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Sjálfsmatsskýrsla 
2017-2018  



Sjálfsmatsskýrsla Laugarnesskóla 2017-2018 er skoðun á árangri af þeim umbótum sem settar 
voru fram í umbótaáætlun skólaársins. Þar eru settir fram sex þættir sem unnið hefur verið með 
í vetur til umbóta í skólastarfinu. Á fundi skólaráðs Laugarnesskóla 11.september 2017 var 
umbótaáætlun skólans til umfjöllunar og í framhaldinu kynnt starfsmönnum og birt á heimasíðu 
skólans. Hér á eftir er fjallað um hvern þátt um sig, gerð úttekt á þeirri vinnu sem lögð var í 
umbótaþættina og lagt mat á árangur af þeim.  
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Umbótaáætlun 2017-2018 Umbótaáætlun Laugarnesskóla var sett fram á haustdögum 
2017. Við gerð hennar voru hafðar til hliðsjónir niðurstöður matskýrslu vegna bókunar 1 í 
kjarasamningi kennara frá 29. nóvember 2016 og ábendingar sem komu fram í 
starfsmannasamtölum veturinn 2016-2017.  



Matsgögn Gögn sem safnað var við umbótastarfið 
voru eftirfarandi:  

Ársskýrslur kennara Á hverju vori gera kennarateymi skýrslu um hvernig skólastarfið hefur 
gengið að þeirra mati. Að auki er kennurum gefið færi á að koma ábendingum og tilmælum á 
framfæri um ýmislegt sem þeim finnst um skólastarfið. Hér að neðan er sýnishorn af því hvernig 
kennarar gera grein fyrir uppgjöri í íþróttum.  

1.bekkur íþróttir  

Stóðust kennsluáætlanir? 
Hvað gekk vel? Hvað hefði 
mátt gera betur? Hverju 
viljum við breyta?  

 stóðst vel. Að læra að fylgja fyrirmælum og reglum og taka þátt. Að 
kennsluáætlun og prófaþætti. Við ætlum að tímabilaskipta 
meira og leggja áherslu á færri atriði í einu með skýrari markmiðum í 

armats.  

Starfsmannasamtöl Hefðbundin starfsmannasamtöl voru á vorönn. Undirbúningur er lykillinn 
að vel heppnuðu starfsþróunarsamtali. Mikilvægt er að starfsmaður íhugi vandlega þau atriði 
sem hann telur skipta meginmáli. Starfslýsing og starfsáætlun er höfð til hliðsjónar í samtalinu 
og niðurstöður og markmið síðasta starfsþróunarsamtals. Til hagræðis er umræðuefni oft skipt 
í fjóra til fimm þætti:  

- Starfið almennt: Um líðan í starfi, samvinnu á vinnustað og samskipti, verkefni og ábyrgð, 
álag, starfsaðstæður og annað sem máli skiptir.  

- Hvað hefur gengið vel? Hvaða þætti er starfsmaður ánægður með? Hefur settum markmiðum 
verið náð? Hvaða verk eru áhugaverðust?  

- Hvað má betur fara? Hvað þarf til að ná betri árangri? Hvaða verkefni eru erfiðust? Hvernig 
má bregðast við tilteknum hindrunum? Er einhver færni, þekking eða hæfileikar sem 
starfsmaður hefur til að bera sem ekki nýtast nægilega vel í starfi?  

- Starfsþróun. Hvað er framundan? Er þörf á tiltekinni fræðslu og þjálfun, nýjum viðhorfum eða 
betri vinnuaðstæðum?  
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Nemendakönnun Hugmyndaráðs (nemendafélags) Hugmyndaráð er heitið á 
nemendafélagi skólans. Hver bekkur á tvo fulltrúa í ráðinu sem stýrt er af kennara og sér hann 
um að halda fundi og rita fundargerðir. Fundargerðir eru birtar á heimasíðu skólans.  



Könnun sem hugmyndaráð leggur fyrir í nemendahópnum er unnin þannig að spurt er 
nokkurra spurninga og nemendur beðnir um að gefa álit sitt á kostum og göllum. það sem 
spurt er um er eftirfarandi:  

1. Félagslíf og samskipti 2. 
Matur 3. Kennsla og nám 
4. Frímínútur og skólalóð  

Könnunin er tvískipt, annars vegar svara nemendur 2.-4. bekkja og hins vegar 5.-6. 
bekkur.  

Skólapúlsinn Laugarnesskóli gerir könnun meðal 6. bekkjarnemenda sinna tvisvar á ári haust 
og vor. Er það gert til þess að skoða ýmsa þætti í skólastarfinu og ráða í niðurstöður hvar má 
greina vanda og hvar má gera betur. Kannaðir eru átta matsþættir. Öryggismörk í 
marktektarprófum eru 90%. Lágmarkssvarhlutfall í hverjum skóla er 80%. Þegar svarhlutfall er 
lægra en 80% eru niðurstöður ekki birtar og svör nemenda eru ekki tekin með í 
landsmeðaltalið.  

Niðurstöður samræmdra prófa Rýnt er í niðurstöður samræmdra prófa þegar niðurstöður 
berast. Þó að nemendur skólans séu ekki í 7. bekk eru niðurstöður úr þeirra prófum einnig 
skoðaðar því þær gefa vísbendingar um starfið í skólanum þar sem nemendurnir fara á milli 
skóla eftir 6. bekk.  

Læsi Skólinn kennir samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis og er í samstarfi við Háskólann á 
Akureyri vegna þess. Árlega er lesskimunarpróf lagt fyrir nemendur í 2. bekk. Einnig var 
Lesferill lagður fyrir alla nemendur skólans í september, janúar og maí.. Lesferill er heiti á 
matstæki sem unnið er af læsisteymi Menntamálastofnunar í samstarfi við aðra sérfræðinga 
stofnunarinnar.  

