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1. Inngangur
Lindaskóli tók til starfa 1. september 1997 og er því á 20 starfsári. Lindaskóli stendur
við Núpalind og er staðsettur í miðju skólahverfinu. Hann er heildstæður grunnskóli
með nemendur í 1. - 10. bekk. Vorið 2016 voru 480 nemendur í skólanum og 73
starfsmenn. Nánari upplýsingar um skólann er að finna í Sjálfsmatsáætlun Lindaskóla
2015-2018.
Í þessari sjálfsmatsskýrslu verður gerð grein fyrir þeirri sjálfsmatsvinnu sem fram fór í
Lindaskóla á skólaárinu 2015-2016 og á haustmánuðum 2016.

2. Sjálfsmatsteymi
Sjálfsmatsteymi Lindaskóla er skipað fimm starfsmönnum skólans. Skólaárið 20152016 voru eftirfarandi starfsmenn í teyminu:

Hilmar Björgvinsson, aðstoðarskólastjóri - teymisstjóri
Ragnheiður Líney Pálsdóttir, kennari í upplýsingatækni
Sigríður Dóra Gísladóttir, umsjónarkennari
Sigrún Aðalheiður Gunnarsdóttir, kennari
Þórhalla Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi

Haustið 2016 varð sú breyting á teyminu að Auðbjörg Njálsdóttir umsjónarkennari kom
inn í teymið í stað Sigrúnar sem er hætt störfum við skólann.
Helstu verkefni teymisins skólaárið 2015-16 voru að ljúka við gerð sjálfsmatsáætlunar
fyrir tímabilið 2015-2018, fyrirlögn kannana Skólapúlsins og vinna við umbótaáætlun
út frá niðurstöðum Skólapúlsins.
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Teymið var með marga sameiginlega vinnufundi þetta skólaár en skipti jafnframt með
sér ákveðnum verkum. Sigrún var teymisstjóri og sá um ritstjórn á áfangaskýrslu fyrra
árs, Hilmar sá um ritstjórn sjálfsmatsáætlunar, Ragnheiður sá um fyrirlögn
Skólapúlsins, Sigríður Dóra sá um prófarkalestur og Þórhalla hélt utan um líðan og
tengslakannanir.

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 flest alla
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 þá 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. Á skólaárinu 2015-2016 var gerð könnun meðal starfsmanna.
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4. Vinna við umbætur skólaárið 2015-2016
Hér verður gerð grein fyrir helstu umbótavinnu skólaársins 2015-16 vegna kannana
sem lagðar voru fyrir skólaárið 2014-15.

Nám og kennsla: Kennarar í Lindaskóla leitast við að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir
með það að markmiði að ná til ólíkra þarfa nemenda. Innleiðing spjaldtölva í grunnskóla
Kópavogs hefur verið góð viðbót við kennsluaðferðir. Reynt hefur verið að bjóða upp á
fjölbreyttar valgreinar á unglingastigi sem tengjast hinum ýmsu áhugasviðum. Varðandi
hugmynd um starfskynningar á unglingastigi þá voru þær engar síðasta skólaár. Þessi
hugmynd er að margra mati barn síns tíma. Í dag eru nemendur ekki endilega að
mennta sig fyrir eitt ákveðið starf sem þeir sinna allt lífið. Það er frekar verið að huga
að áhugasviði nemenda og þá hvers konar verkefni og lausnum nemendur vilja vinna
að í framtíðinni.

Einelti: Vinna við og með jákvæð samskipti í Lindaskóla gekk vel. Að vinna með
forvarnir og byggja upp jákvæð samskipti milli nemenda og starfsfólks sem og
nemenda á milli er mjög mikilvæg. Tíðni eineltis hefur verið mun lægri í Lindaskóla
miðað við landið allt. En eitt tilfelli er einu of mikið. Þessi góða vinna heldur áfram á
hverjum degi.
Eineltisáætlun skólans var kynnt á starfsmannafundi í janúar og umsjónarkennarar
voru hvattir til að vinna með hana í hverjum bekk fyrir sig. Einhverjir árgangar settu
upp jákvæð skilaboð á veggi skólans og einn árgangur setti trjágrein í vasa með
jákvæðum orðum. Eineltisáætlunin er á heimasíðu skólans og þar er að finna
skilgreiningu á hugtakinu einelti. Það er mjög mikilvægt að sami skilningur sé á
hugtakinu einelti meðal nemenda, foreldra og starfsmanna.
Skólalóðin er sá staður sem er viðkvæmastur gagnvart einelti og stríðni. Því var
skipulag gæslumála endurskoðað og skólalóðinni skipt upp í þrjú svæði og ákveðnir
starfsmenn hafa eftirlit með hverju þeirra.

Stuðningur

við

kennara

vegna

nemenda

með

námserfiðleika

og

hegðunarörðugleika: Mikilvægt er að kennarar leiti til skólastjórnenda og deildarstjóra
sérkennslu varðandi stuðning fyrir nemendur. Skólinn hefur boðið kennurum á yngsta
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stigi upp á námskeið í ART. Á því námskeiði læra kennarar aðferðir sem geta hjálpað
nemendum varðandi félagsfærni, sjálfstjórn, siðferðisþroska og bætt samskipti.

Heimanám og heimastuðningur: Lestrarstefna Lindaskóla var endurskoðuð og nýtt
skipulag varðandi skráningu á heimalestri tekið í notkun. Á hverju skólaári fjalla
kennarar um mikilvægt hlutverk foreldra þegar kemur að heimanámi. Þá skiptir
stuðningur foreldra við lestrarnám barna þeirra sköpum hvað árangur snertir.

Símenntun: Skólastjóri hvetur kennara til símenntunar. Á þessu skólaári var sérstök
áhersla á fræðslu vegna spjaldtölvuinnleiðingar sveitarfélagsins og á fræðslu vegna
þróunarverkefnis skólans um útinám. Til stendur að búa til starfsþróunaráætlun fyrir
starfsfólk skólans og staðlað skráningarform. Nokkuð er um að kennarar innan skólans
deili hugmyndum, verkefnum, leiðum og kennsluaðferðum en það mætti eflaust gera
betur í þeim efnum.

Starfsmannasamtöl: Starfsmannasamtöl þurfa stöðugt að vera í þróun og var þeim
breytt eftir að síðasta könnun var gerð. Nú fá starfsmenn sendar spurningar sem þeir
svara á ákveðnu lokuðu vefsvæði sem stjórnendur hafa aðeins aðgang að ásamt
viðkomandi starfsmanni. Þannig eru bæði starfsmenn og stjórnendur betur undirbúnir
fyrir samtölin og þau verða markvissari.

