutinn því að barninu þeirra mundi líða vel og næði árangri og 

samkvæmt svörum þeirra stóðust þær væntingar. Einnig fannst þeim öllum að bæði 

starfsfólk og nemendur hefðu tekið vel eða mjög vel á móti þeim og barni þeirra. 

• Foreldrar annarra nýrra nemenda svöruðu að væntingar þeirra til skólans fyrir hönd 

barna þeirra væru að vel yrði tekið á móti nýjum nemendum og að mati þeirra stóðust 

þær væntingar. Þeim fannst einnig að starfsfólk hefði tekið mjög vel á móti þeim og 

barni þeirra. Allir sögðust hafa þekkt til skólans. 

• Væntingar eldri nemendanna voru að vel yrði tekið á móti þeim og sagðist 66,7% að 

sú hefði verið raunin, 33,3% taldi að samskipti nemendanna yrðu á vinsamlegri nótum. 

Flestir vissu að bekkurinn, sem þeir fóru í væri ekki stór, og 33,3% hafði vonast til að 

passa betur inn í hópinn. Væntingar 66,7% stóðust að mestu leyti, 33,7% fannst frekar 

erfitt að eignast vini og samskipti nemenda kom 33,7% á óvart. Allir nemendurnir 

þekktu eitthvað til skólans. Þeim fannst öllum að starfsfólkið hefði tekið vel á móti 

þeim, 66,7% að nemendur hefðu tekið vel á móti þeim en 33,3% fannst viðtökur 

nemenda ekki eins góðar. 
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Sterkir þættir: 

• Vel er tekið á móti nýjum nemendum og foreldrum þeirra af starfsfólki. 

 

Veikir þættir: 

• Nýjum nemendum finnst ekki öllum að nemendur taki vel á móti þeim. 

4.2.3. Tillögur að úrbótum 

• Ræða við námshópana um það þegar nýir nemendur koma í skólann og móttöku 

þeirra. 
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4.3. Samstarf Reykjahlíðarskóla og Tónlistarskóla Mývatnssveitar (3.6) 

Í ár var tekin upp sú nýbreytni að nemendur fóru ekki alltaf á sama tíma í tónlist heldur var 

tími þeirra „rúllandi“ milli daga og nemendur fóru þess vegna út úr öllum tímum.Við vildum 

kanna hjá nemendum, foreldrum og kennurum hvernig þeim fyndist þetta koma út. Okkar 

viðmið var að ásættanlegt væri að 80% foreldra væru ánægðir með samstarf skólanna. 

 

4.3.1. Vinnulag 

Spurningalisti sendur foreldrum og nemendur og kennarar svöruðu spurningalistum í 

skólanum. Nemendur sem stunda tónlistarnám eru 23 og svöruðu þeir allir, 22 svör bárust frá 

foreldrum og allir kennararnir átta svöruðu. Einnig spurðum við tónlistarkennarann hversu 

ánægður/óánægður hann væri með samstarfið milli skólanna. 

4.3.2. Niðurstöður 

• Spurðir um hversu ánægðir/óánægðir foreldrar væru með samstarf skólanna tveggja 

voru 90,9% mjög ánægðir eða frekar ánægðir með það.  

Meirihluti foreldra, eða 72,7%, er ánægður með þetta nýja kerfi, 13,6% segjast vera 

sama hvort kerfið sé notað en 9% vilja fasta tíma.   

Flest allir töldu einnig að það væri hvatning fyrir barnið að hægt væri að stunda 

tónlistarnám á skólatíma.  

Meiri hluti nemenda eða 69,5% lærir á eitt hljóðfæri, 17,4% á tvö og 4,3% lærir á 

fleiri. 

• Meiri hluti nemenda er ánægður að fara í tónlistartíma úr kennslustundum, 8,7% eru 

frekar óánægðir og 30,4% er alveg sama hvort heldur er. 

Í sambandi við breytinguna sem gerð var í vetur er 39,1% frekar eða mjög ánægður 

með hana, 30,4% frekar óánægðir og sama hlutfalli finnst það ekki skipta máli. 