Stærðfræðiskimun Skimunarprófið Talnalykill er staðlað og töluverð reynsla komin á notkun 
þess og er það líklega eina tækið hérlendis þar sem skimunaraðferð hefur verið þróuð 
sérstaklega og eiginleikar hennar og árangur rannsakaðir. Talnalykill tekur ekki mið af ákveðnu 
námsefni í stærðfræði. Fjögur aðalmarkmið prófsins eru að gefa kost á: a) samanburði við aðra 
nemendur, b) samanburði á kunnáttusviðum fyrir einstaka nemendur, c) greiningu á þeirri 
sérstöku færni sem einstakir nemendur hafa eða skortir og birtist í frammistöðu á einstökum 
verkefnum og d) leit að slökum nemendum.  
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Umbótaþættir  
Lýðræði og líðan nemenda  
Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  
árangur  
Mat á árangri Ábyrgð  
Barnasáttmálinn Aðlaga  
skólastarfið að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna Endurskoða skólastefnu  
Stjórnendur og réttindaráð  
Vinaliðar Skapa  
skemmtilegt og notalegt leikjaumhverfi í frímínútum.  
Matskvarðar  
Nemendakönnun verkefnisins  
Skólapúlsinn  
Vinaliðateymi Stjórnendur  
Jákvæður skólabragur  
Færri samskipta  
Nemendakönnun vandamál  
Skólapúlsinn Nemendasamtöl  
Kynna  
Vinsemd og virðing  
Starfsmannasamtöl  
Stjórnendur nemendum  
ríki milli allra í  
Nemendasamtöl  
Kennarar skólareglur,  
skólasamfélaginu  
Skólapúlsinn réttindi þeirra og  
Foreldrakönnun skyldur gagnvart skólanum, samnemendum og starfsfólki  
Barnasáttmálinn Þegar nemendur í réttindaráði Laugarnesskóla eru spurðir að því hvað þeir 
hafi lært af vinnu sinni með Barnasáttmálann svara þeir:  
• Mér líður betur þegar ég veit hvaða réttindi ég hef og hvaða réttindi aðrir hafa.  
• Ég hef bætt mig í samskiptum eftir að ég lærði um barnasáttmálann.  
• Ég veit nú að allir hafa það ekki eins gott, þetta er ekki eins í öllum heiminum.  
• Ég veit núna að það eru réttindi hvers barns að vinna í friði.  
• Það fylgir ábyrgð öllum greinum Barnasáttmálans.  
Í könnun hugmyndaráðsins telja nemendur einn af kostum við nám og kennslu í skólanum er 
vinna þeirra í tengslum við Barnasáttmálann.  
Vinaliðar Í könnun hugmyndaráð telja nemendur að vinaliðar einn af kostum í frímínútum og 
vilja hafa þá alla daga vikunnar en í dag eru þeir fjóra daga.  
Jákvæður skólabragur Í Skólapúlsinum sem nemendur í 6. bekk svara er er það baktal og 
samskipti við aðra nemendur sem fá oftast svörun. Oftast er þetta að gerast í frímínútum og í 
opnum svörum nemenda kemur fram að nokkrum þeirra finnst að bæta mætti útivaktina og 
starfsmenn á vakt þurfa að hlusta betur á þau. Það sama kemur fram í könnun hugmyndaráðs. Í 
opnum spurningum nemenda í 6.  
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bekk kemur fram almenn ánægja nemenda með skólann. Í foreldrakönnun kemur fram að 
foreldrar telja að börnum þeirra líði vel í skólanum og að tekið sé á stríðni og einelti.  

Starfsfólk -heilsueflandi 
vinnustaður  
Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  

árangu
r  

Mat á árangri Ábyrgð  

Betri starfslíðan Kynna fyrir  
starfsfólki 
núvitund og þjálfa 
það í að nýta sér 

það bæði í starfi 
og einkalífi  

gja, 

agar  
Starfmannasamtöl Stjórnendur  
Starfmannasamtöl Stjórnendur  

Umhverfisteymi  
Umhverfisteymi  

Betri starfslíðan Í svörum starfsmannakönnun kemur fram að starfsmenn telja að 
starfsumhverfið sé hvetjandi og jákvætt, 4,30 en var 4,17 í fyrri könnun. Það sama á við um 
starfsánægju, 4,38 en var 4,25 í fyrri könnun. Hins vegar hefur vinnuálag aðeins aukist og 
sveigjanleiki í starfi. Starfsmenn telja að yfirmaður þurfi að ræða oftar um árangur þeirra í starfi.  

Námsárangu
r  
Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  

árangu
r  

Mat á árangri Ábyrgð  

Leiðsagnarmat/ná 

m Taka þátt í 

verkefni um 

þróunar náms með 
leiðsögn  

ásýnd 
ustunda 
ssari 
ustundir  
ásýnd 
ustunda 
ssari 
ustundir  

Starfsmannasamtöl Edda G.  
Starfsmannasamtöl Edda G.  



Starfsmannasamtöl Edda G.  
Kjartansdóttir og 
Nanna K. 
Christiansen 
Skólastjórnendur 
Innleiðingateymi 
Kennarar  
Kjartansdóttir og 
Nanna K. 
Christiansen 
Skólastjórnendur 
Innleiðingateymi 
Kennarar  
Kjartansdóttir og 
Nanna K. 
Christiansen 
Skólastjórnendur 
Innleiðingateymi 
Kennarar  

Innleiða Pals 
Læsi til framtíðar  

Nemendur nái betri 
lestrarhraða og 
auknum lesskilningi  
Nemendur nái betri 
lestrarhraða og 
auknum lesskilningi  

Lesfimipróf, 
september, 
janúar og maí 
Foreldrakönnun  
Lesfimipróf, 
september, 
janúar og maí 
Foreldrakönnun  
Lesfimipróf, 
september, 
janúar og maí 
Foreldrakönnun  

Stjórnendur 
Kennarar  
Stjórnendur 
Kennarar  

Stjórnendur 
Kennarar  
Stjórnendur 
Kennarar  

Endurskoða 
skipulag sérkennslu  

Starfsmannasamtö
l Foreldrakönnun  
Starfsmannasamtö
l Foreldrakönnun  

Stjórnendur 
Verkefnastjóri 
sérkennslu  
Stjórnendur 
Verkefnastjóri 
sérkennslu  
Stjórnendur 
Verkefnastjóri 
sérkennslu  

Stærðfræðikennslan Leita leiða til að  
gera 
stærðfræðikennslun 
a árangursríkari  

