
 

 

  

Sjálfsmatsskýrsla 

 Skólaárið 2017-2018 

 

 

           
 

 

 

  

 

 

 Sjálfsmatsteymi Lindaskóla 
Febrúar 2019 



2 

 

  



3 

 

 

Efnisyfirlit  

 

1. Inngangur .......................................................................................................................................... 5 

2. Sjálfsmatsteymi ................................................................................................................................ 5 

3. Aðferðir og framkvæmd sjálfsmats Lindaskóla ............................................................................ 6 

4. Umbótavinna skólaárið 2017-2018 ................................................................................................ 7 

4.1 Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti. .................................................................................. 7 

4.2 Nám og kennsla – Heimanám ................................................................................................. 7 

4.3 Foreldrasamstarf ........................................................................................................................ 8 

4.4 Tómstundaþjónusta / frístundaheimili ..................................................................................... 8 

5. Niðurstöður Skólapúlsins 2017-2018 ............................................................................................ 9 

5.1 Nemendakönnun ..................................................................................................................... 10 

5.2 Starfsmannakönnun ................................................................................................................ 12 

6. Umbótaáætlun ................................................................................................................................ 14 

6.1 Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti ................................................................................. 15 

6.2 Ánægja nemenda af lestri ...................................................................................................... 16 

6.3 Símenntun kennara ................................................................................................................. 17 

6.4 Upplýsingamiðlun til foreldra .................................................................................................. 19 

Lokaorð ................................................................................................................................................ 20 

Fylgiskjal 1. Nemendakönnun 2017-2018. Helstu niðurstöður .................................................... 23 

1. Virkni nemenda í skólanum ............................................................................................... 23 

2. Líðan og heilsa .................................................................................................................... 23 

3. Skóla- og bekkjarandi......................................................................................................... 24 

Fylgiskjal 2. Starfsmannakönnun 2017-2018. Helstu niðurstöður............................................... 25 

1. Allir starfsmenn - Almennt ................................................................................................. 25 

2. Allir starfsmenn – Viðhorf til skólans ................................................................................ 25 

3. Kennarar – Kennarastarfið ................................................................................................ 26 

4. Kennarar – Starfsumhverfi kennara ................................................................................. 27 

5. Kennarar – Mat og endurgjöf ............................................................................................ 27 

6. Kennarar – Símenntun kennara ....................................................................................... 28 

Fylgiskjal 3: Umbótaáætlun Lindaskóla skólaárið 2018-2019 ..................................................... 29 

Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti ........................................................................................ 29 

Nám og kennsla – Ánægja nemenda af lestri ............................................................................ 30 

Símenntun kennara ........................................................................................................................ 31 

Upplýsingamiðlun til foreldra ........................................................................................................ 32 



4 

 

 

  

  



5 

 

 

1. Inngangur 

Lindaskóli tók til starfa 1. september 1997 og er því að hefja sitt 22. starfsár. Lindaskóli 

stendur við Núpalind og er staðsettur í miðju skólahverfinu. Hann er heildstæður 

grunnskóli með nemendur í 1. - 10. bekk. Haustið 2018 voru 489 nemendur í skólanum 

og um 70 starfsmenn. Nánari upplýsingar um skólann er að finna í Sjálfsmatsáætlun 

Lindaskóla 2015-2018 og í Starfsáætlun Lindaskóla 2018-19 sem er að finna á 

heimasíðu skólans undir flipanum Handbók. 

Í þessari sjálfsmatsskýrslu verður gerð grein fyrir þeirri sjálfsmatsvinnu sem fram fór í 

Lindaskóla á skólaárinu 2017-2018.  

 

 

2. Sjálfsmatsteymi 

Sjálfsmatsteymi Lindaskóla er skipað fimm starfsmönnum skólans til árs í senn.  

Skólaárið 2017-2018 voru eftirfarandi starfsmenn í teyminu og eru jafnframt í teyminu 

skólaárið 2018-2019:  

 

Auðbjörg Njálsdóttir, umsjónarkennari  

Hilmar Björgvinsson, aðstoðarskólastjóri  

Ragnheiður Líney Pálsdóttir, kennari í upplýsingatækni 

Sigríður Dóra Gísladóttir, umsjónarkennari 

Þórhalla Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 

 

Helstu verkefni teymisins skólaárið 2017-2018 voru eftirfarandi:  

 Nemendakannanir Skólapúlsins skólaárið 2017-2018, október, nóvember, 

febrúar, mars og apríl 
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 Starfsmannakönnun Skólapúlsins, febrúar 2018 

 Kaffihúsafundur starfsmanna, maí 2018 – drög að umbótaáætlun  

 Sjálfsmatsskýrsla 2017-2018 skrifuð með umbótaáætlun, lokið í febrúar 2019 

Teymið var með marga sameiginlega vinnufundi þetta skólaár og skipti með sér 

ákveðnum verkum. Hilmar var teymisstjóri og sá um ritstjórn á sjálfsmatsskýrslum, 

Ragnheiður Líney hélt utan um fyrirlagnir Skólapúlsins, Sigríður Dóra sá um 

prófarkalestur og Þórhalla hélt utan um líðan og tengslakannanir. Allir tóku þátt í 

ritstörfum. 

 

 

3. Aðferðir og framkvæmd sjálfsmats Lindaskóla 

Lindaskóli styðst við ýmis matstæki til að meta innra starf skólans. Fyrst má nefna 

Skólapúlsinn sem er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla þar 

sem nemendur, foreldrar og starfsmenn svara spurningalista á netinu um flestalla þætti 

skólastarfsins. Til að meta frammistöðu og framfarir nemenda í námi er stuðst við 

fjölbreytt námsmat sem fer fram allt skólaárið, svokallað símat. Auk þess eru sérstakir 

námsmatsdagar á skólaárinu í febrúar og maí. Ýmsar skimanir eru lagðar reglulega 

fyrir nemendur, s.s. í lestri og stafsetningu og sérstakar kannanir eru lagðar fyrir 

nemendur um líðan og samskipti. Auk þessa eru ýmsir utanaðkomandi aðilar sem meta 

skólastarf, s.s. Námsmatsstofnun með samræmdum könnunarprófum, OECD sem 

leggur fram Pisa könnunina og Rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining sem 

sérhæfir sig í rannsóknum á högum og líðan ungs fólks bæði á Íslandi og erlendis.  