•  Þegar kennarar voru spurðir hvor aðferðin þeim fyndist koma betur út fyrir kennsluna 

sagði helmingur þeirra að þeim fyndist „rúllandi“ kerfið betra, 25% finnst gamla 

kerfið betra og 25% kennara eru hlutlausir. 

Þegar þeir voru spurðir hvort kerfið þeim fyndist koma betur út fyrir nemendur finnst 

50% þeirra „rúllandi“ kerfið betra, 12,5% finnst eldra kerfið betra fyrir nemendur. Þó 

kemur fram kennurum að svo virðist sem nemendur séu óánægðir með að þurfa að 

fara út úr íþróttatímum. Svo virðist einnig vera að nemendur eigi erfiðara með að 

muna eftir tónlistartímum þegar þeir eru ekki á sama tíma.  
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Annað sem kennarar tóku fram að þeim fannst ekki gott þegar um helmingur nemenda 

þurfti að fara í hóptíma einnig kom fram að það væri kannski óþarfi að þeir nemendur 

sem búa í þorpinu sæki alla tónlistartíma á skólatíma grunnskólans. 

• Skólastjóri tónlistarskólans var spurður hversu ánægður/óánægður hann væri með 

samstarf skólanna og sagðist hann vera frekar ánægður. Spurður um stundvísi 

nemenda í tímana sagði hann að flest allir kæmu á réttum tíma. 

 

Sterkir þættir: 

• Flest allir foreldrar eru ánægðir með samstarf Reykjahlíðarskóla og Tónlistarskóla 

Mývatnssveitar. 

• Meirihluti foreldra telur að það sé hvatning fyrir börn þeirra að hægt sé að stunda 

tónlistarnám á skólatíma grunnskólans. 

• Meirihluti nemenda er ánægður með að fara í tónlistartíma úr kennslustundum. 

• Skólastjóri tónlistarskólans er ánægður með samstarf skólanna. 

 

Veikir þættir: 

• Ekki nógu margir nemendur ánægðir með breytinguna sem gerð var í vetur í 

sambandi við tímasetningu tónlistartímanna, sérstaklega vegna íþróttatímanna. 

• Ekki afgerandi ánægja kennara með breytingu tónlistartímanna. 

• Óánægja kom fram vegna hóptímanna og einnig að nemendur, sem búa í þorpinu, 

sæki tónlistartíma á skólatíma grunnskólans. 

 

4.3.3. Tillögur að úrbótum 

• Hvetja skólastjóra tónlistarskólans til að endurskoða tímasetningu tónlistartímanna 

með tilliti til íþróttatíma. 

• Athuga tímasetningu hóptímanna. 

• Að athuga hvort nemendur, sem búsettir eru í þorpinu, geti sótt tónlistartíma eftir 

að skólatíma grunnskóla lýkur. 
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4.4. Áfallahjálp (3.8) 

Í skólanum er starfandi áfallateymi sem í eru skólastjóri, fulltrúi kennara, fulltrúi annars 

starfsfólks og hjúkrunarfræðingur. 

4.4.1. Vinnulag 

Áfallateymi og sjálfsmatshópur kom saman og fór yfir vinnureglur áfallateymisins. Einnig 

skoðuðum við vinnureglur áfallateyma hjá öðrum skólum. Ákveðið var að fá sóknarprestinn 

til þess að starfa með áfallateyminu og tók skólastjóri að sér að hafa samband við hann. 

4.4.2. Niðurstöður 

Þar sem sú staða hefur ekki komið upp að neinn hafi þurft á aðstoð áfallateymisins að 

halda gátum við ekki metið hvort vinnureglur þess séu nógu góðar og aðgengilegar. 

Því var ákveðið að taka þráðinn upp í haust og vinna að og bæta vinnulagsreglur 

teymisins. Þeirri vinnu á að vera lokið um mánaðamótin septemeber/október. 

Sóknarprestur hefur samþykkt að ganga til liðs við áfallateymið. 