ámsárangur Samræmd próf  
Talnalykill  

Stjórnendur/kenna 
rar  
Stjórnendur/kenna 
rar  
Stjórnendur/kenna 
rar  
Stjórnendur/kenna 
rar  
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Nemendur Fjölmenning Leita leiða til að  
taki gera íslenskunám  
framförum í lestri nemenda með  
og lesskilningi annað móðurmál en íslensku, árangursríkari. Vinna með brúarsmiðum.  
Starfsmannasamtöl Verkefnastjóri  
sérkennslu sérkennarar  
Leiðsagnarmat/nám Veturinn 2017 – 2018 tók Laugarnesskóli þátt í verkefninu Nám með 
leiðsögn/leiðsagnarnám. Tilgangurinn var að innleiða leiðsagnarnám eða Formative 
Assessment í anda Shirley Clarke en hún hefur skrifað nokkrar bækur um efnið. Þátttaka í 
verkefninu var rökrétt framhald vinnu sem farið hefur fram í skólanum á undanförnum árum í 
samstarfi við John Morris skólastjóra Ardleigh Green Junior School í Englandi en hann hefur 
einmitt náð undraverðum árangri í starfi með því að innleiða þessar vinnuaðferðir.  
Umsjónarmenn verkefnisins voru Edda Gíslrún Kjartansdóttir og Nanna Kristín Christiansen. 
Teymisstjórar í Laugarnesskóla voru Anna Rós Lárusdóttir, Einar Hróbjartur Jónsson (að hluta), 
Elín Einarsdóttir, Kristinn Svavarsson og Sólborg Gunnarsdóttir (að hluta).  
Tilhögun verkefnisins Námskeiðinu var skipt í þrjár lotur. Fyrsta lota var á tímabilinu 
september – nóvember, önnur lota á tímabilinu nóvember – mars og þriðja lota á tímabilinu 
mars – júní. Í byrjun hverrar lotu fóru þátttakendur á fræðslufund sem þær Edda og Nanna 
stýrðu. Þar var lagt upp með verkefni sem vinna ætti að í hverri lotu. Á milli fræðslufunda voru 
haldnir stigsfundir í Laugarnesskóla einu sinni til tvisvar sinnum í mánuði. Fyrsti til þriðji bekkur 
vann saman og stýrði Anna Rós þeirri vinnu, fjórði til sjötti bekkur vann saman og stýrði Elín 
þeirri vinnu og list- og verkgreinar unnu saman og stýrðu Sólborg, Kristinn og Einar þeirri vinnu.  
Þátttakendur Þátttakendur voru úr sautján skólum, Grandaskóli, Vesturbæjarskóli, Hagaskóli, 
Melaskóli, Austurbæjarskóli, Hlíðaskóli, Háteigsskóli, Háaleitisskóli, Laugarnesskóli, Húsaskóli, 
Hamraskóli, Víkurskóli, Dalskóli, Ingunnarskóli, Sæmundarskóli, Norðlingaskóli og Ártúnsskóli. 
Allir kennarar úr Laugarnesskóla tóku þátt í þessari þróunarvinnu.  
Megintilgangur og fræðilegur bakgrunnur Nám með leiðsögn er kennsluaðferð sem segja má 
að byggi á kennslufræði list- og verkgreina. Sambandi nemanda og kennara má bera saman við 
samband iðn- eða handverksmeistara og lærlings eins og það hefur verið í áranna rás. 
Meistarinn (kennarinn) hefur þekkingu á efni og vinnuaðferðum og hefur reynslu af verkinu. 
Hann útskýrir verkefnið sem framundan er og lýsir viðmiðum um góðan árangur af handverkinu 
(verkefninu). Meistarinn útskýrir og kennir hefðbundin handbrögð (aðferðir) segir frá sinni 
reynslu við sams konar vinnu (verkefni) og hvetur nemann til að leita nýrra leiða við lausn 
verksins (verkefnisins). Á meðan á vinnu stendur leiðbeinir meistarinn nemanum ef hann sér að 
leiðsagnar er þörf, bendir á það sem vel er gert og  
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hvað má betur fara, ásamt því að hann kemur með tillögur að aðferðum til að ná árangri. Þar                  
sem viðmið eru skýr veit neminn hvenær verki lýkur (hvenær nóg er nóg) og hvernig verkið er af                  



hendi leyst í heildina miðað við upphaflegu viðmiðin um frágang verks.  

Í hnotskurn er aðferðin fólgin í þessu sem að ofan greinir en hér á eftir fer hin hefðbundna lýsing 
leiðsagnarnáms/mats samkvæmt Black og William:  

Kjarninn í leiðsagnarmati er að nemandinn fái (stöðuga) endurgjöf um nám sitt ásamt             
ábendingum um það hvernig hann geti bætt sig (ráðgjöf, leiðsögn). Sjálfsmat og jafningjamat             
eru mikilvægir þættir í leiðsagnarmati en meginatriði er að nemendur skilji til hvers er af þeim                
ætlast (skilji markmiðin) Kennslufræði leiðsagnarmats, líkt og kennslufræði verkgreina, felst í að            
útskýra markmið fyrir nemendum, spyrja markvissra spurninga, gefa leiðbeinandi endurgjöf          
(umsagnir), virkja nemendur til sjálfsmats eða jafningjamats og jafningjakennsla.  

Innleiðing kennsluhátta leiðsagnarnáms hófst árið 2010 með samvinnu Laugarnesskóla og          
nokkurra annarra Reykjavíkurskóla við Ardleigh Green Junior School í Englandi. Afrakstur þess            
samstarfs er sáttmáli um kennsluhætti og skólabrag. Skólinn hefur einnig veitt kennurum þjálfun             
með þátttöku í þróunarverkefninu Nám með leiðsögn.  

Þróun og innleiðing þessara kennsluhátta stendur enn yfir og má segja að því verki verði aldrei 
lokið; skóli þarf að vera í stöðugri þróun í sífellt breytilegu samfélagi.  

Eins og að framan sagði þá var verkefninu skipt í þrjár lotur. Viðfangsefni fyrstu lotu voru                
hugmyndafræði og að vinna með viðhorf og sjálfsrýni. Þátttakendur fengu fræðslu um            
leiðsagnarmat, hugarfar og starfendarannsóknir. Viðfangsefni annarrar lotu snerust um nám og           
kennslu og að þátttakendur gerðu tilraunir með nemendum sínum. Í þessari lotu komu             
sérfræðingar með fræðslu fyrir hópa eftir vali á viðfangsefnum. Umsjónarkennarar í           
Laugarnesskóla fengu stærðfræðifræðslu og list- og verkgreinakennarar fengu fræðslu á sínu           
sviði. Fræðslan snerist áfram um leiðsagnarnám. Viðfangsefni þriðju lotunnar voru að festa            
viðfangsefni í sessi og leggja mat á árangur miðað við þau viðmið sem sett voru í upphafi.  