Sjálfsmat Lindaskóla byggir að mestu á Skólapúlsinum. Spurningar eru lagðar fyrir 

nemendur í 6. – 10. bekk, foreldra og starfsmenn. Í Lindaskóla er nemendakönnun 

lögð fyrir á hverju skólaári þar sem allir nemendur í 6. – 10. bekk svara spurningum 

einu sinni yfir skólaárið. Foreldrakönnun og starfsmannakönnun er síðan lögð fyrir 

annað hvert ár og var gerð könnun meðal starfsmanna skólaárið 2017-2018. Auk 

kannana Skólapúlsins hefur sjálfsmatsteymið lagt fyrir sérhæfðar kannanir eins og um 

haustfundi og teymiskennslu skólaárið 2016-2017. 
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4. Umbótavinna skólaárið 2017-2018 

Hér verður gerð grein fyrir helstu umbótavinnu skólaársins 2017-2018 vegna kannana 

sem lagðar voru fyrir skólaárið 2016-2017.  

4.1 Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti. 

  Í Lindaskóla er lögð áhersla á jákvæð samskipti og sú vinna gekk ágætlega 

skólaárið 2016-17. Áreitni eða einelti er aldrei ásættanlegt og því var unnið með þessa 

þætti eins og við gerum á hverju ári þó svo að staðan í Lindaskóla sé talsvert betri en 

landsmeðaltal. En eitt tilfelli er einu of mikið. Það er orðinn fastur liður á haustin að 

kynna eineltisáætlun skólans fyrir öllum starfsmönnum og forráðamönnum nemenda. 

Það var gert á starfsmannafundi og á árlegum haustfundum fyrir forráðamenn. 

Eineltisáætlunin er á heimasíðu skólans og þar er að finna skilgreiningu á hugtakinu 

einelti.  Það er mikilvægt að sami skilningur sé á hugtakinu einelti meðal nemenda, 

foreldra og starfsmanna.  

Umsjónarkennarar ræða reglulega við nemendur sína um alvarleika eineltis og 

eins neteineltis á tímum örra breytinga. Umsjónarkennarar eru hvattir til að skrá hjá sér 

þau mál sem upp koma og upplýsa foreldra þolanda um næstu skref. 

 Unnið var með líðan nemenda í frímínútum og ein af hugmyndunum var að 

útbúa útileikfangakassa fyrir hverja bekkjarstofu sem var gert og nemendur kunnu að 

meta. Skólavinaverkefni 1. og 6. bekkjar var áfram í gangi þar sem nemendur í 6. bekk 

aðstoða yngri nemendur í útivist.  

4.2 Nám og kennsla – heimanám 

 Ánægja af lestri mældist minni í Lindaskóla en landsmeðaltal. Kennarar voru 

hvattir til að fylgja lestrarstefnu skólans eftir og leggja áherslu á yndislestur í skólanum 

og að kennarar lesi fyrir nemendur í nestistímum. Skólinn tekur þátt í 

upplestrarkeppnum og rithöfundar eru með kynningar. Nemendur í 4. bekk tóku í fyrsta 

skipti þátt í Litlu upplestrarkeppninni. 

 Skólastjórnendur héldu morgunfundi með foreldrum barna í 1.-6. bekk á vorönn 

2018. Á þeim fundum voru meðal annars ræddir tveir þættir sem komu lágt út í innra 

mati Lindaskóla; Vilji nemenda að leita eftir þátttöku foreldra í náminu (F5.3) og 

Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi (F4.1).  
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Umsjónarkennarar hvöttu nemendur til að leita til foreldra sinna varðandi heimanám. 

Eins hvöttu þeir foreldra til að taka þátt í námi barna sinna. Þátttaka foreldra í námi 

barna skiptir sköpum. 

4.3 Foreldrasamstarf 

 Lindaskóli kom marktækt lægri út en landsmeðaltal varðandi frumkvæði 

kennara að foreldrasamstarfi. Kennarar voru hvattir til að upplýsa foreldra reglulega 

um það sem er að gerast í skólanum. Einnig að bjóða foreldrum á kynningar og í 

heimsóknir og að hvetja þá til þátttöku í heimanámi barna sinna. Eins boðuðu 

stjórnendur foreldra til morgunfunda í 1.-6. bekk. Á fundunum kom fram að foreldrar 

eru almennt ánægðir með frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi sem endurspeglaði 

ekki fyllilega niðurstöður Skólapúlsins. 

4.4 Tómstundaþjónusta / frístundaheimili  

Ánægja með tómstundaþjónustu/frístundaheimili Lindaskóla, var rétt undir 

landsmeðaltali. Til að efla starfið í frístundinni í Lindaskóla, Demantabæ, og stuðla að 

meiri ánægju, var gripið til ýmissa ráða. Samstarf milli kennara og frístundar var eflt, 

auk þess sem boðið var upp á tómstundanámskeið, smíði og textílmennt á vegum 

kennara. Þá var aukið við tómstundaval, eins og fjölda tíma í matreiðslu og tíma í 

íþróttahúsi Lindaskóla, en slíkt tómstundaval var á vegum starfsmanna frístundar. 

Hugað var að öryggistilfinningu og tengslamyndun barna við starfsfólk og 

ákveðið að hópstjórar frístundar fylgdu sínum hópi upp. Árgangar fylgja því sínum 

hópstjórum sem þeir þekkja og hafa myndað tengsl við, áfram á næsta ár. Þetta eykur 

traust og vináttu barnanna við starfsfólkið. 

Einnig var lögð áhersla á að halda hljóðmengun í lágmarki með því að skipta 

svæðum upp. Árgangar gengu að sínum stofum sem vísum, þó með breytileika yfir 

daginn til að auka fjölbreytni í vali í leik. Einnig var daglega hópaskipt útivist og því 

aðeins hluti barna í húsi hverju sinni sem gefur betri vinnufrið/næðisstund í leik. 