Mötuneyti: Hádegismatur í Lindaskóla er í samræmi við manneldismarkmið. Upp kom
sú hugmynd að vera með ljósmyndir af máltíðum á heimasíðu skólans en það var fallið
frá þeirri hugmynd.

Dægradvöl: Markmið skólans er að dægradvöl Lindaskóla, Demantabær, hafi
fjölbreytt og skipulagt starf þar sem börnum líður vel. Nemendum hefur verið skipt upp
á tvö svæði eftir aldri sem gerir allt skipulag betra og auðveldara. Fjölbreytni í starfinu
er meiri. Ýmis konar hópastarf er í boði auk námskeiða í list- og verkgreinum undir
stjórn kennara. Myndrænt skipulag hefur verið sett upp. Ljósmyndir af nemendum og
starfsmönnum hanga nú á veggjum dægradvalar. Þegar nemendur velja sig inn í
ákveðið hópastarf eru myndir af viðkomandi nemendum settar á nafn valhópsins.
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Þannig er auðveldara að hafa yfirlit yfir það hvar hver nemandi er staðsettur. Reglulega
fer heim tölvupóstur með fréttum af starfinu í Demantabæ. Einnig hefur verið búin til
Facebooksíða þar sem ýmsar fréttir eru settar inn og myndir frá starfinu. Þar sem
starfsmenn dægradvalar eru mikið á ferðinni í sínu starfi og þ.a.l. ekki alltaf við síma,
var keyptur farsími sem forstöðumaður er með á sér eða annar starfsmaður. Þannig
var tryggt að forráðamenn ná alltaf sambandi við Demantabæ.

5. Niðurstöður Skólapúlsins 2015-2016
Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr sjálfsmati Lindaskóla skólaárið 20152016 sem fram fór í gegnum Skólapúlsinn. Kannanir voru lagðar fyrir nemendur og
starfsmenn og má sjá yfirlit yfir niðurstöðurnar í fylgiskjölum (Fylgiskjal 1.
Nemendakönnun 2015-2016, bls. 23 og Fylgiskjal 2. Starfsmannakönnun 2015-2016,
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.
Til að niðurstaðan í einstökum þáttum teljist tölfræðilega marktækt frábrugðin svörum
viðmiðunarhópsins þurfa þær að vera upp á 0,5 stig. Munur uppá 0,5 stig telst þó ekki
mikill munur, en munur upp á 1,0 stig telst töluverður og munur upp á 1,5 stig telst mikill
munur.

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.
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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 mjög
vel út. Í öllum þáttum náðum við þeim viðmiðum sem við settum okkur, þ.e. að vera
jafnir landsmeðaltali eða yfir. Því var ekki þörf á að setja neina þætti úr
nemendakönnuninni inn í umbótaáætlun að þessu sinni. Hins vegar er aldrei hægt að
samþykkja einelti og því er vinna með jákvæð samskipti alltaf sett inn í umbótaáætlun
skólans. Þættir 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 ágæt. Ánægja af lestri 5,0 (landið 5,0), þrautseigja í námi
5,8 (landið 5,1), áhugi á stærðfræði 5,7 (landið 5,2), ánægja af náttúrufræði 5,8
(landsmeðaltal 5,1), trú á eigin vinnubrögð í námi 5,8 (landið 5,2) og trú á eigin
námsgetu 5,6 (landið 5,1). Í fimm þáttum af sex er munurinn 0,5 stigum hærri en
viðmiðunarhópurinn og telst marktækur munur. Á þessum niðurstöðum sést að
nemendur Lindaskóla eru nokkuð virkir í skólastarfinu.

2. Líðan og heilsa
Í þessum hluta var niðurstaðan einnig nokkuð góð og niðurstaðan alltaf yfir
landsmeðaltali. Sjálfsálit 5,4 (landið 5,1), stjórn á eigin lífi 5,3 (landið 4,9), vellíðan
5,3 (landið 5,0) og hollt mataræði 5,1 (landið 4,9). Varðandi einelti mælist það minna
í Lindaskóla en að meðaltali á landinu öllu eða 4,9 en landsmeðaltalið er 5,1. Þó svo
að í Lindaskóla sé minna um einelti en að meðaltali á landinu er það aldrei ásættanlegt
og því þarf stöðugt að vinna með jákvæð samskipti nemenda. Tíðni eineltis í
Lindaskóla er 2,5% en landsmeðaltalið er 11,4%. Hér voru nemendur spurðir hvað oft
síðastliðna 30 daga þeir hafi verið lagðir í einelti í skólanum. Hér gildir það sama og
varðandi fyrri spurninguna að einelti er aldrei liðið og því nauðsynlegt að bregðast við.
Þess má geta að tíðni eineltis í Lindaskóla mælist lægra núna en árið áður sem er
jákvæð þróun. Í þessum flokki var einnig spurt um hreyfingu. Þar koma nemendur
Lindaskóla ágætlega út með 74,8% en landsmeðaltalið 71,7%.
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3. Skóla- og bekkjarandi
Niðurstaðan var einnig góð í þessum hluta. Samsömun við nemendahópinn 5,3 (landið
5,1), samband nemenda við kennara 5,7 (landið 5,1), agi í tímum 6,0 (landið 5,1), virk
þátttaka nemenda í tímum 5,9 (landið 5,1) og mikilvægi heimavinnu í náminu 4,8
(landið 5,0). Eins og sést er Lindaskóli yfir landsmeðaltali í öllu nema varðandi
mikilvægi í heimavinnu en þar erum við rétt undir meðaltalinu. Agi í tímum mælist 0,9
stigum yfir landsmeðaltali en þegar munurinn nær 1,0 telst það töluverður munur.
Skóla- og bekkjarandi í Lindaskóla er því að mati nemenda nokkuð góður samanborið
við landsmeðaltal.

Sterkar hliðar skólastarfsins að mati nemenda eru margar og snúa að öllum þremur
flokkunum; Virkni nemenda í skólanum, Líðan og heilsu og Skóla- og bekkjaranda.
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
Starfsmannakönnunin var lögð fyrir í mars 2016. Henni er skipt upp í sjö hluta. Fyrsti
hlutinn varðar rekstur skólans sem skólastjóri svarar. Hér verður gerð grein fyrir
helstu styrkleikum og veikleikum skólastarfsins að mati starfsmanna.