Framkvæmd: Verkefnið gekk út á að þátttakendur rýndu í eigin kennslu. Þeir skoðuðu það 
námsefni sem þeir ætluðu að vinna með. Þeir skoðuðu markmið með verkefnum, settu skýr 
viðmið fyrir nemendur í upphafi hvers verkefnis (til hver er ætlast af nemandanum, hvað þarf 
hann að gera til að ná mjög góðum árangri (góðri hæfni), drógu saman kennslustundir og festu 
enn betur í sessi þau verkfæri (amboð) frá Morris sem skólinn hefur ákveðið að nota.  

Prófaðar voru ýmsar aðferðir/verkfæri og má þær helstar nefna:  

• að breyta orðræðunni – að læra en ekki vinna/gera  

• sjálfsrýni á endurgjöf  

• sjálfsrýni á námsmarkmiðum kennslustunda  

• setja skýr viðmið  

• setja skýr markmið  
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• heilinn - vaxtarhugarfar / fastmótað hugarfar  

• mistök – við eigum að fagna mistökum því við lærum mikið af þeim  

• spjallfélagar / námsfélagar  

• hrós dagsins  

• draga saman kennslustund í lok hvers tíma  

• hugleiðsla sett inn í dagskrána  

• sjálfsmat nemenda  

Niðurstaða Allir þátttakendur hafa prófað ýmsar aðferðir /verkfæri. Kennarar settu skýr markmið 
og viðmið í upphafi kennslustunda og þannig vissi nemandi hvaða hæfni var verið að þjálfa með 
hverju verkefni. Kennarar hittust á fundum og áttu formleg og óformleg samtöl og var það mjög 
gagnlegt. Einnig áttu kennarar óformleg samtöl við nemendur. Leiðsagnarnám er mjög góð 
viðbót við starfið okkar í Laugarnesskóla. Við notuðum mjög mörg verkefni á vef 
þróunarverkefnisins. Kennarar hittust reglulega og töluðu saman um verkefnin; hvaða aðferðir 
þeir ætluðu að þróa hjá sér. Á nokkurra vikna fresti var rýnt í hvað gekk vel og hvað gekk ekki 
eins vel. Þessi samtöl voru mjög mikilvæg. Að breyta orðræðunni var þarfaþing - að læra í stað 
þess að gera. Frábært að setja skýr markmið og viðmið í upphafi kennslustunda til að nemandi 
hafi skýra sýn á hvað hann á að læra og þjálfa í kennslustundum og hvernig hann á að gera það 
til að ná framúrskarandi árangri. Að tileinka sér vaxtarhugarfar.  

Nokkrir punktar í 
lokin  

• Myndun teyma í skólanum var góð vinnuaðferð.  

• Vefur námskeiðsins var gott tæki til að miðla upplýsingum og verkefnum.  

• Heimsókn Nönnu Christiansen í skólann var góð og kom á hárréttum tíma.  

• Innlegg Shirley Clarke hefði að skaðlausu mátt vera fyrr á ferðinni.  

Lokaorð Þó að kennarar hafi verið gagnrýnir, í upphafi, á þátttöku í þessu verkefni virðist sem 
flestum, ef ekki öllum, hafi snúist hugur og litið á námskeiðið sem tækifæri til að gera 
kennslustundir markvissari og árangursríkari. Í lokin virtust þátttakendur jákvæðir og reiðubúnir 
að prófa ýmis verkfæri til að gera kennslu sína enn betri.  

Horft til framtíðar. Full ástæða er til þess að halda verkefninu áfram því árangur vetrarins er 
einungis áfangi á langri leið. Fengur væri í meiri aðkomu Nönnu Christiansen að verkefninu til 
þess að stýra umræðum með öllum hópnum.  

Innleiða Pals Ákveðið var að kennarar skólans færu á námskeið í lestraraðferðinni og eyddu 
hluta af undirbúningsdögum að hausti til þess að undirbúa framkvæmdina. Hulda Karen 



Daníelsdóttir sá um að handleiða kennara skólans á námskeiðinu. Læsisteymi skólans sá síðan 
um að skipuleggja starfið framundan.  
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Læsisteymið hittist mánaðarlega til að leggja á ráðin og ræða um stöðu nemenda og skipuleggja 
næstu sref.  

Pals 2017 - 2018 4. – 8. september Leggja Lesfimipróf fyrir 
nemendur – Skólagátt Teymi skoða handbók og finna tíma 
fyrir Pals á stundatöflu Para saman nemendur Finna til 
lestrarbækur við hæfi Innleiðingarferli – 4 vikur 11. – 15. 
september 18. – 22. september 25. – 29. september 2. – 6. 
október  

Þjálfun – 12 vikur 9. - 13. október 16. – 27. október 
(foreldraviðtöl, vetrarfrí og starfsdagur) 30. – 3. 
nóvember 6. – 10. nóvember 13. – 17. nóvember 20. – 
24. nóvember 27. – 1. desember 4. – 8. desember 11. – 
15. desember 8. – 12. janúar 15. – 19. janúar 22. – 26. 
janúar  

29. – 31. janúar Leggja Lesfimipróf fyrir nemendur – Skólagátt (ath. Skólagáttin 
lokar 1. febrúar)  

Um PALS Peer assist and learning strategies (PALS) sem hlotið hefur nafnið Pör að læra saman á 
íslensku er afar vel rannsökuð og áragnursrík kennsluaðferð til að þjálfa lesfimi og 
lesskilningsaðferðir í blönduðum bekkjardeildum.  

Til eru 4 flokkar PALS aðferðarinnar sem ætlaðir eru nemendum á mismunandi aldri:  

• K-PALS (Kindergarten-PALS) ætlað 4-5 ára börnum,  

• First grade PALS, ætlað nemendum 1. bekkjar  

• PALS fyrir 2.- 6. bekk  

• PALS fyrir unglinga (highschool-PALS  
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Vinnuferlið Umsjónarkennari styðst við niðurstöður úr lesfimiprófum til að para nemendur, tvo 
og tvo saman. Hann byrjar á að skipta nemendahópnum í tvo hópa þá sem lesa hratt og þá sem 
lesa ekki eins hratt. Eftir það parar hann þá sem lesa hraðast innan hvors hóps saman, síðan þá 
sem lesa næst hraðast og síðan koll af kolli þar til búið er að para saman alla nemendur. Með 
þessu fyrirkomulagi er talið að tryggt sé að ekki verði of mikið misvægi á getu þeirra sem vinna 
saman.  

Kennari velur síðan lesefni af hæfilegri þyngd og miðar þyngdarstigið ætíð við slakari 
lesandann og kennir þeim að lesa samkvæmt eftirfarandi leikreglum:  

Lesandinn sem stendur betur að vígi les fyrst í 5 mínútur, félagi hans (í hlutverki leiðbeinanda) 
fylgist með að rétt sé lesið.  