Hugað var að matseðlinum í samráði við börnin og aukið var við lýðræðið með 

litríkum hugmyndakössum þar sem börnin gátu komið með hugmyndir að því sem þau 

vildu gera í frístund. Reynt var að framkvæma þær hugmyndir sem fram komu eftir 
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bestu getu. Foreldrar fengu matseðilinn sendan í hverri viku auk þess sem reglulegt 

fréttabréf um starfsemi frístundarinnar var gert ítarlegra.  

Skipulag dagsins er kynnt fyrir börnunum í upphafi dags og gert sýnilegt á töflu 

auk þess sem gerð er myndræn vikuáætlun fyrir veturinn. Sú áætlun tók breytingum 

yfir veturinn allt eftir því hvernig tómstundavali var skipt upp, en reynt var að haga því 

þannig að sem flestir gætu nýtt tómstundanámskeiðin að einhverju leyti yfir veturinn. 

Það er von skólans að þær breytingar sem gerðar voru á frístundinni muni auka 

ánægju foreldra með starfsemi Demantabæjar.  

 

 

5. Niðurstöður Skólapúlsins 2017-2018 

 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr sjálfsmati Lindaskóla skólaárið 2017- 

2018 sem fram fór í gegnum Skólapúlsinn. Kannanir voru lagðar fyrir nemendur og 

starfsmenn og má sjá yfirlit yfir niðurstöðurnar í fylgiskjölum (Fylgiskjal 1. 

Nemendakönnun 2017-2018, bls. 23 og Fylgiskjal 2. Starfsmannakönnun 2017-2018, 

bls. 25). Heildarniðurstöður úr spurningakönnunum Skólapúlsins eru á heimasíðu 

skólans.  

 

Skólapúlsinn birtir niðurstöður á mælikvarðanum 0 til 10 og er normaldreifður með 

meðaltal 5 og staðalfrávik 2. Hátt gildi á kvarða sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt 

einkenni í skólanum. Normaldreifðar niðurstöður eru byggðar upp með því að laga 

dreifingu stiga að normaldreifingu. Kostir þess eru stöðugleiki og einfaldleiki og túlkunin 

byggir á traustum grunni. Meðaltöl og staðalfrávik (meðaltalsfrávik frá meðaltali) verða 

þannig alltaf þau sömu á landsvísu. Normaldreifing gerir samanburð á milli tiltekins 

skóla og landsins mögulegan og gefur samanburðinum merkingu.  

 

Yfirlit yfir niðurstöður Lindaskóla í könnunum Skólapúlsins er að finna í fylgiskjölum 1 

og 2 eins og áður hefur komið fram. Niðurstaða hvers þáttar er annað hvort meðaltal 

mæligilda á bilinu 0 til 10 eða hlutfall svarenda sem velja tiltekna svarmöguleika. Sem 
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viðmiðunarregla telst meðaltalsmunur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, en munur upp á 

1,0 stig telst töluverður og munur upp á 1,5 stig telst mikill munur. 

 

Ef mæling skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu 

annarra skóla miðað við 95% öryggismörk er mismunurinn í aftasta dálki fyrir aftan 

nafn þáttarins stjörnumerktur og með bláum stöfum. Þetta merkir að hægt sé að 

fullyrða með 95% vissu að munurinn sé raunverulega til staðar í þýðinu.  

 

Nú verður fjallað um þær niðurstöður sem sýna styrkleika og veikleika skólans. 

Sérstaklega verður sagt frá þeim niðurstöðum þar sem Lindaskóli er marktækt 

frábrugðinn viðmiðunarhópnum og eru þá niðurstöðurnar stjörnumerktar. 

 

 

5.1 Nemendakönnun 

Nemendakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir nemendur í 6. – 10. bekk 

mánaðarlega frá október fram í apríl. Það er ánægjulegt að segja frá því að 

niðurstöðurnar komu vel út. Í öllum þáttum náðum við þeim viðmiðum sem við settum 

okkur, þ.e. að vera jafnir landsmeðaltali eða yfir. Því var í raun ekki þörf á að setja 

neina þætti úr nemendakönnuninni inn í umbótaáætlunina. Hins vegar er aldrei hægt 

að samþykkja einelti og því er vinna með jákvæð samskipti alltaf sett inn í 

umbótaáætlun skólans. Þeim þáttum sem snúa að könnuninni er skipt upp í þrjá hluta 

og verður hér gerð grein fyrir þeim. 

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

Hér var niðurstaða skólans mjög góð. Ánægja af lestri 4,6 (landið 4,8), þrautseigja í 

námi 5,4* (landið 5,0), áhugi á stærðfræði 5,4* (landið 5,1), ánægja af náttúrufræði 

5,8* (landsmeðaltal 4,9), trú á eigin vinnubrögð í námi 5,1 (landið 5,0) og trú á eigin 

námsgetu 5,2* (landið 4,9). Í fjórum þáttum af sex er niðurstaða Lindaskóla marktækt 

betri en á landinu öllu og er ánægja nemenda af náttúrufræði mest. Hins vegar erum 

við marktækt undir landsmeðaltali varðandi ánægju af lestri. Á þessum niðurstöðum 

sést að nemendur Lindaskóla eru nokkuð virkir í skólastarfinu. 
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2. Líðan og heilsa 

Í þessum hluta var niðurstaðan einnig nokkuð góð og niðurstaðan oftast yfir 

landsmeðaltali. Sjálfsálit 5,1 (landið 5,0), stjórn á eigin lífi 5,1* (landið 4,9), vellíðan 5,0 

(landið 4,9) og hollt mataræði 5,1* (landið 4,8). Einelti mælist eins í Lindaskóla og á 

landinu öllu eða 5,3. Í Lindaskóla er stöðugt verið að vinna með jákvæð samskipti 

nemenda. Tíðni eineltis í Lindaskóla er 11,8% en landsmeðaltalið er 12,0% sem þýðir 

að tíðni eineltis er lægri hjá okkur en að meðaltali á landinu. Nemendur voru spurðir 

hversu oft undanfarna 30 daga þeir hafi verið lagðir í einelti í skólanum. Hér gildir það 

sama og varðar fyrri spurninguna að einelti er aldrei liðið og því nauðsynlegt að 

bregðast við.  