1. Rekstrarupplýsingar
Í þessum hluta er gerð grein fyrir ýmsum þáttum er varðar rekstur skólans, fjölda
starfsmanna, aldur, kynjahlutfall, símenntunarskyldu starfsmanna, fjölda nemenda í
bekkjum, tækjabúnað o.fl. Þar kemur m.a. fram að fjöldi nemenda á hvert stöðugildi
starfsfólks sem sinnir kennslu er í Lindaskóla 14,6 (landið 10,6), hlutfall karlmanna
sem sinnir kennslu er 14,3% (landið 18,65%), hlutfall barna í skólanum sem eru með
íslensku sem annað mál er 2,2% (landið 5,6%) og hlutfall starfsfólks 40 ára og eldra
er 48% í Lindaskóla (landið 65,8%). Á þessum upplýsingum sést m.a. að heldur færri
karlar sinna kennslu í Lindaskóla samanborið við landsmeðaltal og starfsfólkið er
aðeins yngra.
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2. Allir starfsmenn – Almennt
Í þessum hluta eru almennar upplýsingar sem snerta starfsmenn s.s. varðandi
fjarveru úr vinnu, starfsmannasamtöl, áreitni og einelti.
Fjarvera heila daga undanfarinn mánuð 1,5 dagar (landið 2 dagar), fjarvera hluta úr
degi undanfarinn mánuð 0,9 skipti (landið 1,2 skipti) og gagnsemi starfsmannaviðtals
82,5% (landið 82%). Þættir sem koma ekki vel út snúa að tíðni áreitnis og eineltis og
við sættum okkur aldrei við slíkt þó að það sé meira annars staðar. Tíðni áreitnis
meðal starfsfólks er 10,2% (landið 18,3%) og tíðni eineltis meðal starfsfólks 3,4%
(landið 9,8%). Þetta eru þættir sem þarf að vinna með og bæta.
3. Allir starfsmenn – Viðhorf til skólans
Viðhorf til skólans hefur heldur versnað frá því fyrir tveimur árum en erum í kringum
landsmeðaltal, stundum rétt fyrir ofan og stundum rétt fyrir neðan. Starfsánægja í
skólanum 5,0 (landið 5,1), stjórnun skólans 5,3 (landið 5,0), starfsandi innan skólans
5,8 (landið 5,0), upplýsingastreymi innan skólans 4,9 (landið 4,7) og starfsaðstaða í
skólanum 3,8 (landið 4,5). Starfsaðstaðan er sá þáttur sem kemur verst út í viðhorfi
kennara til skólans.
4. Kennarar – Kennarastarfið
Hér eru ýmsar almennar upplýsingar um kennarastarfið.
Trú kennara Lindaskóla á eigin getu er mjög góð 5,6 og marktækt yfir landsmeðaltali
(landið 4,8). Eins er mjög jákvætt hvað hópavinna er mikið notuð í Lindaskóla 48,7%
(landið 28,5%). Það sem aer neikvæðast í þessum þætti er ánægja kennara með
starfið sitt, 4,1 (landið 4,8). Þar eru kennarar 0,7 stigum undir landsmeðaltali sem er
marktækur munur. Leita þarf skýringa á þessari óánægju og bregðast við.
5. Kennarar – Starfsumhverfi kennara
Átta þættir eru hér metnir. Af þeim eru tveir marktækt yfir landsmeðaltali og því
styrkleikar fyrir skólann. Samvinna um kennslu 5,7 (landið 5,1) og virk samvinna um
skólaþróun og umbætur 5,6 (landið 4,7).

12

Þeir þættir sem koma verst út og þurfa að fara í umbótaáætlun skólans er stuðningur
við kennara vegna nemenda með námserfiðleika 4,2 (landið 4,7) og stuðningur við
kennara vegna hegðunarörðugleika nemenda 4,2 (landið 4,8).

6. Kennarar - Mat og endurgjöf
Í öllum þáttum er staðan í Lindaskóla yfir landsmeðaltali og því nokkuð góð. Umfang
mats og endurgjafar 67,6% (landið 61,8%), hæfilegt mat og endurgjöf frá
stjórnendum að mati kennara 61,1% (landsmeðaltal 46,3%), sanngirni mats og
endurgjafar 95,8% (landið 90,3%), gagnsemi mats og endurgjafar 88,9% (landið
87,1%) og nýting á niðurstöðum kennaramats 5,0 (landið 4,4).
7. Kennarar – Símenntun kennara
Talsverð breyting hefur verið á þörf og þátttöku kennara skólans í símenntun frá því
að síðasta könnun var lögð fyrir. Væntanlega vegur þar þyngst mikil aukning á
símenntun tengdri spjaldtölvuinnleiðingu sveitarfélagsins og þróunarverkefni í útinámi
sem unnið var að skólaárið 2015-16.
Meðalfjöldi daga í símenntun undanfarið ár voru 13,3 dagar (landsmeðaltal 11,5
dagar) en voru 5,4 dagar fyrir tveimur árum. Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri
símenntun undanfarna 18 mánuði var 50% (landið 58,6%) en var 71,1% fyrir tveimur
árum .

6. Umbótaáætlun
Þegar niðurstöður úr nemenda- og starfmannakönnun Skólapúlsins skólaárið 2015-16
lágu fyrir síðastliðið vor ákvað sjálfsmatsteymið hvaða þætti skyldi taka fyrir í
umbótaáætlun. Teymið setti sér þá meginreglu að ef niðurstöður skólans í ákveðnum
þáttum væru undir landsmeðaltali skyldi taka þá fyrir í umbótaáætlun. Í mikilvægum
þáttum sem tengdust velferð nemenda og starfsfólks eins og einelti eða áreitni voru
viðmiðin hærri og skoðuð sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig.
Áfram var unnið að umbótaáætlun á starfsmannafundi í maí 2016 með öllum
starfsmönnum skólans. Þar var starfsmönnum skipt upp í vinnuhópa og fengu þeir
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ákveðna þætti til umfjöllunar og settu fram hugmyndir um hvernig hægt væri að bæta
þessa þætti.
Eftirfarandi þættir voru teknir fyrir:
● Áreitni/einelti meðal nemenda og starfsfólks
● Starfsánægja, starfsandi, álag og jafnvægi milli starfs og einkalífs
● Ánægja með kennarastarfið
● Stuðningur við kennara vegna nemenda með náms- og hegðunarerfiðleika.

Sjálfsmatsteymi skólans tók svo hugmyndir starfsmanna saman, vann úr þeim og setti
inn í umbótaáætlun skólans (Fylgiskjal 3, bls. 31). Með þessu fyrirkomulagi eiga allir
starfsmenn hlutdeild í umbótaáætluninni enda eru það þeir sem þurfa að fylgja henni
eftir. Stefnt er að því að hafa slíkan fund árlega.
Vinna sjálfsmatsteymisins er kynnt reglulega 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 2016-17.
Bókstafirnir í töflunum hér fyrir neðan og í umbótaáætluninni 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.