Ef lesandi les rangt biður leiðbeinandinn hann um að stoppa, leiðrétta sig og lesa alla 
setninguna eða málsgreinina aftur. Leiðbeinandi aðstoðar við að lesa rétt ef með 
þarf.  

Þegar lesandinn hefur lesið í 5 mínútur færir leiðbeinandi inn fjölda lesinna orða og félagarnir 
skipta síðan um hlutverk.  

Eftir að báðir nemendur hafa lesið sama texta í 5 mínútur hvor æfa þeir sig í að beita                  
lesskilningsaðferðum með markvissum hætti, þ.e. að veita aðalatriðum athygli, draga þau           
saman og spá fyrir um það sem kemur næst í sögunni. Til þess að vel takist til þurfa kennarar                   
að kenna nemendum aðferðirnar með beinum hætti og taka tíma í að þjálfa þá í að beita þeim.  

Læsisstefna Laugarnesskóla Læsisstefnu Laugarnesskóla má sjá á heimasíðu 
skólans 
https://laugarnesskoli.is/images/stories/files//skolastefna/Lsisstefna-11.06.2018.pdf  

Lesfimi Brúin á milli umskráningar og lesskilnings Lesfimi er færni sem byggir á 
nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum tungumálsins, en allir þessir þættir stuðla að 
auknum lesskilningi. Hún birtist í sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem lesinn er í 
viðeigandi hendingum og með réttu hljómfalli. Lesfimi er mikilvæg við upplestur og hljóðlestur 
og getur bæði takmarkað og stutt við lesskilning  

Nemendur með góða lesfimi hafa yfirleitt góðan lesskilning sem auðveldar annað nám og 
eykur sjálfstraust þeirra. Þeim finnst lestur skemmtilegur og árangursríkur og kjósa því oft 
að lesa umfram annað sem er í boði sem eflir lesfimi þeirra enn frekar.  

Próf í lesfimi í janúar og maí 2017 Janúar 1.bekkur: 
Lesfimipróf og nefnuhraðapróf – allir nemendur.  

2.bekkur: Lesfimipróf og próf í sjónrænum orðafroða.  



3.bekkur - 6.bekkur: Lesfimipróf. Sérkennarar leggja fyrir próf í sjónrænum orðaforða ásamt 
öðrum hliðarprófum ef þurfa þykir.  
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Maí  

1.bekkur: Lesfimi og próf í sjónrænum orðaforða (orðleysuprófið).  

Niðurstöður úr Lesfimi og samræmdum prófum Niðurstaða vinnu læsisteymisins eru mjög 
jákvæðar. Ekki einungis hefur teymið sett fram viðamikla læsisstefnu heldur hefur með hjálp 
PALS, Byrjendalæsis, Orðs af orði og þrotlausrar vinnu kennara í samvinnu við foreldra má sjá 
árangur hvað varðar læsi nemenda skólans.  
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Niðurstöður lesskimunar Niðurstöður fyrir alla skóla í Reykjavík eru þær að 977 
nemendur af 1.514, eða 65% nemenda, ná a.m.k. 65% árangri á lesskimunarprófinu. 
Þessir nemendur teljast því samkvæmt skilgreiningu geta lesið sér til gagns. Nemendur 
sem ekki ná 65% árangri á prófinu eru 537 eða 35%. Í Laugarnesskóla getur 69 
nemandi af 88, eða 78%, lesið sér til gagns. Samkvæmt skimuninni geta um 65% 
stúlkna og 64% drengja í Reykjavík lesið sér til gagns. Í Laugarnesskóla getur 83% 
stúlkna og 74% drengja lesið sér til gagns.  
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Í viðhorfakönnun foreldra telja foreldrar að barn þeirra hafi tekið framförum í námi og að 
þeir séu að fá upplýsingar um námsárangur. Í henni kemur líka fram að foreldrar eru 
ánægðir með skólann og er heildaránægja þeirra 4,65 en meðaltal í borginni er 4,06.  

Endurskoða skipulag sérkennslu Leiðir: Setja upp fasta samráðstíma og gera ráð 
fyrir öðru samstarfi umsjónarkennara og sérkennslu í vinnumati.  

Það sem gert 
var:  

Fundir voru fastsettir mánaðarlega á fundaáætlun kennara og stuðningsaðila. Þessir fundatímar 
voru mismikið nýttir en þar var farið yfir stöðuna í sérkennslu og stuðningi. Skipulagi breytt eftir 
þörfum nemenda. Skimanir, próf og annað námsmat var rætt og fundnar leiðir til úrbóta.  

Óskir til framtíðar: Halda markvissa stutta fundi vikulega um þá nemendur sem þurfa mikil 
sérúrræði. Fundartími klukkan 8.00 til 8:30 eða strax eftir kennslu. Farið yfir áætlanir kennara, 
markmið sett og skipulögð aðkoma stuðningsfulltrúa og annarra sem koma að stuðningi.  

Óskað er eftir því að fá viðburðardagatöl (sbr. desember og maídagatölin) fyrir alla mánuði. 
Mikilvægt til að samræmi sé í starfi allra sem koma að nemendum. Hefur vantað mikið uppá að 
annað starfsfólk en umsjónarkennarar viti hvað er framundan í viðburðum í árgöngum.  
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Einnig væri til bóta að kennarar væru með sams konar eyðublað fyrir viku/ mánaðaráætlanir 
þar sem þarfir nemenda væru tilgreindar þ.m.t. tímar hjá sérkennurum, smiðjutímar, aðstoð frá 
stuðningsfulltrúum o.fl.  

Stærðfræðikennslan Þegar niðurstöður samræmda prófa í stærðfræði eru skoðaðar má sjá að 
frá 2015 er skólinn fyrir ofan landsmeðaltal. Unnið hefur verið sérstaklega með námsþáttinn 
reikningur og aðgerðir og á niðurstöðum má sjá að þar er skólinn fyrir ofan landsmeðaltal.  



Fjölmenning Leiðir: Gera íslensku nám íslensku 2 nemendum árangursríkara. Vinna með 
brúarsmiðum.  