 

Tíðni hreyfingar, tvisvar í viku eða oftar, mælist marktækt lægri hjá nemendum í 

Lindaskóla en á landinu eða 38,1%* en landið 41,7%. Tíðni hreyfingar hefur aukist frá 

síðustu könnun úr 32,8% í 38,1%. Þegar undirspurningarnar eru skoðaðar kemur í ljós 

að þátttaka í íþróttum og líkamsþjálfun fyrir utan leikfimitíma er marktækt meiri hjá 

nemendum í Lindaskóla en landsmeðaltalið er og einnig stunda nemendur Lindaskóla 

íþróttir með íþróttafélagi marktækt meira en að meðaltali á landinu. Hins vegar er einn 

þáttur sem dregur Lindaskóla niður en það er tíðni leikfimistíma á viku í skólanum. 

Helsta ástæðan er sú að nemendur í 8.-10. bekk í Lindaskóla eru einu sinni í viku, tvo 

tíma í senn, í íþróttum á meðan margir aðrir skólar eru með íþróttatímana tvisvar 

sinnum í viku, einn tíma í senn. Það er því plássleysi í íþróttahúsi Lindaskóla sem 

lækkar tíðni hreyfingar niður hjá nemendum Lindaskóla en unglingarnir sækja íþróttir í 

íþróttahúsið Kórinn. Lindaskóli uppfyllir hins vegar íþróttatímamagn samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá og því þykir ekki ástæða til að bregðast við 

heildarniðurstöðunni.  

 

Spurningin ,,Hve oft ert þú í íþróttatímum í skólanum?“ skekkir heildarniðurstöður 

varðandi tíðni hreyfingar. Þessari ábendingu var komið á framfæri til Skólapúlsins 

síðastliðið vor sem ákvað í framhaldi að fella niður þessa spurningu. Það verður því 

mjög forvitnilegt að sjá hverjar niðurstöður úr þessari spurningu verða hjá nemendum 

Lindaskóla vorið 2019. 
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3. Skóla- og bekkjarandi 

Niðurstaðan var einnig mjög góð í þessum hluta. Samsömun við nemendahópinn 5,2 

(landið 5,0), samband nemenda við kennara 5,5* (landið 5,0), agi í tímum 5,4* (landið 

5,0), virk þátttaka nemenda í tímum 5,5* (landið 5,1) og mikilvægi heimavinnu í náminu 

4,8 (landið 4,7). Eins og sést er Lindaskóli yfir landsmeðaltali í öllum þáttum. 

 

Sterkar hliðar skólastarfsins að mati nemenda eru margar og snúa að öllum þremur 

flokkunum; Virkni nemenda í skólanum, Líðan og heilsa og Skóla- og bekkjarandi. Sem 

fyrr tökum við alvarlega þá niðurstöðu sem snýr að einelti þó svo að það mælist minna 

samanborið við landsmeðaltal. Vinna með jákvæð samskipti mun því halda áfram af 

fullum krafti í Lindaskóla. 

 

5.2 Starfsmannakönnun 

Starfsmannakönnun var lögð fyrir í mars 2018. Henni er skipt upp í sex hluta. Hér 

verður gerð grein fyrir helstu styrkleikum og veikleikum skólastarfsins að mati 

starfsmanna.  

 

1. Allir starfsmenn – Almennt 

Í þessum hluta eru almennar upplýsingar sem snerta starfsmenn eins og 

starfsmannasamtöl, áreitni og einelti. Þeir sem fóru í starfsmannaviðtöl undanfarið ár 

voru 70,7% (landið  68,6%), gagnsemi starfsmannaviðtals 89,5% (landið 83,2%). 

Þættir sem koma ekki vel út snúa að tíðni áreitnis og eineltis og við sættum okkur 

aldrei við slíkt. Tíðni áreitni meðal starfsfólks er 20,7% (landið 19,2%) og tíðni eineltis 

meðal starfsfólks 8,6% (landið 9,6%). Þetta eru þættir sem þarf að vinna með og 

bæta. 

 

2. Allir starfsmenn – Viðhorf til skólans 

Ánægja starfsfólks við skólann hefur aukist frá fyrri könnun sem er frá árinu 2017. 

Starfsánægja í skólanum 5,6 (landið 5,1), starfsandi innan skólans 6,1 (landið 5,0), 

stjórnun skólans 5,4 (landið 5,0), upplýsingastreymi innan skólans 5,1 (landið 4,7) og 

starfsumhverfi í skólanum 4,8 (landið 4,7).  
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3. Kennarar – Kennarastarfið 

Hér eru ýmsar almennar upplýsingar um kennarastarfið. Ánægja með kennarastarfið 

5,0 (landið 4,7), trú kennara Lindaskóla á eigin getu er mjög góð 5,6* og marktækt 

yfir landsmeðaltali (landið 4,8). Færri kennarar kenna nú öllum bekknum í einu núna 

en áður eða 45% (landið 49,5%). Árið 2016 var þessi tala 57,5% (landið 47,4%). 

Þessi þróun er jákvæð sem segir okkur að hin „gamaldags“ aðferð að kennari standi 

upp við töflu og kenni öllum bekknum í einu sé á undanhaldi . Ánægja kennara í 

Lindaskóla með starfið sitt hefur aukist úr 4,1 í 5,0 (landið 4,7) sem er mjög jákvætt.  

 

4. Kennarar – Starfsumhverfi kennara  

Átta þættir eru hér metnir. Af þeim eru þrír marktækt yfir landsmeðaltali og því 

styrkleikar fyrir skólann. Valddreifing um ákvarðanatöku 5,5 (landsmeðaltal 4,7), virk 

samvinna um skólaþróun og umbætur 5,7 (landsmeðaltal 4,7) og vinnuaðstæður 

kennara 5,5 (landsmeðaltal 5,1). Valddreifing kemur best út, er 0,8 stigi yfir 

landsmeðaltali.  

 

5. Kennarar – Mat og endurgjöf  

Í öllum þáttum er staðan í Lindaskóla fyrir ofan landsmeðaltal. Hæfilegt mat og 

endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara 71,4% (landsmeðaltal 54,8%) sem er 

jákvætt og gagnsemi mats og endurgjafar 96,0% (landsmeðaltal 88,1%) sem er fyrir 

ofan landsmeðaltal (árið 2016, 86,4% í Lindaskóla). 