6.1 Áreitni/einelti meðal nemenda og starfsfólks
Markmið Lindaskóla er að öllum nemendum og starfsmönnum líði vel í Lindaskóla og
styðji hvert annað í dagsins önn. Þá er mikilvægt að sýna samábyrgð því það er á
ábyrgð allra að hópurinn nái vel saman.
Áreitni og einelti er ekki liðið í Lindaskóla og það er mikilvægt að allir séu vel meðvitaðir
um þær bjargir sem eru til staðar ef á þarf að halda.
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Tafla 1 - Áreitni/einelti meðal nemenda og starfsfólks

Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Tíðni áreitni meðal starfsfólks (S2.8)
10,2% starfsmanna Lindaskóla segjast hafa orðið fyrir
áreitni í skólanum frá samstarfsfólki, nemendum eða
foreldrum á síðustu 12 mánuðum (landið 18,3%).
Spurningar sem mynda matsþátt:
Hefur þú orðið fyrir áreitni frá samstarfsfólki á

Stjórnendur eru til staðar og mikilvægt
að starfsfólk leiti til þeirra eða
trúnaðarmanna ef þeir upplifa
einhverskonar áreitni frá samstarfsfólki,
nemendum eða foreldrum.

síðstu 12 mánuðum?
Já: 1,7% (landið 6,7%)
Hefur þú orðið fyrir áreitni frá nemendum eða
foreldrum á síðustu 12 mánuðum?
Já: 10,2% (landið 12,9%)

Eineltisáætlun Lindaskóla og
Kópavogsbæjar kynnt á hverju hausti
fyrir starfsfólki.

Tíðni eineltis meðal starfsfólks (S2.9)
3,4% starfsmanna segjast hafa orðið fyrir einelti frá
samstarfsfólki, nemendum eða foreldrum á síðustu 12
mánuðum (landið 9,8%).
Spurningar sem mynda matsþátt:
Hefur þú orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á síðustu
12 mánuðum?
Já: 1,7% (landið 6,1%)
Hefur þú orðið fyrir einelti frá nemendum eða
foreldrum á síðustu 12 mánuðum?
Já: 1,7% (landið 4,6%)
Einelti meðal nemenda (N2.4)
4,9 (landið 5,1).
Spurningar sem mynda matsþátt:
Hve oft gerðist eftirfarandi á síðustu 30 dögum? Mér
fannst að einhver væri að baktala mig. Ég var beitt(ur)
ofbeldi. Ég var skilin(n) útundan. Einhver sagði eitthvað
særandi við mig. Mér leið mjög illa af því hvernig
krakkarnir létu við mig. Mér leið mjög illa yfir því sem
krakkarnir sögðu um mig eða við mig á netinu.
Tíðni eineltis (N2.5)
2,5% nemenda (landið 11,4%) sögðust hafa orðið fyrir
einelti í skólanum 1 sinni eða oftar á síðustu 30
dögum.
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Samábyrgð; láta stjórnendur vita ef við
höfum áhyggjur af einhverjum í
hópnum eða tala við viðkomandi.

Samábyrgð okkar allra er að nemendum
líði vel í skólanum. Unnið er jafnt og
þétt allt skólaárið að jákvæðum
samskiptum.

Eineltisáætlun Lindaskóla kynnt á hverju
hausti fyrir foreldrum.

Dagana fyrir árlega Vinagöngu
Lindaskóla og leikskólanna Núps og Dals
verður unnið sérstaklega með vináttu
og jákvæð samskipti.

Eins og sést í töflu 1 hefur 10,2% starfsmanna orðið fyrir áreitni í skólanum frá
samstarfsfólki, nemendum eða foreldrum á síðustu 12 mánuðum og 3,4% hefur orðið
fyrir einelti. Hjá nemendum hafa 2,5% þeirra orðið fyrir einelti í skólanum einu sinni eða
oftar á síðustu 30 dögum. Þetta er mjög alvarlegt og skólasamfélagið allt verður að
hjálpast að við bæta stöðuna.

6.2 Starfsánægja, starfsandi, álag og jafnvægi milli starfs og
einkalífs
Það er mikilvægt að starfsánægja og starfsandi sé góður í Lindaskóla. Þessir þættir
hafa áhrif á líðan starfsfólks, ef starfsfólki líður vel hefur það jákvæð áhrif á allt
skólastarfið. Það er á ábyrgð alls starfsfólks að vinna að því að þessir þættir séu í
góðu lagi.

Tafla 2 - Starfsánægja, starfsandi, álag og jafnvægi milli starfs og einkalífs

Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Starfsánægja í Lindaskóla (S3.1)
5,0 (landið 5,1)

Bjóða upp á hópefli árlega.

Spurningar sem mynda matsþátt:
Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi.
Ég veit til hvers er ætlast af mér.
Hæfni mín er vel nýtt í starfi.
Ég er stolt(ur) af starfi mínu.
Ég hef frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í starfi
mínu.
Ég sé mig áfram starfa við skólann eftir tvö ár.
Ég tel mig búa við starfsöryggi.
Starfsandi innan Lindaskóla (S3.2)
5,8 (landið 5,0)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Á mínum vinnustað er vel tekið á móti nýju starfsfólki.
Það er gætt jafnræðis og jafnréttis gagnvart
starfsmönnum í skólanum.
Skólinn hefur góða ímynd.
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Mikilvægt að allir starfsmenn leggi til
málanna er varðar starfsánægju og
verði samábyrgir.

Bjóða stöku sinnum upp á tilbreytingu
varðandi mat eða kaffiveitingar á
starfsmannastofu.

Stjórnendur og starfsfólk hrósi hvert
öðru og standi saman.

Samábyrgð okkar allra að taka vel á
móti nýju starfsfólki.

Vinnuaðstaða, samræming milli starfs og einkalífs,
álag (S3.5)
3,8 (4,5 landið)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Vinnuaðstaða mín er góð.
Ég hef sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf.
Hjá mér er gott jafnvægi milli starfs og einkalífs.
Álag í starfi mínu er of mikið þegar á heildina er litið.

Leggja áherslu á minni fundarsetu en á
móti meiri tími fyrir faglega vinnu.

Stjórnendur leggi rækt við að hlusta vel
á starfsfólkið sitt.

Starfsánægja í Lindaskóla mælist rétt neðan við landsmeðaltal en starfsandinn mælist
mjög góður talsvert fyrir ofan landsmeðaltal. Vinnuaðstaða, samræming milli starfs og
einkalífs og álag mælist nokkuð fyrir neðan landsmeðaltal og þar er verk að vinna.