Það sem gert var: Þeir nemendur sem komu út á rauðu í Milli mála prófinu fengu sérkennslu í                  
íslensku í 1-4 stundir á viku ýmist tímabundið eða allan veturinn, eftir þörfum. Í vor var farið af                  
stað með samstarf við foreldra íslensku 2 nemenda sem stóðu illa að vígi í lestarkunnáttu.               
Haldnir voru fundir með foreldrum og fengnir túlkar fyrir alla sem þurftu. Tilgangurinn var að               
koma á sumarlestri hjá þessum nemendum. Þetta inngrip er hugsað sem byrjun á því að fá                
foreldra meira inn í skólann og til að efla samvinnu um nám barnanna.  

Pólskir og filippseyskir brúarsmiðir hafa verið í samstarfi við LNSK til að gefa ráð og fræðslu                
vegna barna af erlendum uppruna. Þeir hafa einnig komið að stuðningi við nemendur. Þeir hafa               
hitt alla pólska og filippseyska nemendur í LNSK til að mynda tengsl og þeim filippseysku hefur  
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verið boðin aðstoð við heimanám. Vegna tengsla skólans við filippseyska brúarsmiðinn var 
leitað aðstoðar spænskumælandi kennara til aðstoða nemanda sem þurfti sérstök úrræði.  



Kúrdískur/ arabískur brúarsmiður er einnig að störfum hjá Reykjavíkurborg og verður aðstoð 
hans nýtt næsta vetur.  

Óskir til framtíðar: Efla samstarf við foreldra. 
Skoða betur hvort nemendur séu með nám við 
hæfi.  

Námsumhverf
i  

Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  
árangu
r  

Mat á árangri Ábyrgð  

Bæta aðgengi 
nemenda að 
tölvum og neti  

Starfsmannasamtö

l Nemendakönnun  
Starfsmannasamtö
l Nemendakönnun  

Stjórnendur  
Stjórnendur  
Stjórnendur  

Innleiðing UT Skoða hvernig við  
getum nýtt okkur   
tæknina í kennslu   
og smarttöflur  

Starfmannasamtöl Kennarar  
Stjórnendur  

Bæta aðgengi nemenda að tölvum og neti Stjórnendur skólans hafa lengi haft á því áhuga að 
nýta upplýsingatækni betur en nú er gert til að koma til móts við mismunandi námsvenjur 
nemenda og einnig til að svara kalli tímans um þekkingu nemenda á möguleikum 
upplýsingatækni í leik og starfi. Síðast liðið haust var fjöldi far- og spjaldtölva aukinn svo betur 
mætti mæta þessum áherslum. Tekin var upp ný stöð í hringekju listasmiðju þar sem vinna með 
UT var megináherslan.  

Í haust var þeim kennurum sem þess óskuðu að fá fartölvu til umráða sem vinnutæki í stað                 
borðtölva sem verið hefur hefðbundinn tölvukostur kennara í mörg ár. Nokkrir kennarar nýttu sér              
það en enn er meginþorri vinnutækja kennara borðtölvur. Skólinn festi kaup á 30 iPödum og 30                
far- og spjaldtölvum á skólaárinu. Að auki var fartölvum sem leigðar eru af UTD fjölgað.               
Þráðlausu neti var komið upp í öllum rýmum skólans og er þráðlaust netsamband nú alls staðar.                
Það eykur tækifæri til þess að nemendur nýti sér skýjalausnir og geti lært að nýta sér þá                 



möguleika sem þær bjóða upp á.  

Niðurstaða Af ársskýrslum kennara má ráða að mjög misjafnt er hvar kennarar eru staddir hvað 
varðar nýtingu tölvukosts og þekkingu á möguleikum og tækifærum sem búa í notkun 
upplýsingatækninnar. Flestir kennarar vilja fá fleiri iPada til umráða og einn árgangur vill halda 
tölvuveri skólans í núverandi mynd þ.e.að vera með 24 nettengdar borðtölvur í sér stofu.  
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Samkvæmt ársskýrslum kennara í listasmiðjum var boðið upp á iPada í listasmiðju í 4. bekk og í                 
kjölfarið nýttu nemendur þekkinguna til úrvinnslu ýmissa verkefna. Það var álit kennara að auka              
þyrfti fjölda þeirra tækja sem væru til umráða í þessum smiðjum. Ef á að nýta iPada í                 
listasmiðjur og meiri vinnu er nauðsynlegt að hafa 6-8 iPada hjá listasmiðjukennaranum. Einnig             
kom fram að almennir bekkjakennarar töldu sama fjöld tækja æskilega í hverri bekkjardeild til              
þess að hægt væri með góðu móti að gera ráð fyrir notkun þeirra í kennsluáætlunum.  

Til þess að koma til móts við þessa þróun þarf að auka fjölda iPada í 170 að minnsta kosti. Það                    
þýðir fjölgun tækja um 75-100. Æskileg er að kennarar geri grein fyrir því hvernig þeir nýti iPada                 
í kennslu og hverju fjölgun tækja myndi breyta. Einnig þurfa kennarateymi að setja sér þau               
markmið að vinna með náms- og kennsluáætlanir í upplýsingatækni eins og þær eru hverju              
sinni.  

Ákvörðum var tekin á vormánuðum að skipta öllum tölvum í tölvuveri út fyrir fartölvur og fá                
hleðsluvagna til þess að geta með góðu móti verið með hreyfanlegt tölvuver. Í því skyni er                
æskilegt að fjölga fartölvum og koma upp hleðsluvagni/vögnum. með því má bæta aðgengi             
nemenda að tölvum til muna.  

Innleiðing UT Til að innleiða notkun upplýsingatækni í skólastarfinu hefur verið gerð unnið að 
stefnumótun í UT sem nær til ársins 2020. Eftir er að ræða þau drög sem liggja fyrir en þrátt 
fyrir það hefur nokkrum áhersluatriðum sem er að finna í drögunum verið hrint í framkvæmd. 
Má þar nefna iPad námskeið sem Erla Stefánsdóttir hjá myndveri grunnskólanna Mixtúru, hélt á 
haustdögum. Kynningar hafa verið haldnar á mögueikum Google education og One drive og til 
stóð að vera með námskeið í notkun Smart taflanna. Námskeið um Smart fórst fyrir þar sem 
leiðbeinandi sá er fenginn var til starfans gat ekki sinnt því.  

Niðurstaða Af ársskýrslum kennara má ráða að mjög misjafnt er hvar kennarar eru staddir 
hvað varðar nýtingu tölvukosts og þekkingar á möguleikum og tækifærum sem búa í notkun 
upplýsingatækninnar. Flestir kennarar vilja fá fleiri iPada til umráða og einn árgangur vill halda 
tölvuveri skólans í núverandi mynd þ.e.að vera með 24 nettengdar borðtölvur í sér stofu.  