4.4.3. Tillögur að úrbótum 

• Um mánaðamótin september/október eiga endurbættar vinnulagsreglur 

áfallateymisins að vera tilbúnar. 
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4.5. Líðan nemenda var könnuð og niðurstöður bornar saman við fyrra ár (3.1) 

Í skólanámskrá kemur stefna skólans um líðan nemenda skýrt fram. Skólinn á að vera staður 

þar sem öllum á að líða vel og finna til öryggis. Skólinn hefur verið þátttakandi í 

Olweusarverkefninu gegn einelti frá haustinu 2006. Haust hvert frá því að skólinn varð 

þátttakandi í því verkefni hefur eineltiskönnun verið lögð fyrir nemendur í 4. til 10. bekk. 

Unnið er með niðurstöður könnunarinnar í samræmi við eineltisáætlun skólans sem byggð er á 

kerfi Dan Olweus. Líðan nemenda athuguð árlega. 

Okkar viðmið var að ásættanlegt væri að 80% nemenda liði vel eða mjög vel í skólanum og að 

enginn væri lagður í einelti í skólanum. 

4.5.1. Vinnulag 

Nemendur svöruðu spurningalista um líðan sína í október og aftur í mars. Nemendur í 4.-10. 

bekk tóku þátt og svöruðu allir nemendur í tímum í skólanum. Niðurstöður úr þessum 

könnunum voru kynntar á starfsmannafundi.  

Olweusarkönnun var lögð fyrir nemendur í 4.-10. bekk í lok nóvember en það dróst að 

niðurstöður kæmu og komu þær ekki fyrr en í lok maí og því ekki hægt að kynna þær fyrir 

nemendum og foreldrum. Þetta er í fimmta skiptið sem hún er lögð fyrir og var hún rafræn í 

þetta skiptið nema hjá 4. bekk.  

4.5.2. Niðurstöður úr líðankönnun í október 2010. 

• Langflestum nemendum líður vel eða mjög vel, 7,69 % líður sæmilega en engum illa.  

Mikill meirihluti nemenda eða 84,61 % telur að allir eigi vini í námshópnum en 15,38 

%  telja svo ekki vera. Þegar nemendur voru spurðir hve marga góða vini þeir eigi í 

námshópnum segjast 84,15 % eiga 3 eða fleiri vini, 13,15 % eiga 1-2 vini en 2,6 % 

segjast enga vini eiga í námshópnum.  

• Enginn nemandi segist vera lagður í einelti þó telja 15,38 % að einhverjir nemendur 

séu lagðir í einelti og 2,7 % segjast leggja í einelti. Mikill meirihluti segist mundu 

koma í veg fyrir einelti ef þeir yrðu þess varir en þó eru 5,88 % sem segjast ekki 

mundu gera það. Tæplega 11 % nemenda segist ekki alltaf láta vita ef þeir verði varir 

við einelti, 48,72 % stundum og 41,02 % segjast gera það. Af þeim sem segjast gera 

það láta langflestir umsjónarkennara eða skólaliða vita. Einnig láta nemendur foreldra 

eða aðra kennara vita. Nokkrir segjast þó láta skólastjóra eða vini og/eða systkini vita. 

Í 78,9 % tilfella segja nemendur að það sé ekki neinn foringi í námshópnum. Tæplega 
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84,61 % nemenda finnst andinn í námshópnum vera góður eða mjög góður og 15,38 % 

sem finnst hann vera sæmilegur. 

4.5.3. Niðurstöður úr líðankönnun í mars 2011 

• Langflestum nemendum líður vel eða mjög vel, 16,2 % líður sæmilega en engum illa.  

Mikill meirihluti nemenda eða 86,5 % telur að allir eigi vini í námshópnum en 13,5 %  

telja svo ekki vera. Þegar nemendur voru spurðir hversu marga góða vini þeir eigi í 

námshópnum segjast 83,4 % eiga 3 eða fleiri vini, 5,4 % segjast eiga 2 vini en 10,8 % 

segjast enga vini eiga í námshópnum.  