6.3 Ánægja með kennarastarfið
Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á það hvort kennarar séu ánægðir með starfið
sitt eða ekki. Kjarasamningur kennara getur haft þar áhrif s.s. vinnuskipulag, laun og
sveigjanleiki og þættir sem snúa að lagaumhverfinu, námskrá og skipulagi náms.
Tafla 3 – Ánægja með kennarastarfið

Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Ánægja með kennarastarfið (S4.1)
4,1 (landið 4,8)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Ég er sátt(ur) við starf mitt sem kennari.
Mjög eða frekar sammála 89,8% (landið 91,8%)
Kennarahópurinn í skólanum er ánægður í starfi.
Mjög eða frekar sammála 55,3% (landið 78,1%)
Ég hafði meiri eldmóð þegar ég byrjaði að kenna en ég
hef núna.
Mjög eða frekar sammála 48,6% (landið 47,2%)
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Stuðla að meiri sátt um vinnumat
kennara, samkomulag á milli kennara og
stjórnenda.

Meiri sveigjanleiki í vinnutíma.

Það er mikilvægt að skapa þannig starfsumhverfi að kennarar séu ánægðir í starfi. Þar
kemur til samvinna kennara, skólastjórnenda, sveitarfélaga og menntayfirvalda.

6.4 Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika og
hegðunarörðugleika
Nemendur í grunnskólum eiga misauðvelt með nám og sumir eiga við ákveðna
námserfiðleika að stríða. Þessir nemendur þurfa oft einstaklingsbundna aðstoð frá
kennurum sínum, sérkennurum eða stuðningsfulltrúum. Sá stuðningur sem hægt er að
veita fer oft eftir því fjármagni sem skólum er úthlutað. Eins er með nemendur sem eiga
við hegðunarörðugleika að stríða. Þetta eru nemendur sem þurfa oft á tíðum mikla
aðstoð frá kennurum, stuðningsfulltrúum eða öðrum sérfræðingum skólans.
Tafla 4 – Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika og
hegðunarörðugleika

Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Stuðningur við kennara vegna nemenda með
námserfiðleika (S5.1)
4,2 (landið 4,7)
Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika
nemenda (S5.2)
4,2 (landið 4,8)
Spurningar sem mynda matsþátt í spurningum 5.1 og
5.2:
Ég hef aðgang að kennara eða öðru starfsfólki til að
vinna með þeim nemendum í kennslustofunni.
Ég hef aðgang að öðrum kennara eða öðru starfsfólki
til að vinna með þeim nemendum utan
kennslustofunnar
Ég hef aðgang að ráðgjöf sérfræðinga (t.d. sérkennara
eða talkennara) sem geta leiðbeint mér í vinnu minni
með þeim nemendum
Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara (S5.3)
4,8 (landið 4,9)
Spurningar sem mynda matsþátt
Skólastjórnendur ræða markmið námsins við kennara
á fundum.
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Stjórnendur skoði hvernig/hvort hægt
sé að veita meiri stuðning við kennara
vegna námserfiðleika nemenda.

Setja upp ákveðið ferli varðandi
agamál t.d.
þegar nemandi missir stjórn á sér.
Athuga hvort hægt sé að fjölga
stuðningsfulltrúum vegna nemenda
með námserfiðleika eða
hegðunarörðugleika.
Halda áfram með ART þjálfun í
Lindaskóla. Í ART eru börn þjálfuð í
félagsfærni, sjálfstjórnun og
siðferðisþroska með það að markmiði
að bæta samskipti. Bjóða kennurum
að fara á réttindanámskeið til að þjálfa
nemendahópa samkvæmt þessari
aðferðarfræði.
Meiri fagleg samvinna milli kennara og
stjórnenda.

Skólastjórnendur fylgjast með kennslu í
kennslustofunni
Þegar kennari á í vanda í kennslustofunni hafa
skólastjórnendur frumkvæði að því að ræða málin.
Skólastjórnendur hrósa kennurum fyrir sérstaka
viðleitni eða árangur.

Stjórnendur athugi hvað þeir geta gert
til að efla faglegan stuðning við
kennara.

Ýmsar bjargir eru til sem auðvelda kennurum að vinna með nemendur sem þurfa á
aðstoð að halda. Þar má nefna ART þjálfunina sem nýtist nemendum sem eiga í
erfiðleikum með félagsfærni og hegðun. Ýmsar hugmyndir eru settar hér fram til að
efla stuðning við kennara vegna nemenda með námserfiðleika og
hegðunarörðugleika.
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Lokaorð
Markmið með sjálfsmati skóla er að draga fram styrkleika og veikleika skólastarfsins
og setja fram áætlun um umbætur til að efla starfið enn frekar.
Í þessari skýrslu hefur verið gerð grein fyrir þeirri umbótavinnu sem fór fram síðastliðið
skólaár og mat nemenda og starfsmanna á starfi skólans skólaárið 2015-16.
Mat nemenda á starfi skólans síðastliðinn vetur kom mjög vel út í öllum þáttum og
náðum við þeim viðmiðum sem skólinn setti sér. Því var ekki þörf á að setja neina þætti
úr nemendakönnuninni inn í umbótaáætlunina fyrir utan einn þátt sem við setjum alltaf
inn sem snýr að einelti. Starfsmannakönnunin kom einnig ágætlega út en í nokkrum
þáttum var skólinn undir landsmeðaltali og því ástæða til að bregðast við með
umbótum.

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 eru:


Þrautsegja í námi



Áhugi á stærðfræði



Ánægja af náttúrufræði



Trú á eigin vinnubrögð í námi



Samband nemenda við kennara



Agi í tímum



Virk þátttaka nemenda í tímum

Styrkleikar starfsins að mati starfsmanna eru margir og komu þessir þættir best út:


Starfsandi innan skólans



Trú kennara á eigin getu



Mikil hópavinna



Samvinna um kennslu



Virk samvinna um skólaþróun og umbætur



Hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara



Nýting á niðurstöðum kennaramats
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Að mati nemenda koma ekki fram veikleikar á skólastarfinu þegar horft er til þeirra
viðmiða sem við vinnum eftir. Hins vegar er aldrei hægt að sætta sig við einelti þó
svo að skólinn komi betur út en landsmeðaltal. Því er mikilvægt að vinna að
jákvæðum samskiptum árlega og sú vina sett inn í umbótaáætlun skólans. Eins á
þetta við um tíðni og áreitni meðal starfsfólks skólans í starfsmannakönnuninni. Þó
svo að skólinn sé fyrir neðan landsmeðaltal er áreitni aldrei ásættanleg og því sett
inní umbótaáætlunina. Eins var ákveðið að setja inn vinnu varðandi starfsánægju í
skólanum í umbótaáætlunina því hún hafði dalað frá því tveimur árum fyrr þó svo að
hún sé yfir landsmeðaltali.