Taka þarf upp umræðu um drög að stefnumótun í UT strax haustið 2018 og fá kennarateymum                
það verkefni að kortleggja hver hæfni meðlima er og móta hugmyndir sínar að hæfni nemenda.               



Kennarar þurfa að hugleiða hvernig þeir gætu hugsað sé að vinna innan þess ramma sem               
stefnumótunin ákveður.  

Í framhaldi af þessu drögum að stefnumótun í upplýsingatækni og tölvulæsi þurfa allir, bæði              
stjórnendur og kennarar, að rýna í hvar þeir eru staddir núna og hvernig þeir vilji vinna úr                 
drögunum. Kennarateymi þyrftu að gera sér sem starfsmönnum viðmið um hæfni í tölvu- og              
upplýsingamennt og stjórnendur að setja ramma utan um tækjakost og aðstöðu. Kennarar þurfa             
að skoða náms- og kennsluáætlanir og máta sig inn í hvort þeir eru að fylgja eftir þeim                 
áætlunum sem þar koma fram koma. Síðan þarf að setja upp raunhæf viðmið um hvert stefna                
skuli miðað við þær aðstæður sem skólinn býr við og hvernig á að ná þeirri hæfni hjá                 
nemendum sem stefnt er að.  
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Tölvuver Í ársskýrslum kennara kemur fram að þeir nýttu tölvuver skólans misvel. Í sumum 
árgöngum var það ekkert nýtt, í öðrum var nýtingin lítil en nokkrir nýttu það vikulega. Þeir sem 
mest nýttu það bentu á að gott væri að hafa fasta tíma á stundaskrá til að nýta í verinu. Vegna 
stærðar skólans er vandséð hvernig hægt er að koma því fyrir allir hafi tölvuversheimsókn á 
stundaskrá en líklegast er vænlegra að hafa tölvuverið færanlegt þ.e. fartölvur í hleðsluskápum, 
og fjölga tölvunum til að auðvelda aðgang að tækjum sem þá er hægt að fara með í almennar 
kennslustofu.  

Samkvæmt ársskýrslum er það helst skortur á nýjum og frambærilegum kennsluforritum sem            
hamlar notkun kennara á tölvuveri skólans. Einnig er vöntun á heyrnartólum atriði sem kennarar              
nefna. Fram kemur einnig að kennarar óska eftir því að einhver hafi umsjón með tölvuverinu.               
Tekin var ákvörðun á vordögum um að skipta út borðtölvum tölvuvers fyrir fartölvur. Verður þá               
öðruvísi nýting á húsnæði og tækjum og væntanlega hagkvæmari og almennari nýting á             
tölvukosti skólans.  

UTD sér alfarið um allan tölvubúnað og hefur enginn innan húss heimild til að setja inn forrit eða                  
uppfæra. Þetta fyrirkomulag hentar kannski í skrifstofuumhverfi en ekki í skólaumhverfi þar sem             
hægt þarf að vera að bregðast við óskum um forrit og uppfærslur sem og aðrar breytingar                
varðandi notkun tækja hratt og örugglega. Umsjón iPada er einnig tímafrek vinna og þyrfti að               
vera á höndum eins aðila innan skólans.  

Skólanámskrá Skólanámskrá þarf sífellt að vera í endurskoðun. Í vetur hefur verið i gangi 
vinna við uppfærslu hennar en þeirri vinnu er ekki lokið. Meiningin er að birta skólanámskrána í 
einu heildstæðu skjali á heimasíðu skólans og sama á við um starfsáætlun skólans.  

Endurskoða 
skólanámskrá  



Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  
árangur  

Mat á árangri Ábyrgð  

Endurskoða 
Skólanámsskr
á  

Hæfniviðmið og  
kennsluáætlanir 
færðar í nýtt horf  
Hæfniviðmið og  
kennsluáætlanir 
færðar í nýtt horf  

Verkefnið verður 

metið í lok 
skólaárs 
2018-2019  
Verkefnið verður 
metið í lok 
skólaárs 
2018-2019  
Verkefnið verður 
metið í lok 
skólaárs 
2018-2019  

Stjórnendur 
Innleiðingateymi  
Stjórnendur 
Innleiðingateymi  
Stjórnendur 
Innleiðingateymi  
Stjórnendur 
Innleiðingateymi  

Sá þáttur skólanámskrár sem sjónum var beint að í umbótaáætlun 2017-2018 var að taka fyrstu               
skrefin í notkun nýja kynslóð Mentor. Sú kynslóð hefur verið í vinnslu undanfarin ár eða allt frá                 
því hæfnimiðuð námskrá kom út árið 2011. Það krefst talsverðar yfirlegu og vinnu að færra allar                
upplýsingar um nám og kennslu inn í nýtt umhverfi auk þess sem endurskoða þarf námsmatið               
samhliða. Jafnframt þarf að setja verkefnabanka inn í kerfið og tengja þau hæfniviðmiðum.             
Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir því að nám sé hæfnimiðað og umsýsla og kennsluhættir              
skóla taki mið af því. Síðast liðið haust kynntu stjórnendur skólans sér nýjustu uppfærslu Mentor               
þar sem umhverfið er hæfnimiðað, og fóru á stutt námskeið til að kynnast nýjungum sem               
uppfært  
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kerfi hefur upp á að bjóða. Einnig heimsóttu þeir kennara í Ölduselsskóla sem hafa verið að 
vinna með nýja kerfið.  

Í kjölfarið var ákveðið að stíga það skref að færa skólann yfir í nýjan Mentor. Stjórnendum var                 
það ljóst að gera þyrfti breytingar á hæfniviðmiðum og námsmati samhliða yfirfærslunni ásamt             
því að gera þyrfti hæfnimiðaðan verkefnabanka til þess að vinna að þeirri hæfni sem stefnt væri                
að. Ekki var unnið í sjálfri yfirfærslunni fyrr en í maí og helgaðist það af manneklu til að taka að                    
sér undirbúningsvinnu og einnig því að skólinn var í miðju þróunarverkefni um nám með              



leiðsögn (leiðsagnarnám) og kennarar önnum kafnir við það. Á vordögum var hafist handa við              
að undirbúa yfirfærsluna og voru hæfniviðmið úr fyrirliggjandi náms- og kennsluáætlunum           
færðar inn í nýja kerfið. Fengnir voru aðilar utan skóla til þess að leiðbeina við það verk,                 
starfsmaður Mentor og aðstoðarskólastjóri Réttarholtsskóla, en sá skóli er langt kominn með            
hliðstæða vinnu. Vinnu verður haldið áfram skólaárið 2018-2019.  