• Tæplega 90 % nemenda segjast ekki vera lagðir í einelti en 10,8 % segjast vera lagðir í 

einelti. Tæp 73 % nemenda telja að enginn nemandi sé lagður í einelti en 21,6 % segja 

svo vera og segjast 5,4 % leggja aðra nemendur í einelti. Flestir segjast mundu koma í 

veg fyrir einelti ef þeir yrðu þess varir en þó eru 18,9 % sem segjast ekki mundu gera 

það. Tæplega 11 % nemenda segjast ekki alltaf láta vita ef þeir verða varir við einelti, 

48,64 % stundum og 37,8 % segjast alltaf gera það. Af þeim sem segjast gera það láta 

langflestir umsjónarkennara eða skólaliða vita. Einnig láta nemendur foreldra eða aðra 

kennara vita. Nokkrir segjast þó láta skólastjóra eða vini vita. Í 64,86 % tilfella segja 

nemendur að það sé ekki neinn foringi í námshópnum en hinir telja svo vera. Tæplega 

62,1 % nemenda finnst andinn í námshópnum vera góður eða mjög góður en 37,8 % 

finnst hann vera sæmilegur. 

 

4.5.4. Samanburður úr líðankönnunum skólans í október og mars 

Af þessum  niðurstöðum sést að breyting hefur orðið á líðan nemenda, þó líður flestum 

ennþá vel, en þeim hefur fjölgað sem líður sæmilega úr 7,69 % í 16,2 %. Flestir 

nemendur telja sig eiga 3 eða fleiri vini í námshópnum en þeim fjölgar sem telja sig 

ekki eiga neina góða vini úr 2,6 % í 10,8 %. Í könnuninni í október segist enginn 

nemandi vera lagður í einelti en í mars segjast 10,8 % vera lagðir í einelti, einnig 

fjölgar þeim sem segja að aðrir nemendur séu lagðir í einelti eða úr 15,38 % í 21,6 %. 

Eins og í október segjast flestir mundu reyna að koma í veg fyrir einelti ef þeir yrðu 

þess varir en þó hefur þeim fjölgað um tæplega þriðjung sem segist ekki mundi gera 

það. Eins og áður segjast flestir láta umsjónarkennara eða skólaliða vita. Ennþá telja 

flestir að enginn foringi sé í námshópnum og þeim hefur fækkað úr 84,61 % niður í 

62,1 % sem finnst andinn í námshópnum vera góður eða mjög góður. 

 



 20 

4.5.5. Niðurstöður úr Olweusarkönnun í nóvember 2010 

Niðustöður Olweusarkönnunarinnar á þessu skólaári koma betur út en árin á undan, 

2,7% telja sig lagða í einelti. Samkvæmt henni líkar langflestum vel eða mjög vel í 

skólanum. Bæði stúlkur og strákar segjast helst verða fyrir einelti í kennslustofunni 

utan kennslu. Stúlkurnar segjast einnig verða fyrir einelti í matsalnum og strákarnir á 

skólalóðinni. Tæp 80% nemenda telur að umsjónarkennarar geri töluvert eða mikið til 

að koma í veg fyrir einelti. 

 

Sterkir þættir úr líðankönnun skólans: 

• Meirihluta nemenda líður vel eða mjög vel. 

• Flestir segjast eiga vini í námshópnum. 

• Flestir segjast ekki vera lagðir í einelti. 

• Flestir segjast mundu reyna að koma í veg fyrir einelti. 

• Meirihluta finnst andinn í námshópnum góður eða mjög góður. 

 

Veikir þættir úr líðankönnun skólans: 

• Fleiri nemendum líður illa en áður. 

• Fjölgar þeim nemendum sem telja sig eiga fá vini eða enga. 

• Þeim fjölgar sem segjast vera lagðir í einelti. 

• Þeim fjölgar sem telja að aðrir séu lagðir í einelti. 

• Þeim fjölgar sem segjast ekki mundu koma í veg fyrir einelti. 

4.5.6. Tillögur að úrbótum 

• Halda áfram með vinabekki. 

• Hafa reglulega bekkjarfundi í námshópunum. 

• Leggja fyrir könnun um líðan, alla vega tvisvar á skólaárinu. 

• Möguleiki að koma upp „líðankassa“ þar sem nemendur geta sett miða um líðan 

þeirra. 