  

6. Kennarar – Símenntun kennara  

Fjöldi daga í símenntun undanfarið ár 54,1% (landsmeðaltal 50,1%), símenntunarþörf 

kennara er 5,1 (landsmeðaltal 5,4) og hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri 

símenntun undanfarna 12 mánuði er 44,7% (landsmeðaltal 52,5%). Það er áhugavert 

að sjá að mjög margir kennarar hefðu viljað meiri símenntun og því ástæða að skoða 

það nánar. 
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6. Umbótaáætlun  

Þegar niðurstöður úr nemenda- og starfsmannakönnun Skólapúlsins frá skólaárinu  

2017-2018 lágu fyrir síðastliðið vor ákvað sjálfsmatsteymið hvaða þætti skyldi taka fyrir 

í umbótaáætlun. Teymið setti sér það viðmið að ef niðurstöður skólans í ákveðnum 

þáttum væru undir landsmeðaltali skyldi taka þá fyrir í umbótaáætlun. Einnig var 

ákveðið að setja ákveðna þætti sem tengdust velferð nemenda og starfsfólks s.s. 

einelti eða áreitni inn í umbótaáætlunina þrátt fyrir að staðan væri betri í Lindaskóla en 

að meðaltali á landinu öllu. 

Unnið var að tillögum að umbótum á kaffihúsafundi í maí 2018. Að þessu sinni voru 

það eingöngu kennarar sem voru á vinnufundinum því umbótaáætlun ársins snéri 

eingöngu að þeim. Þeim var skipt upp í vinnuhópa og fengu þeir ákveðna þætti til 

umfjöllunar og settu fram hugmyndir um hvernig hægt væri að bæta þessa þætti.  

Eftirfarandi þættir voru teknir fyrir á vinnufundinum: 

1. Ánægja nemenda af lestri. 

2. Símenntun kennara. Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun 

undanfarna 12 mánuði og hindranir í símenntun þeirra. 

3. Upplýsingamiðlun til foreldra. 

 

Sjálfsmatsteymi skólans tók svo hugmyndir starfsmanna saman, vann úr þeim og setti 

inn í umbótaáætlun skólans (Fylgiskjal 3, bls. 29). Með þessu fyrirkomulagi eiga 

starfsmenn hlutdeild í umbótaáætluninni enda eru það þeir sem þurfa að fylgja henni 

eftir.  

 

Auk fyrrnefndra þátta ákvað sjálfsmatsteymið að setja ákveðna þætti inn í 

umbótaáætlun, þætti sem er nauðsynlegt að vinna með á hverju skólaári. Þetta eru 

þættir sem snúa að velferð nemenda, líðan, heilsu og einelti. 
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Vinna sjálfsmatsteymisins er kynnt í skólaráði þar sem fulltrúar foreldra, nemenda, 

starfsmanna og grenndarsamfélagsins sitja ásamt skólastjóra. Skólaráði gefst þar með 

tækifæri á að koma með athugasemdir eða ábendingar til sjálfsmatsteymisins.  

 

Hér verður gerð grein fyrir þeim umbótum sem unnið verður að skólaárið 2018-2019.  

Í töflunum hér fyrir neðan kemur fram hvernig staðan er í ákveðnum þáttum og viðbrögð 

okkar við þeim. Í fylgiskjölum er umbótaáætlunin í einu skjali og þar kemur einnig fram 

hvenær á að framkvæma umbæturnar og hver ber ábyrgð á þeim. Bókstafirnir í 

töflunum vísa til þeirra kannana sem við á, þ.e. starfsmanna eða nemenda (S = 

starfsmannakönnun og N = nemendakönnun). Númerin fyrir aftan bókstafina vísa til 

númers spurninga.  

 

Umbótaáætluninni er skipt upp í 4 hluta: 
 

1. Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti 

2. Nám og kennsla - Ánægja nemenda af lestri 

3. Símenntun kennara 

4. Upplýsingamiðlun til foreldra 

 

6.1 Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti 

Markmið Lindaskóla er að öllum nemendum og starfsmönnum líði vel í 

skólanum og sýni samábyrgð til að svo megi vera. Áreitni og einelti er ekki liðið í 

Lindaskóla og mikilvægt að vinna eftir eineltisáætlun skólans þegar slík mál koma upp. 
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Tafla 1 – Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð 

Einelti (N2,5) 

5,3 (landið 5,2).  

Nemendur voru beðnir að segja til um hve mörgum 
sinnum á síðustu 30 dögum þeir upplifðu 
neðangreind atriði sem mynduðu matsþátt: 
(1) Mér fannst að einhver væri að baktala mig, (2) Ég 
var beitt(ur) ofbeldi, (3) Ég var skilin(n) útundan, (4) 
Einhver sagði eitthvað særandi við mig, (5) Mér leið 
mjög illa af því hvernig krakkarnir létu við mig og (6) 
Mér leið mjög illa yfir því sem krakkarnir sögðu um 
mig eða við mig á netinu. 

 
Starfsmenn vinni eftir eineltisáætlun 
skólans. 
Einelti þarf að vera í stöðugri skoðun og 
eftirfylgni.  

 

Starfsmenn lesi yfir eineltisáætlun  
skólans til upprifjunar og rifji upp efni 
bókarinnar Saman í sátt. 

Tíðni eineltis (N2,6) 

11,8 % nemenda, 29 nemendur (landið 12%) 
sögðust hafa orðið fyrir einelti í skólanum 1 sinni 
eða oftar á síðustu 30 dögum, 5,3% (13 nemendur) 
einu sinni og 2,4% (6 nemendur) 2-3 sinnum. 

Fræðsla frá UT kennara til nemenda um 
samskipti á netinu. Umsjónarkennarar 
fjalla um samskipti með nemendum. 

Kennarar skrái hjá sér samskiptamál sem 
upp koma og aðgerðir. 

 
Eins og sést í töflu 1 segjast 29 nemendur (11,8%) hafa orðið fyrir einelti í skólanum 

einu sinni eða oftar á síðustu 30 dögum. Þetta er alvarleg niðurstaða og 

skólasamfélagið allt verður að hjálpast að við að bæta stöðuna. Á landinu öllu segjast 

12% nemenda hafa orðið fyrir einelti einu sinni eða oftar á síðustu 30 dögum.  