Starfsáætlu
n  

Umbótaþáttur Leið til sóknar Viðmið um  
árangur  

Mat á árangri Ábyrgð  

Endurskoða 
foreldrastefnuna 
og gera hana 
sýnilegri  

Meiri þátttaka 
foreldra í 
skólastarfinu  
Meiri þátttaka 

nu  
Starfsmannasamtö
l Foreldrakönnun  
Starfsmannasamtö
l Foreldrakönnun  
Starfsmannasamtö
l Foreldrakönnun  

Stjórnendur 
Kennarar 
Skólaráð  
Stjórnendur 
Kennarar 
Skólaráð  
Stjórnendur 
Kennarar 
Skólaráð  
Stjórnendur 
Kennarar 
Skólaráð  

Í kjarasamningi kennara sem gerður var 29. nóvember 2016 var gerð eftirfarandi bókun: Í 
kjarasamningum 2014 voru gerðar breytingar á starfsumhverfi kennara og vinnumat innleitt í 
grunnskólum. Samningsaðilar eru sammála um að framkvæmd breytinganna hafi ekki tekist 
sem skyldi í mörgum grunnskólum og því verði hverju sveitarfélagi falið að fara yfir 
framkvæmdina ásamt fulltrúum kennara í hverjum skóla. Markmið slíkrar vinnu er að bæta 
framkvæmdina þar sem þörf er á og ná sátt um starfsumhverfið. Beina skal sjónum að innra 
starfi skóla og þeim verkefnum sem grunnskólinn sinnir, tryggja að kennsla og undirbúningur 
séu forgangsverkefni í skólastarfi og létta álagi af kennurum þar sem við á. Verkefnið skal unnið 
á samningstímanum í samræmi við vegvísi að aðgerðaráætlun sem samstarfsnefnd aðila mun 
leggja fram í janúar 2017. Samstarfsnefnd aðila tekur saman niðurstöður þessarar vinnu fyrir 
lok samningstímans. Samningsaðilar munu gera ríkissáttasemjara grein fyrir framgangi 
þessarar bókunar þrisvar á samningstímanum; fyrir 20. janúar 2017, fyrir 15. maí 2017 og fyrir 
15. september 2017.  



Þrátt fyrir ákvæði þess eðlis að samningsaðilar áttu að gera ríkissáttasemjara grein fyrir             
framgangi þessarar bókunar þrisvar á samningstímanum; fyrir 20. janúar 2017, fyrir 15. maí             
2017 og fyrir 15. september 2017 hófst vinna við rýni í skólastarfið ekki fyrr en í lok nóvember                  
2017. Í byrjun árs 2017 var skólinn heimsóttur og viðtöl tekin við kennara vegna bókunarinnar               
þar sem fram komu áherslur kennara í umbótum á starfsumhverfi sínu. Í framhaldinu sendi              
skóla- og  
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frístundasvið Reykjavíkur skólanum upplýsingar um þá þætti sem kennarar settu í forgang. Einn 
umbótaþáttanna fól í sér að gera þyrfti breytingar á stefnu skólans í foreldrasamstarfi.  
Skýrari reglur í samskiptum foreldra við skólann  
Markmið Bæta árangur og líðan nemenda. Skerpa á  
ábyrgð og skyldum hvers og eins. Aðgerðir til umbóta Endurskoða foreldrastefnuna með 
foreldrum  
og gera hana sýnilegri Viðmið um árangur Farsælla samstarf þar sem allir eru  
upplýstari um skyldur sínar og hlutverk Ábyrgðaraðili skólans, fulltrúi kennara og 
skólastjórnenda  
Stjórn foreldrafélagsins, skólaráð og skólastjóri Hvernig og hvenær verður árangur metinn? Í 

starfsmanna-samtölum, foreldraviðtölum  
og foreldra-könnunum  
Eftirtaldar breytingar voru gerðar á foreldastefnunni:  
Samskipti heimila og skóla Tölvupóstur  
• Tölvupóstar eru eingöngu notaðir til að senda upplýsingar eða spyrjast fyrir um hagnýt mál. 
Aldrei ætti að nota tölvupósta til að ræða viðkvæm, persónuleg mál.  
• Hver og einn kennari ákveður sjálfur hvort hann tekur á móti vinnupósti í farsíma sinn eða ekki.  

Sími • Kennarar svara almennt ekki í farsíma eða taka við skilaboðum í síma meðan á kennslu  
stendur.  
• Ef málið þolir ekki bið er hægt að óska eftir símtali eða fundi með milligöngu ritara í síma 
411-7444.  
Skólaheimsóknir foreldra Hvatt er til þess að foreldrar kynnist daglegu starfi barna sinna í 
skólanum, en heimsóknir í skólastofur skulu ávallt vera í samráði og með samþykki viðkomandi 
kennara.  
• Aðrar heimsóknir eru skipulagðar í samráði við bekkjarfulltrúa og fyrirkomulag þeirra er 
breytilegt. Foreldrar koma í heimsókn í umsjónarbekk barns síns og eru þar að öllu jafnaði eina 
kennslustund. Markmið skólaheimsókna foreldra er að treysta samband heimila og skóla. Í eldri 
bekkjum segja foreldrar frá starfi, tómstundum og/eða áhugamálum eða aðstoða í 
þemaverkefnum.  



Ritari • Ritari stýrir aðgengi foreldra að kennurum í samræmi við reglur skólans.  
• Foreldrar tilkynna veikindi barna sinna og/eða stutt leyfi til ritara skólans.  
22  
Í foreldrakönnun Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur kemur fram að foreldrar eru ánægðir með 
upplýsingaflæði milli þeirra og skólans. Foreldrar gefa skólanum 4,24 af 5 mögulegum en 
Reykjavíkurmeðaltal er 3.78. einnig telja foreldrar sig fá góðar upplýsingar um námsmarkmið 
barna sinna. Þar skorar skólinn 4,15 er Reykjavíkurmeðaltal er 3,62. Heildaránægja foreldra 
með skólann er 4,65 af fimm mögulegum stigum og er það hæsta skor í Reykjavík en 
meðalskor skólanna í borginni er 4,06.  

Ekkert sem fram kom í starfsmannaviðtölum gefur í skyn annað en kennarar séu ánægðir með 
samstarf heimila og skóla og má því ætla að ánægja sé með þær breytingar sem gerðar hafa 
verið.  
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