• Halda áfram að vinna eftir eineltisáætlun Olweusar. Athuga með eineltiskönnunina 

í vetur. 
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4.6. Líðan starfsmanna var könnuð (4.1) 

Ákveðið var að kanna líðan starfsmanna þó svo það hafi ekki verið á áætlun. Miklu máli 

skiptir að starfsmönnum líði vel í vinnunni, ekkert síður en nemendum. Áætlað er að gera 

svona líðankönnun meðal starfsmanna árlega. Okkar viðmið var að ásættanlegt væri að 80% 

starfsmanna liði vel eða mjög vel á vinnustaðnum og að enginn væri lagður í einelti. 

4.6.1. Vinnulag 

Starfsmenn svöruðu spurningalista sem þeir fengu í hendur á starfsmannafundi.  

 

4.6.2. Niðurstöður 

• Öllum starfsmönnum líður vel eða mjög vel og finnst andinn í skólanum vera góður 

eða mjög góður.  

Enginn segist vera lagður í einelti eða leggi annan í einelti. Öllum líður oftast eða 

alltaf vel að loknum vinnudegi. 

 

Sterkir þættir: 

• Starfsfólki líður vel og gengur vel að vinna saman. 

 

Veikir þættir. 

• Engir 
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 5. Lokaorð 

 

Skýrslan er birt á heimasíðu skólans http://www.myv.is/reykjahlidarskoli. Þetta er gert til að 

fara eftir umhvefisstefnu skólans en eitt af umhverfismarkmiðum hans er að spara pappír. 

 

Reykjahlíðarskóli 6. júní 2011 

 

 

____________________________________ 

Hólmfríður Jónsdóttir 

 

____________________________________ 

Sigríður G. Sigmundsdóttir 

 

____________________________________ 

Sólveig Jónsdóttir 

http://www.myv.is/reykjahlidarskoli
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Fylgiskjal 1 

Skólasafnið. 

 
Viðtal við nemendur 3. 6. og 9. bekk. 

Hvernig nýta nemendur sér skólasafnið? 

1. Hversu oft ferðu á skólasafnið? 

2. Hvernig efni nærðu þér í? 

3. Nýturðu þér skólasafnið við verkefnavinnu? 

Ef já, - í tengslum við hvaða fag/fög? 

Ef nei, - hvers vegna ekki? 

4. Finnst þér vanta eitthvað á safnið? 

Ef já, - hvað? 

5. Hver telur þú að tilgangur skólasafns sé? 

 

Viðtal við kennara. 

Hvernig nýta kennarar sér skólasafnið? 

1. Hvernig nýtir þú þér skólasafnið til kennslu? 

2. Hversu oft nýtir þú þér safnið að meðaltali? 

3. Hvað finnst þér helst vanta á safnið? 

4. Ertu sáttur við aðgang að safninu? 

5. Hver telur þú að tilgangur skólasafns sér? 

 

Samantekt um tilgang heimavinnu úr foreldraviðtölum. 

 

Viðtal við bókasafnsvörð. 

Hvernig er nýting og umgengni á skólasafninu? 

1. Hvernig er opnun safnsins háttað? 

2. Hverjir nýta sér safnið þ.e. ákveðnir bekkir/hópar frekar en aðrir? 

3. Hvernig er skráningu á útlánum og skilum háttað? 

4. Hverng er umgengni á safninu? 

5. Hvernig er meðferð nemenda og kennara á gögnum safnsins? 

6. Hver telur þú að tilgangur skólasafns sé? 
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Fylgiskjal 2 
 

 

Viðtal við nemendur 3. 6. og 9. bekk. 

Hvernig nýta nemendur sér skólasafnið? 

 

1. Hversu oft ferðu á skólasafnið? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Hvernig efni nærðu þér í? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Nýturðu þér skólasafnið við verkefnavinnu? 

Ef já, - í tengslum við hvaða fag/fög? 

 ________________________________________________________________ 

Ef nei, - hvers vegna ekki? 

 ________________________________________________________________ 

 

4. Finnst þér vanta eitthvað á safnið? 

Ef já, - hvað? 