 

6.2 Ánægja nemenda af lestri 

Markmið Lindaskóla er að veita nemendum nám og kennslu við hæfi og að 

nemendur skólans standi sig vel í samanburði við aðra nemendur á landinu.  
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Tafla 2 – Nám og kennsla – Ánægja nemenda af lestri 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð 

Ánægja af lestri (N1,1) 
4,6* (landið 4,8) 
 
Marktækur munur (-0,2*), þ.e. Lindaskóli er marktækt 
undir landsmeðaltali. 
 
Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Ég les bara þegar ég verð að gera það* 

Mjög sammála eða sammála 59,3% (landið 
50,1%) 

 Lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum* 
Mjög sammála eða sammála 25,9% 
(landið32,5%) 

  

 Mér finnst gaman að tala um bækur við aðra 
Mjög sammála eða sammála 30,9% (landið 
34,7%) 

 Ég verð ánægð(ur) ef ég fæ bók að gjöf 
Mjög sammála eða sammála 67,5% (landið 
72,1%) 

 Lestur er tímasóun fyrir mig 
Mjög sammála eða sammála 20,2% (landið  
19,2%) 

 Mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á 
bókasafn  
Mjög sammála eða sammála 50,2% (54,4%) 

 
Kennarar fylgi lestrarstefnu skólans og 
upplýsi forráðamenn um hana. 

Yndislestur. Byrja skóladaginn á 
yndislestri í 1.-7. bekk eða finna þann 
tíma sem hentar. Kennari les líka. 

Kennararar lesi fyrir nemendur í 
nestistíma í 1.-7. bekk. Tengja 
myndefni við lesturinn þar sem það á 
við. 

 
Fjölbreytt lestrarverkefni. 

Kynna spjaldtölvur sem tæki til lestrar.  

Þemadagar um lestur. Ýmis áhugaverð 
verkefni sem tengjast lestri. 

Bækur mánaðarins kynntar á  
upplýsingaskjá skólans.  

 
 

Nemendur í Lindaskóla eru rétt fyrir neðan landsmeðaltal er varðar ánægju af lestri 

og er markmið skólans að efla lestraráhuga nemenda með ýmsum hætti. Nú verður 

m.a. lögð enn meiri áhersla á yndislestur í skólanum á hverjum degi og þemadagar 

sem tengjast lestri eru fyrirhugaðir í mars 2019. 

 

6.3 Símenntun kennara 

Einn liður í starfsþróun kennara er að þeir sæki sér endurmenntun. Í 

kjarasamningi þeirra er þess getið að tími til starfsþróunar sé frá 102-150 klst. á ári 
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og „er almennt ætlaður tími utan við skipulagðan starfsramma skólaársins en einnig 

er heimilt að koma henni við á starfstíma skóla, eftir nánara samkomulagi við 

kennara“.  

 
Tafla 3 – Símenntun kennara 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð 

Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun 
undanfarna 12 mánuði (S6,4) 

44,7% (landið 52,5%) 

Spurning sem myndar matsþátt: 

 Á síðustu 12 mánuðum. Hefðir þú viljað taka þátt 
í meiri símenntun en þú gerðir? 

 

 

Hindranir í símenntun kennara (S6,5) 

Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Of kostnaðarsamt* 

Mikil eða nokkur hindrun 42,8% (landið 53%) 

 Of lítið svigrúm vegna vinnutíma  
Mikil eða nokkur hindrun 73,4% (landið 76,9%) 

 Það vantaði stuðning frá stjórnendum  

Mikil eða nokkur hindrun 42,9% (landið 23,4%) 

 Ég hafði ekki tíma vegna fjölskylduaðstæðna 

Mikil eða nokkur hindrun 47,7% (landið 42,2%) 

 Það voru ekki í boði neinir áhugaverðir kostir 

Mikil eða nokkur hindrun 83,3% (landið 63,2%) 

 Ég uppfyllti ekki þátttökuskilyrðin (t.d. hæfni, 
reynslu, starfsaldur)  

Mikil eða nokkur hindrun 0% (landið 3,5%) 

 

 

Hafa fræðsluerindi á 
deildarfundum/kennarafundum sem 
henta hverju stigi eða fagi.  

 

 

 

Skyndihjálparnámskeið. 

 

Hvetja kennara til símenntunar. 

 

 

Stór hluti kennara í Lindaskóla hefðu viljað taka meiri þátt í símenntun á síðustu 12 

mánuðum eða 44,7% þeirra. Ýmsar hindranir eru nefndar sem  

skólasamfélagið þarf að yfirstíga. Stefnt er m.a. að því að hafa oftar fræðsluerindi á 

deildarfundum/kennarafundum. 
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6.4 Upplýsingamiðlun til foreldra 

Í skólastarfi hafa samskipti skóla og heimila aukist til muna undanfarin ár og 

áratugi. Áður fyrr voru samskipti þarna á milli nær eingöngu bundin við sérstaka 

foreldradaga. Í dag eru samskipti jafnt og þétt yfir veturinn með símtölum, viðtölum en 

síðast en ekki síst með tölvupóstssamskiptum. Einnig hafa upplýsingar verið sendar í 

gegnum Mentor og samfélagsmiðlar jafnvel notaðir. Með nýjum 

persónuverndarlögum hafa starfsmenn skóla og foreldrar passað betur upp á það að 

senda ekki viðkvæmar upplýsingar með tölvupósti og/eða setja viðkvæmar 

upplýsingar inn á dagbókina í Mentor. Skólar þurfa því að hugsa upp á nýtt hvernig 

best er að haga upplýsingamiðlun til foreldra.  

 

Tafla 4 – Upplýsingamiðlun til foreldra 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð 

Upplýsingamiðlun til foreldra (S3,3) 

4,7 (landið 5,0) 

Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Ræði við foreldrana um námsárangur nemandans. 

 Sendi upplýsingar um námsárangur nemandans til 
foreldra*. 

 Ræði við foreldrana um hegðun og/eða líðan 
nemandans. 