Helstu veikleikar starfsins að mati starfsmanna eru eftirfarandi:


Starfsaðstaða í skólanum



Ánægja kennara með starfið sitt



Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika



Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika nemenda

Þrátt fyrir að styrkleikar Lindaskóla séu margir er mikilvægt að gera enn betur á
mörgum sviðum og sérstaklega þar sem skólinn mælist fyrir neðan landsmeðaltal.
Skólaárið 2016-17 munu nemendur og starfsmenn vinna að umbótum samkvæmt
umbótaáætlun skólans og vinna að því að gera gott skólastarf enn betra.

Lindaskóli, desember 2016
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 2015-2016. Helstu niðurstöður
1. Virkni nemenda í skólanum
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

1.1. Ánægja af lestri

5,0

242

5,0

16.969

0,0

1.2. Þrautseigja í námi

5,8

243

5,1

16.956

0,7

1.3. Áhugi á stærðfræði

5,7

243

5,2

16.954

0,5

1.4. Ánægja af náttúrufræði

5,8

242

5,1

16.917

0,7

1.5. Trú á eigin vinnubrögð í námi

5,8

243

5,2

16.950

0,6

1.6. Trú á eigin námsgetu

5,6

243

5,1

16.918

0,5

2. Líðan og heilsa
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

2.1. Sjálfsálit

5,4

242

5,1

16.921

0,3

2.2. Stjórn á eigin lífi

5,3

243

5,0

16.915

0,3
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Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

2.3. Vellíðan

5,3

243

5,0

16.911

0,3

2.4. Einelti

4,9

243

5,1

16.916

-0,2

2.5. Tíðni eineltis

2,5%

6/239

11,4%

1910/16844

-8,9%

2.6. Staðir eineltis

-

5

-

-

-

2.7. Hreyfing

74,8%

181/242

71,9%

11980/16696

2,9%

2.8. Hollt mataræði

5,1

242

4,9

16.874

0,2

3. Skóla- og bekkjarandi
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

3.1. Samsömun við nemendahópinn

5,3

241

5,1

16.863

0,2

3.2. Samband nemenda við kennara

5,7

241

5,1

16.857

0,6

3.3. Agi í tímum

6,0

241

5,1

16.861

0,9

3.4. Virk þátttaka nemenda í tímum

5,9

240

5,2

16.831

0,7

3.5. Mikilvægi heimavinnu í náminu

4,8

240

5,0

16.210

-0,2
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Fylgiskjal 2: Starfsmannakönnun 2015-2016. Helstu niðurstöður

1. Rekstrarupplýsingar
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

1.1. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks sem sinnir kennslu

14,6

1

10,6

54

4,0

1.2. Fjöldi nemenda á hvert stöðugildi starfsfólks við önnur störf

26,1

1

24,1

53

2,0

1.3. Hlutfall af heildarstöðugildum sem varið er í önnur störf en kennslu

35,8%

1

33,1%

53

2,7%

1.4. Kynjahlutfall: Hlutfall karlmanna sem sinnir kennslu

14,3%

1

18,6%

53

-4,3%

1.5. Hlutfall kennara án háskólamenntunar

0%

1

1,5%

45

-1,5%

1.6. Skipulagt samstarf

-

-

-

-

-

1.7. Hlutfall nemenda sem fá sérkennslu

-

0

23,2%

46

-

1.8. Hlutfall nemenda sem fá sérstuðning annan en sérkennslu

-

0

6,8%

42

-

1.9. Hlutfall barna í skólanum sem eru með íslensku sem annað mál

2,2%

1

5,6%

49

-3,4%

1.10. Símenntunarskylda – fjöldi daga

0

1

5,0

51

-5,0

1.11. Meðalfjöldi nemenda í hverjum bekk á yngsta stigi

20,0

1

20,3

50

-0,3

1.12. Meðalfjöldi nemenda í hverjum bekk á miðstigi

24,0

1

21,6

49

2,4
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Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

1.13. Meðalfjöldi nemenda í hverjum bekk á unglingastigi

21,0

1

22,3

48

-1,3

1.14. Fjöldi nemenda á hverja tölvu

-

0

5,5

47

-

1.15. Hlutfall far- og spjaldtölva

-

0

53,2%

47

-

1.16. Fjöldi nemenda á hverja gagnvirka töflu

248,0

1

149,1

51

98,9

1.17. Fjöldi nemenda á hvern skjávarpa

16,0

1

16,5

51

-0,5

1.18. Fjöldi kennara um hverja nettengda tölvu

0,3

1

0,7

49

-0,4

1.19. Hlutfall starfsfólks 40 ára og eldra

48,0%

1

65,8%

55

-17,8%

2. Allir starfsmenn - Almennt
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

2.1. Fjarvera heila daga undanfarinn mánuð

1,5 dagar

60

2,0 dagar

2.592

-0,5 dagar

2.2. Fjarvera heila daga undanfarinn mánuð (annað)

-

5

-

-

-

2.3. Fjarvera hluta úr degi undanfarinn mánuð

0,9 skipti

60

1,2 skipti

2.577

-0,3 skipti

2.4. Fjarvera hluta úr degi undanfarinn mánuð (annað)

-

7

-

-

-

2.5. Seinkoma starfsfólks undanfarinn mánuð

0,4 skipti

59

0,3 skipti

2.582

0,1 skipti
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Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

2.6. Starfsmannaviðtöl undanfarið ár

75,9%

44/58

68,5%

1776/2590

7,4%

2.7. Gagnsemi starfsmannaviðtals

82,5%

33/40

82,0%

1342/1605

0,5%

2.8. Tíðni áreitni meðal starfsfólks

10,2%

6/59

18,3%

462/2599

-8,1%

2.9. Tíðni eineltis meðal starfsfólks

3,4%

2/59

9,8%

254/2601

-6,4%

3. Allir starfsmenn - Viðhorf til skólans
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

3.1. Starfsánægja í skólanum

5,0

61

5,1

2.624

-0,1

3.2. Starfsandi innan skólans

5,8

60

5,0

2.589

0,8

3.3. Stjórnun skólans

5,3

58

5,0

2.569

0,3

3.4. Upplýsingastreymi innan skólans

4,9

59

4,7

2.612

0,2

3.5. Starfsaðstaða í skólanum

3,8

60

4,5

2.588

-0,7

4. Kennarar - Kennarastarfið
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

4.1. Ánægja með kennarastarfið

4,1

40

4,8

1.607

-0,7
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Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