 ________________________________________________________________ 

 

5. Hver telur þú að tilgangur skólasafns sé? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 3 
 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

 

Við erum að vinna að sjálfsmati skólans. Einn liður sem við erum að skoða er móttaka 

nýrra nemenda. Því óskum við eftir því að þú/þið svarið spurningunum sem eru hinum 

megin á þessu blaði. Niðurstöður verða að sjálfsögðu nafnlausar en við gerum okkur 

grein fyrir að vegna fámennis væri hægt að rekja svörin en vonumst við til að það 

komi ekki í veg fyrir að þú/þið takið þátt í þessari könnun.  

Tilgangur sjálfsmatsins er að gera skólann betri. 

Vinsamlegast sendið þetta með barninu þínu/ykkar í skólann sem fyrst. 

 

Sjálfsmatsteymið, 

 
Hólmfríður Jónsdóttir, 

Sigríður Sigmundsdóttir, 

Sólveig Jónsdóttir. 

 

 

 
 

 

 



Fylgiskjal 4 

 

Könnun á móttöku nýrra nemenda – foreldrar 1. bekkjar.  
 

1. Hverjar voru væntingar þínar til skólans? 

 

 

 

2. Stóðust þær væntingar? 

 

 

3. Hvernig fannst þér starfsmenn taka á móti þér? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 

 

4. Hvernig fannst þér/ykkur nemendur taka á móti barninu þínu/ykkar? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 
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Fylgiskjal 5 
 

 
 

Könnun á móttöku nýrra nemenda. 
 

5. Hverjar voru væntingar þínar til skólans? 

 

 

 

6. Stóðust þær væntingar? 

 

 

7. Þekktir þú eitthvað til skólans? 

 

 

8. Hvernig fannst þér starfsmenn taka á móti þér? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 

 

9. Hvernig fannst þér nemendur taka á móti þér? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 
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Fylgiskjal 6 
 

 

 

Könnun á móttöku nýrra nemenda – foreldrar. 
 

10. Hverjar voru væntingar þínar/ykkar til skólans? 

 

 

 

11. Stóðust þær væntingar? 

 

 

12. Þekktir þú/þið eitthvað til skólans? 

 

 

13. Hvernig fannst þér/ykkur starfsmenn taka á móti þér/ykkur? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 

 

14. Hvernig fannst þér/ykkur starfsmenn taka á móti barninu þínu/ykkar? 

 

 mjög vel 

 vel 

 sæmilega 

 illa 

 mjög illa 

 

 



Fylgiskjal 7 
 

 

 

Samstarf grunnskólans og tónlistarskólans. 
Spurningar til foreldra: 

Í vetur var sú breyting gerð að nemendur fara ekki alltaf í tónlist úr sömu tímum, 

heldur er það „rúllandi“ þ.e. ekki sami tími alla daga. 

 

1. Hvor aðferðin finnst þér hafa komið betur út fyrir barnið þitt og hvers vegna? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Hversu ánægð/óánægð ertu/eruð þið með samstarfs grunnskólans og 

tónlistarskólans. 

 

Merktu/merkið í viðeigandi reit. 

Mjög ánægð Frekar 

ánægð 

Hlutlaus Frekar óánægð Mjög óánægð Veit ekki 

      

 

3. Telur/teljið þú/þið að það sé hvatning fyrir barnið þitt/ykkar að stunda 

tónlistarnám vegna þess að það hefur kost á að stunda það á skólatíma? 

 

Merktu/merkið í viðeigandi reit. 

Já Nei Skiptir ekki máli 

   

 

4. Á hversu mörg hljóðfæri lærir barnið þitt/ykkar? 

Merktu/merkið í viðeigandi reit. 

Eitt Tvö Fleiri 
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Fylgiskjal 8 
 

 

 

Samstarf grunnskólans og tónlistarskólans. 
Spurningar til kennara: 

 

Í vetur var sú breyting gerð að nemendur fara ekki alltaf í tónlist úr sömu tímum, 

heldur er það rúllandi, áður var það úr ákveðnum tímum. 