 Sendi upplýsingar um hegðun og/eða líðan nemandans 
til foreldra. 

 

 

 

 

Kennarar láti foreldra vita hvernig 

nemandi stendur sig í námi og í 

samskiptum  

 

 

 

Samkvæmt niðurstöðu kennarakönnunar Skólapúlsins er upplýsingamiðlun til 

foreldra Lindaskóla rétt undir landsmeðaltali. Mikilvægt er að kennarar upplýsi 

foreldra um námsárangur, hegðun og líðan barna þeirra en gæti þess að senda ekki 

viðkvæmar upplýsingar í tölvupósti. 

 



 

 

Lokaorð 

Markmið með sjálfsmati skóla er að draga fram styrkleika og veikleika skólastarfsins 

og setja fram áætlun um umbætur þar sem það á við.  

  

Í þessari skýrslu hefur verið gerð grein fyrir sjálfsmatsvinnu Lindaskóla skólaárið 2017-

2018. Sagt var frá umbótavinnu ársins, niðurstöðum Skólapúlsins í nemenda- og 

starfsmannakönnunum vetrarins og þeim umbótum sem unnið verður að í vetur en þær 

hófust formlega í byrjun janúar 2019.    

 

Styrkleikar skólastarfsins að mati nemenda snúa að öllum þremur þáttunum sem voru 

metnir, þ.e. virkni þeirra í skólanum, líðan og heilsu og skóla- og bekkjaranda.  

Helstu styrkleikar skólastarfsins að mati nemenda og eru marktækt yfir landsmeðaltali  

eru: 

 Þrautsegja í námi 

 Áhugi á stærðfræði 

 Ánægja af náttúrufræði 

 Trú á eigin námsgetu 

 Stjórn á eigin lífi 

 Hollt mataræði 

 Samsömun við nemendahópinn 

 Samband nemenda við kennara 

 Agi í tímum 

 Virk þátttaka nemenda í tímum 

 

Styrkleikar starfsins að mati starfsmanna og eru marktækt yfir landsmeðaltali eru:  

 Starfsánægja í skólanum 

 Starfsandi innan skólans 

 Trú kennara skólans á eigin getu 

 Valddreifing við ákvarðanatöku 

 Virk samvinna um skólaþróun og umbætur 

 Vinnuaðstæður kennara 

 Hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara 
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Auk þess komu eftirfarandi þættir vel út að mati starfsmanna, 80% eða fleiri eru mjög 

ánægðir eða frekar ánægðir með þá: 

 

 Gagnsemi starfsmannaviðtals 

 Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum 

 Sanngirni mats og endurgjafar 

 Gagnsemi mats og endurgjafar 

 

 

Einn þáttur mældist marktækt undir landsmeðaltali í nemendakönnuninni og er því 

veikleiki í skólastarfinu: 

 

 Ánægja af lestri 

 

Ánægja af lestri er sá þáttur sem kom verst út í sjálfsmati skólans. Það er mjög brýnt 

að vinna að því að efla áhuga og ánægju nemenda af lestri með öllum tiltækum 

ráðum.  

Þó svo að ánægja af lestri hafi verið eini þátturinn samkvæmt viðmiðum skólans sem 

átti að fara inn í umbótaáætlunina var ákveðið að vinna einnig með eftirfarandi þætti: 

 

 Einelti 

 Upplýsingamiðlun til foreldra 

 Símenntun kennara 

 

Niðurstaða innra mats Lindaskóla skólárið 2017-2018 kom vel út og eru styrkleikar 

skólans mjög margir að mati nemenda og starfsmanna. Niðurstaðan er hvatning til að 

gera enn betur og horfa sérstaklega til þeirra þátta þar sem skólinn er undir 

landsmeðaltali.  

 

 

 



22 

 

Lindaskóli, 14. febrúar 2019 

 

Hilmar Björgvinsson aðstoðarskólastjóri 

Auðbjörg Njálsdóttir, umsjónarkennari 

Ragnheiður Líney Pálsdóttir, kennari í upplýsingatækni 

Sigríður Dóra Gísladóttir, umsjónarkennari 

Þórhalla Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 
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Fylgiskjal 1. Nemendakönnun 2017-2018. Helstu niðurstöður 
 

1. Virkni nemenda í skólanum 

 

 
 

2. Líðan og heilsa 
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3. Skóla- og bekkjarandi 
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Fylgiskjal 2. Starfsmannakönnun 2017-2018. Helstu niðurstöður 

 

1. Allir starfsmenn - Almennt 

 

 
 

2. Allir starfsmenn – Viðhorf til skólans 
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3. Kennarar – Kennarastarfið 
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4. Kennarar – Starfsumhverfi kennara 

 

 
 

5. Kennarar – Mat og endurgjöf 
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6. Kennarar - Símenntun kennara 
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Fylgiskjal 3: Umbótaáætlun Lindaskóla skólaárið 2018-2019 

Velferð nemenda, líðan, heilsa, einelti 

Markmið: Að öllum nemendum líði vel í Lindaskóla 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð Hvenær unnið? Framkvæmd/ábyrgð 

Einelti (N2,5) 

5,3 (landið 5,2).  

Nemendur voru beðnir að segja til um hve mörgum 
sinnum á síðustu 30 dögum þeir upplifðu 
neðangreind atriði sem mynduðu matsþátt: 
(1) Mér fannst að einhver væri að baktala mig, (2) Ég 
var beittur ofbeldi, (3) Ég var skilin(n) útundan, (4) 
Einhver sagði eitthvað særandi við mig, (5) Mér leið 
mjög illa af því hvernig krakkarnir létu við mig og (6) 
Mér leið mjög illa yfir því sem krakkarnir sögðu um 
mig eða við mig á netinu. 

 

Tíðni eineltis (N2,6) 

11,8 % nemenda, 29 nemendur (landið 12%) sögðust 
hafa orðið fyrir einelti í skólanum 1 sinni eða oftar á 
síðustu 30 dögum, 5,3% (13 nemendur) einu sinni og 
2,4% (6 nemendur) 2-3 sinnum. 

 
Starfsmenn vinni eftir eineltisáætlun 
skólans. 
Einelti þarf að vera í stöðugri skoðun og 
eftirfylgni.  