4.2. Trú kennara skólans á eigin getu

5,6

39

4,8

1.602

0,8

4.3. Upplýsingamiðlun til foreldra

4,7

39

5,0

1.507

-0,3

4.4. Tími í heimavinnu á viku

39,9 mín

35

45,7 mín

1.407

-5,8 mín

4.5. Undirbúningur kennslu í skólanum

62,5%

25/40

69,5%

1140/1634

-7,0%

4.6. Öllum bekknum kennt í einu

57,5%

23/40

47,4%

724/1581

10,1%

4.7. Hópavinna í bekk

48,7%

19/39

28,5%

440/1553

20,2%

4.8. Einstaklingsvinna í bekk

28,2%

11/39

31,3%

494/1570

-3,1%

4.9. Einstaklingsmiðuð kennsla

43,6%

17/39

45,8%

731/1571

-2,2%

4.10. Áhersla kennara á námsmat með prófum

12,8%

5/39

21,3%

330/1555

-8,5%

4.11. Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum

74,4%

29/39

74,5%

1179/1590

-0,1%

4.12. Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum (annað)

-

6

-

-

-

5. Kennarar - Starfsumhverfi kennara
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

5.1. Stuðningur við kennara vegna nem. með námserfiðleika

4,2

38

4,7

1.468

-0,5
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Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

5.2. Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika nem.

4,2

34

4,8

1.425

-0,6

5.3. Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara

4,8

39

4,9

1.550

-0,1

5.4. Samráð um kennslu

5,3

40

5,1

1.545

0,2

5.5. Samvinna um kennslu

5,7

39

5,1

1.497

0,6

5.6. Valddreifing við ákvarðanatöku

4,8

35

4,6

1.391

0,2

5.7. Virk samvinna um skólaþróun og umbætur

5,6

37

4,7

1.467

0,9

5.8. Vinnuaðstæður kennara

5,4

40

5,1

1.554

0,3

6. Kennarar - Mat og endurgjöf
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

6.1. Umfang mats og endurgjafar

67,6%

25/37

61,8%

928/1495

5,8%

6.2. Hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara

61,1%

22/36

46,3%

672/1447

14,8%

6.3. Sanngirni mats og endurgjafar

95,8%

23/24

90,3%

859/945

5,5%

6.4. Gagnsemi mats og endurgjafar

88,9%

16/18

87,1%

747/847

1,8%

6.5. Nýting á niðurstöðum kennaramats

5,0

19

4,4

922

0,6
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7. Kennarar - Símenntun kennara
Matsþættir

Niðurstaða

N

Landið

N

Mismunur

7.1. Meðalfjöldi daga í símenntun undanfarið ár

13,3 dagar

29

13,6 dagar

1.139

-0,3 dagar

7.2. Símenntunarþörf kennara

5,2

39

5,4

1.550

-0,2

7.3. Símenntunarþörf kennara (annað)

-

1

-

-

-

7.4. Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun undanf.
18 mán.

50,0%

19/38

58,6%

911/1523

-8,6%

7.5. Hindranir í símenntun kennara

-

-

-

-

-

7.6. Form símenntunar sem óskað er eftir

-

38

-

-

-
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Fylgiskjal 3 : Umbótaáætlun Lindaskóla skólaárið 2016-2017
Áreitni/einelti meðal nemenda og starfsfólks
Markmið: Að nemendum og starfsfólki Lindaskóla líði vel og styðji hvert annað. Samábyrgð
Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Hvenær unnið?

Framkvæmd/ábyrgð

Tíðni áreitni meðal starfsfólks (S2.8)
10,2% starfsmanna Lindaskóla segjast hafa orðið fyrir
áreitni í skólanum frá samstarfsfólki, nemendum eða
foreldrum á síðustu 12 mánuðum (landið 18,3%).
Spurningar sem mynda matsþátt:
Hefur þú orðið fyrir áreitni frá samstarfsfólki á síðstu

Stjórnendur eru til staðar og mikilvægt
að starfsfólk leiti til þeirra eða
trúnaðarmanna ef þeir upplifa
einhverskonar áreitni frá samstarfsfólki,
nemendum eða foreldrum.

Alltaf

Starfsfólk/
skólastjórnendur

12 mánuðum?
Já: 1,7% (landið 6,7%)
Hefur þú orðið fyrir áreitni frá nemendum eða foreldrum
á síðustu 12 mánuðum?
Já: 10,2% (landið 12,9%)

Eineltisáætlun Lindaskóla og
Kópavogsbæjar kynnt á hverju hausti
fyrir starfsfólki.

Ágúst - september

Skólastjórnendur

Samábyrgð; láta stjórnendur vita ef við
höfum áhyggjur af einhverjum í
hópnum eða tala við viðkomandi.

Alltaf

Starfsfólk/
skólastjórnendur

Tíðni eineltis meðal starfsfólks (S2.9)
3,4% starfsmanna segjast hafa orðið fyrir einelti frá
samstarfsfólki, nemendum eða foreldrum á síðustu 12
mánuðum (landið 9,8%).

31

Spurningar sem mynda matsþátt:
Hefur þú orðið fyrir einelti frá samstarfsfólki á síðustu 12
mánuðum?
Já: 1,7% (landið 6,1%)
Hefur þú orðið fyrir einelti frá nemendum eða foreldrum
á síðustu 12 mánuðum?
Já: 1,7% (landið 4,6%)
Einelti meðal nemenda (N2.4)
4,9 (landið 5,1).
Spurningar sem mynda matsþátt:
Hve oft gerðist eftirfarandi á síðustu 30 dögum?
Mér fannst að einhver væri að baktala mig.
Ég var beitt(ur) ofbeldi.
Ég var skilin(n) útundan.
Einhver sagði eitthvað særandi við mig.
Mér leið mjög illa af því hvernig krakkarnir létu við mig.
Mér leið mjög illa yfir því sem krakkarnir sögðu um mig
eða við mig á netinu.

Samábyrgð okkar allra er að nemendum
líði vel í skólanum. Unnið er jafnt og
þétt allt skólaárið að jákvæðum
samskiptum.

Eineltisáætlun Lindaskóla kynnt á hverju
hausti fyrir foreldrum.

Dagana fyrir árlega Vinagöngu
Lindaskóla og leikskólanna Núps og Dals
verður unnið sérstaklega með vináttu
og jákvæð samskipti.