 

1. Hvor aðferðin finnst þér hafa komið betur út fyrir þína kennslu og hvers vegna? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Hvor aðferðin finnst þér hafa hentað nemendum betur og hvers vegna? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Eitthvað annað sem þú vilt láta koma fram vegna tónlistarkennslunnar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 9 
 

 

Samstarf grunnskólans og tónlistarskólans. 
Spurningar til nemenda: 

 

1. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með að fara í tónlistartíma úr 

kennslustundum. 

 

Merktu í viðeigandi reit. 

Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur 

Hlutlaus Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð/ur 

     

 

 

2. Hversu ánægð(ur)/óánægð(ur) ertu með þá breytingu sem var gerð í vetur í 

sambandi við tónlistartímana („rúllandi“ tíma). 

 

Merktu í viðeigandi reit. 

Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur 

Hlutlaus Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð/ur 
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Fylgiskjal 10 
 

 

Samstarf grunnskólans og tónlistarskólans. 
Spurningar til tónlistarkennara: 

 

 

1. Hversu ánægður/óánægður ertu með samstarfs grunnskólans og tónlistarskólans 

í sambandi við tónlistarnám nemenda? 

 

Merktu í viðeigandi reit. 

Mjög 

ánægður 

Frekar 

ánægður 

Ánægður Óánægður  Frekar 

óánægður 

Mjög 

óánægður 

      

 

 

2. Eru nemendur stundvísir í tímana? 

 

Merktu aftan við viðeigandi svar á öllum stigum. 

1.-4. bekkur 5.-7. bekkur 8.-10. bekkur 

Sumir Sumir Sumir 

Flestir Flestir  Flestir 

Allir Allir  Allir  
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Fylgiskjal 11 
 

 

Könnun á líðan nemenda. 

 
 

1. Hvernig líður þér í námshópnum? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Sæmilega 

 Illa 

 Mjög illa 

 

2.  Hvernig finnst þér andinn í námshópnum vera? 

 Mjög góður 

 Góður 

 Sæmilegur 

 Vondur 

 Mjög vondur 

 

3.  Hve marga góða vini heldur þú að þú eigir í námshópnum? 

 Engan 

 1 

 2 

 3 

 4 

 Fleiri 

 

4.  Eiga allir einhvern eða einhverja vini í námshópnum? 

 Já 

 Nei 

5.  Er einhver lagður í einelti í námshópnum? 

 Já 

 Nei 

 

6.  Ert þú lagður/lögð í einelti? 

 Já 

 Nei 

 

7.  Leggur þú annan/aðra nemanda/nemendur í einelti? 

 Já 

 Nei 

 

8.  Reynir þú að koma í veg fyrir einelti þegar þú verður þess var/vör? 

 Já 

 Nei 
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9.  Lætur þú alltaf einhvern vita ef einhver er lagður/lögð í einelti? 

 Já  

 Nei  

 Stundum 

 

10.  Ef já eða stundum, hvern lætur þú þá vita? 

 Foreldri 

 Umsjónakennara 

 Annan kennara 

 Skólaliða 

 Skólastjóra 

 Annan, þá hvern? ____________________________ 

 

11.  Er einhver sem er foringi í námshópnum? 

 Já 

 Nei 
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Fylgiskjal 12 

Könnun á líðan starfsmanna 
 

 

1. Hvernig líður þér á vinnustaðnum? 

 Mjög vel 

 Vel 

 Sæmilega 

 Illa 

 Mjög illa 

 

 

2. Hvernig finnst þér andinn á vinnustaðnum vera? 

 Mjög góður 

 Góður 

 Sæmilegur 

 Vondur 

 Mjög vondur 

 

 

3. Ert þú lagður/lögð í einelti? 

 Já 

 Nei 

 

 

4. Er einhver annar lagður í einelti á vinnustaðnum? 

 Já 

 Nei 

 

 

5. Telur þú að þú leggir annan/aðra starfsmann/menn í einelti? 

 Já 

 Nei 

 

 

6. Líður þér vel að loknum vinnudegi? 

 Alltaf 

 Oftast 

 Stundum 

 Aldrei 

 Veit ekki 

 

 

 

 