 

 
 
 

Jafnt og þétt yfir skólaárið  
 

Starfsmenn / 
skólastjórnendur 

Starfsmenn lesi yfir eineltisáætlun  
skólans til upprifjunar og rifji upp efni 
bókarinnar Saman í sátt. 

Janúar 2019 

Kennarar / 
skólastjórnendur / 

náms- og starfsráðgjafi 

 
Fræðsla frá UT kennara til nemenda um 
samskipti á netinu. Umsjónarkennarar 
fjalla um samskipti með nemendum. 

Jafnt og þétt yfir skólaárið  

UT kennari og 
umsjónarkennarar/ 
skólastjórnendur 

 
Kennarar skrái hjá sér samskiptamál sem 
upp koma og aðgerðir. 

Jafnt og þétt yfir skólaárið  
Kennarar / 

skólastjórnendur 



30 

 

Nám og kennsla – ánægja nemenda af lestri 

Markmið: Að nemendur Lindaskóla lesi bækur sér til ánægju  

Staðan Aðgerðir/viðbrögð Hvenær unnið? Framkvæmd/ábyrgð 

Ánægja af lestri (N1,1) 
4,6* (landið 4,8) 
 
Marktækur munur (-0,2*) þ.e. að Lindaskóli er marktækt 
undir landsmeðaltali. 
 
Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Ég les bara þegar ég verð að gera það* 

Mjög sammála eða sammála 59,3% (landið 
50,1%) 

 Lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum* 
Mjög sammála eða sammála 25,9% (landið  
32,5%) 

 Mér finnst gaman að tala um bækur við aðra 
Mjög sammála eða sammála 30,9% (landið 
34,7%) 

 Ég verð ánægð(ur) ef ég fæ bók að gjöf 
Mjög sammála eða sammála 67,5% (landið 
72,1%) 

 Lestur er tímasóun fyrir mig 
Mjög sammála eða sammála 20,2% (landið 
19,2%) 

 Mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á 
bókasafn  
Mjög sammála eða sammála 50,2% (54,4%) 

 
Kennarar fylgi lestrarstefnu skólans og 
upplýsi forráðamenn um hana. 

Jafnt og þétt yfir skólaárið  
Kennarar / 

skólastjórnendur 

Yndislestur. Byrja skóladaginn á 
yndislestri 1.-7. bekk eða finna þann 
tíma sem hentar. Kennari les líka.  

Jafnt og þétt yfir skólaárið 
Kennarar/ 

skólastjórnendur 

Kennararar lesi fyrir nemendur í 
nestistíma í 1.-7. bekk. Tengja 
myndefni við lesturinn þar sem það á 
við. 

Jafnt og þétt yfir skólaárið 
Kennarar/ 

skólastjórnendur 

 
Fjölbreytt lestrarverkefni. 

Jafnt og þétt yfir skólaárið 
Kennarar/ 

skólastjórnendur 

Kynna spjaldtölvur sem tæki til lestrar.  Jafnt og þétt yfir skólaárið 
Kennarar/ 

skólastjórnendur 

 
Þemadagar um lestur. Ýmis áhugaverð 
verkefni sem tengjast lestri. 

 

26.-28. mars 2019 
Kennarar/ 

skólastjórnendur 

Bækur mánaðarins kynntar á 
upplýsingaskjá skólans. 
 

Hefst í janúar 2019 
Skólabókasafns- 

fræðingur/ 
skólastjórnendur 
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Símenntun kennara 

Markmið: Að kennarar hafi tækifæri til að sækja sér símenntun við hæfi 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð Hvenær unnið? Framkvæmd/ábyrgð 

Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun 
undanfarna 12 mánuði (S6,4) 

44,7% (landið 52,5%) 

Spurning sem myndar matsþátt: 

 Á síðustu 12 mánuðum. Hefðir þú viljað taka þátt 
í meiri símenntun en þú gerðir? 

 

Hindranir í símenntun kennara (S6,5) 

Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Of kostnaðarsamt* 

Mikil eða nokkur hindrun 42,8% (landið 53%) 

 Of lítið svigrúm vegna vinnutíma  

Mikil eða nokkur hindrun 73,4% (landið 76,9%) 

 Það vantaði stuðning frá stjórnendum  

Mikil eða nokkur hindrun 42,9% (landið 23,4%) 

 Ég hafði ekki tíma vegna fjölskylduaðstæðna 

Mikil eða nokkur hindrun 47,7% (landið 42,2%) 

 Það voru ekki í boði neinir áhugaverðir kostir 

Mikil eða nokkur hindrun 83,3% (landið 63,2%) 

 Ég uppfyllti ekki þátttökuskilyrðin (t.d. hæfni, 
reynslu, starfsaldur)  

Mikil eða nokkur hindrun 0% (landið 3,5%) 

 

Hafa fræðsluerindi á 
deildarfundum/kennarafundum sem 
henta hverju stigi eða fagi.  

Jafnt og þétt yfir 
skólaárið 

Skólastjórnendur/ 
skólastjórnendur 

 

Skyndihjálparnámskeið. 

 

Haustið 2018 
Skólastjórnendur/ 
skólastjórnendur 

Hvetja kennara til símenntunar. Jafnt og þétt yfir árið 
Skólastjórnendur/ 
skólastjórnendur 
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Upplýsingamiðlun til foreldra 

Markmið: Að upplýsingamiðlun kennara til foreldra sé góð 

 

Staðan Aðgerðir/viðbrögð Hvenær unnið? Framkvæmd/ábyrgð 

 

Upplýsingamiðlun til foreldra (S3,3) 

4,7 (landið 5,0) 

Spurningar sem mynda matsþátt: 

 Ræði við foreldrana um námsárangur nemandans. 

 Sendi upplýsingar um námsárangur nemandans til 
foreldra*. 

 Ræði við foreldrana um hegðun og/eða líðan 
nemandans. 

 Sendi upplýsingar um hegðun og/eða líðan nemandans 
til foreldra. 

 

 

 

 

Kennarar láti foreldra vita hvernig 

nemandi stendur sig í námi og í 

samskiptum  

 

 

 

 
Jafnt og þétt yfir 
veturinn 

 

 
 
 
Kennarar og 
stjórnendur 
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