Tíðni eineltis (N2.5)
2,5% nemenda (landið 11,4%) sögðust hafa orðið fyrir
einelti í skólanum 1 sinni eða oftar á síðustu 30 dögum.
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Alltaf

Starfsmenn/
skólastjórnendur

Ágúst - september

Umsjónarkennarar/
skólastjórnendur

Nóvember

Kennarar/
skólastjórnendur

Starfsánægja, starfsandi, álag og jafnvægi milli starfs og einkalífs
Markmið: Að starfsánægja og starfsandi sé góður í Lindaskóla
Staðan

Aðgerðir/viðbrögð

Hvenær unnið?

Framkvæmd/ábyrgð

Bjóða árlega upp á hópefli.

Skólaárið 2016-17
og alltaf

Skólastjórnendur

Mikilvægt að allir starfsmenn
leggi til málanna er varðar
starfsánægju og verði samábyrgir.

Alltaf

Starfsmenn/
skólastjórnendur

Bjóða stöku sinnum upp á
tilbreytingu varðandi mat eða
kaffiveitingar á starfsmannastofu.

Alltaf

Matráður á
starfsmannastofu og
starfsmenn /
skólastjórnendur

Stjórnendur og starfsfólk hrósi
hvert öðru og standi saman.

Alltaf

Starfsmenn/
skólastjórnendur

Samábyrgð okkar allra að taka vel
á móti nýju starfsfólki.

Alltaf

Starfsmenn/
skólastjórnendur

Leggja áherslu á minni fundarsetu
en á móti meiri tími fyrir faglega
vinnu.

Alltaf

Skólastjórnendur

Alltaf

Skólastjórnendur

Starfsánægja í Lindaskóla (S3.1)
5,0 (landið 5,1)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi.
Ég veit til hvers er ætlast af mér.
Hæfni mín er vel nýtt í starfi.
Ég er stolt(ur) af starfi mínu.
Ég hef frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í starfi mínu.
Ég sé mig áfram starfa við skólann eftir tvö ár.
Ég tel mig búa við starfsöryggi.

Starfsandi innan Lindaskóla (S3.2)
5,8 (landið 5,0)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Á mínum vinnustað er vel tekið á móti nýju starfsfólki.
Það er gætt jafnræðis og jafnréttis gagnvart starfsmönnum í
skólanum.
Skólinn hefur góða ímynd.

Vinnuaðstaða, samræming milli starfs og einkalífs, álag (S3.5)
3,8 (4,5 landið)
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Spurningar sem mynda matsþátt:
Vinnuaðstaða mín er góð.
Ég hef sveigjanleika til að samræma starf og einkalíf.
Hjá mér er gott jafnvægi milli starfs og einkalífs.
Álag í starfi mínu er of mikið þegar á heildina er litið.

Stjórnendur leggi rækt við að
hlusta vel á starfsfólkið sitt.

Ánægja með kennarastarfið
Markmið: Að kennarar séu ánægðir með starfið sitt
Staðan
Ánægja með kennarastarfið (S4.1)
4,1 (landið 4,8)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Ég er sátt(ur) við starf mitt sem kennari.
Mjög eða frekar sammála 89,8% (landið 91,8%)
Kennarahópurinn í skólanum er ánægður í starfi.
Mjög eða frekar sammála 55,3% (landið 78,1%)
Ég hafði meiri eldmóð þegar ég byrjaði að kenna en ég hef
núna.
Mjög eða frekar sammála 48,6% (landið 47,2%)

Aðgerðir/viðbrögð

Hvenær unnið?

Framkvæmd/ábyrgð

Stuðla að meiri sátt um vinnumat
kennara, samkomulag á milli kennara og
stjórnenda.

Skólaárið 2016-17

Kennarar og
skólastjórnendur /
skólastjórnendur

Meiri sveigjanleiki í vinnutíma.

Haust 2016

Skólastjórnendur
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Stuðningur við kennara vegna nemenda með náms- og hegðunarerfiðleika
Markmið: Að stuðningur við kennara vegna nemenda með náms- og hegðunarörðugleika sé góður
Staðan
Stuðningur við kennara vegna nemenda með
námserfiðleika (S5.1)
4,2 (landið 4,7)
Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika
nemenda (S5.2)
4,2 (landið 4,8)
Spurningar sem mynda matsþátt í spurningum 5.1 og
5.2:
Ég hef aðgang að kennara eða öðru starfsfólki til að
vinna með þeim nemendum í kennslustofunni.
Ég hef aðgang að öðrum kennara eða öðru starfsfólki til
að vinna með þeim nemendum utan kennslustofunnar
Ég hef aðgang að ráðgjöf sérfræðinga (t.d. sérkennara
eða talkennara) sem geta leiðbeint mér í vinnu minni
með þeim nemendum

Aðgerðir/viðbrögð

Hvenær unnið?

Framkvæmd/ábyrgð

Stjórnendur skoði hvernig/hvort hægt
sé að veita meiri stuðning við kennara
vegna námserfiðleika nemenda.

Skólaárið 2016-17

Skólastjórnendur

Skólaárið 2016-17

Kennarar og
skólastjórnendur /
skólastjórnendur

Skólaárið 2016-17

Skólastjórnendur

Setja upp ákveðið ferli varðandi
agamál t.d.
þegar nemandi missir stjórn á sér.
Athuga hvort hægt sé að fjölga
stuðningsfulltrúum vegna nemenda
með námserfiðleika eða
hegðunarörðugleika.

Halda áfram með ART þjálfun í
Lindaskóla. Í ART eru börn þjálfuð í
félagsfærni, sjálfstjórnun og
siðferðisþroska með það að markmiði
að bæta samskipti. Bjóða kennurum
að fara á réttindanámskeið til að þjálfa
nemendahópa samkvæmt þessari
aðferðarfræði.
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Alltaf
ART réttindanámskeið í
ágúst

Kennarar /
skólastjórnendur

Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara (S5.3)
4,8 (landið 4,9)
Spurningar sem mynda matsþátt:
Skólastjórnendur ræða markmið námsins við kennara á
fundum.
Skólastjórnendur fylgjast með kennslu í kennslustofunni.
Þegar kennari á í vanda í kennslustofunni hafa
skólastjórnendur frumkvæði að því að ræða málin.
Skólastjórnendur hrósa kennurum fyrir sérstaka viðleitni
eða árangur.

Meiri fagleg samvinna milli kennara og
stjórnenda.

Skólaárið 2016-17

Kennarar og
skólastjórnendur /
skólastjórnendur

Stjórnendur athugi hvað þeir geta gert
til að efla faglegan stuðning við
kennara.

Skólaárið 2016-17

Skólastjórnendur
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