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1. Inngangur  
Í þessari skýrslu er fjallað um sjálfsmatsáætlun Bláskógaskóla Laugarvatni fyrir skólaárin 2018-2021. 

Skýrslunni er skipt upp í fjóra meginkafla. Fyrst er fjallað almennt um sögu skólans. Því næst er fjallað 

almennt um mat á skólastarfi og tilgangi þess. Í þriðja kaflanum er fjallað um þau matstæki sem 

skólinn styðst við, s.s. matstækið Skólapúlsinn og önnur matsverkefni. Að lokum er sjálfsmatsáætlun 

Bláskógaskóla Laugarvatni fyrir skólaárin 2018-2021 gerð skil þar sem gerð er grein fyrir skipulagi 

matsins, hvaða þættir verða kannaðir, hvenær þeir verða kannaðir og hverjir koma að matsvinnunni 

og bera ábyrgð á henni. Í viðauka er að finna m.a. matslista og kannanir sem skólinn leggur fyrir 

einstaka hópa.  

Þessi áætlun er byggð á sambærilegri áætlun Lindaskóla. Það er gert með góðfúslegu leyfi 

skólastjórnenda Lindaskóla. Áætlunin er staðfærð fyrir Bláskógaskóla Laugarvatni. 

2. Bláskógaskóli Laugarvatni  
Á Laugarvatni hefur staðið skóli um langan aldur. Héraðsskólinn var stofnaður 1928 og gegndi um 

árabil, ásamt öðrum skólum sömu gerðar, lykilhlutverki í alþýðumenntun á Íslandi. Til skólans völdust 

framsýnir hugsjónamenn, skólastjóri og kennarar. Grunnhugmynd og ástríða þeirra var að fullnægja 

menntunarþörf alþýðufólks víðs vegar af landinu Aðsókn var gríðarleg og oft þröngt setinn bekkurinn. 

Í þessu skjóli spruttu upp aðrir skólar á Laugarvatni, hver af öðrum á undraskömmum tíma: 

íþróttaskóli, húsmæðraskóli og menntaskóli, allt heimavistarskólar. Barnaskólinn, sem verið hafði 

farskóli, var um árabil rekinn í húsum Héraðsskólans, en átti reyndar víðar innhlaup, þegar henta 

þótti. 

2.1 Á eigin vegum 
Bláskógaskóli á Laugarvatni (áður Barnaskólinn / Grunnskólinn) starfar nú í eigin húsnæði frá 1962. 

Eins og nafnið bendir til, var Barnaskólanum framan af ætlað að kenna börnum til fullnaðarprófs (12 

ára), og þá tók Héraðsskólinn við keflinu. Þannig var málum háttað til haustsins 1967; þá bættist einn 

bekkur við í Barnaskólanum. Grunnskólinn tók svo við unglingadeild, fyrst 8. bekk og loks 9. og 10. 

bekk árið 1996, þegar Héraðsskólinn lagðist af eftir kalli tímans. Skólinn hefur um langan aldur notið 

góðs af nábýlinu við aðra skóla á Laugarvatni – og vissulega var ávinningurinn gagnkvæmur. Segja má 

að fósturlaunin séu þannig goldin: Íþróttahús og kennslueldhús HÍ og bókasafn ML voru lengstum 

meðal þeirra hornsteina sem sem starf Grunnskólans byggðist á, svo ekki sé minnst á mannauðinn 

sem að snjóaði. Í þann sjóð sótti skólinn sér gjarnan hnefa, og sumt af þessu stendur enn. 

Sá skólastjóri Barnaskólans á Laugarvatni sem átti lengstan starfsaldur var Guðmundur Rafnar 

Valtýsson, allar götur frá 1959 – 1997. 

Leikskólinn Lind var stofnaður árið 1976 og rekinn af Laugardalshreppi – í Lindinni í næstum þrjá 

áratugi. Fyrstu árin var leikskólinn eingöngu vetrarleikskóli. Aðalhvatamaður að stofnun leikskólans 

var Jensína Halldórsdóttir, skólastjóri Hússtjórnarskóla Suðurlands. Nýtt skólahús (viðbygging við 

eldra skólahús) var byggt árið 2005 og árið 2012 sameinaðist leikskóladeildin grunnskólanum og heitir 

skólinn síðan Bláskógaskóli á Laugarvatni.  

Á Laugarvatni hefur alla tíð verið gróskumikið skólasamfélag. Leikskóli, grunnskóli, héraðsskóli, 

menntaskóli, háskóli – og húsmæðraskóli - döfnuðu vel á Laugarvatni og tryggðu möguleika og 

tækifæri æskufólks á Laugarvatni og nærsveitum til samfelldrar skólagöngu frá leikskóla til loka 
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háskólanáms. Mikill metnaður er í samfélaginu að viðhalda þessari hefð eins og fært er, til heilla fyrir 

samfélagið allt.   

Það er óhætt að segja að í sögu skólanna á Laugarvatni hafi ætíð verið lögð áhersla á að nýta 

umhverfið til kennslu og hafa stjórnendur og kennarar á báðum skólastigum unnið markvisst með 

grenndarkennslu og útinám skipað stóran sess í skipulagi skólastarfsins. 

2.2 Út um græna grundu 

Bláskógaskóli á Laugarvatni hefur um árabil haft útinám sem kjarna í sínu starfi. Svo farið sé aðeins í 

sögulega upprifjun má segja að fyrsti vísir að því markvissa starfi – í viðbót við hefðbundnar 

skíðaferðir og skíðaiðkun bæði heima og heiman - hafi orðið til uppúr aldamótunum síðustu, þegar 

Náttúrufræðihúsið (gróðurhúsið) og Bullungaskógur urðu miðpunktur náttúrufræðináms og leikja. 

Hugmyndafræði útináms var þá þegar í hávegum höfð, ekki síst í tengslum við þróunarverkefni um 

samþættingu námsgreina með sérstakri vísan til sambúðar manns og náttúru. Hér er freistandi að 

vitna beint í skrif frá þessum tíma, þar sem vetrarstarfið var gert upp: 

,,   ……………Laugarvatn er náttúruperla sem gefur einstæða möguleika í þessa veru, auk þess sem 

tækifæri til útivistar og vettvangsnáms verða seint fullnýtt…………….. Ekki er fráleitt að ætla að þessi 

aðstaða sé á heimsmælikvarða……………” (Úr námsvísi frá 2002-3) 

2.3 Útinám – teymisvinna – samkennsla 
Nú um stundir er útinám og teymisvinna kennara ákveðin sérstaða sem skólinn hefur markað sér og 

hyggst halda áfram að þróa og vinna með. Samkennsla nemenda á ólíku getu- og þroskastigi er 

nauðsynleg, reyndar sjálfsögð, og byggir á áratuga hefð. Segja má að þessi samkennsluhefð lítilla 

sveitaskóla hafi þróast og vísað veginn í átt til þeirra kennsluhátta og vinnubragða sem nú eru gerðar 

kröfur um í Aðalnámsskrá grunnskóla og endurspeglast  m.a. í þessum lykilorðum: Sjálfs- og 

leitarnám, ábyrgð á eigin námi, vinnufriður, einstaklingsnámsskrá, umsjónarkerfi og foreldrasamstarf, 

sem hér gæti orðið einstakt vegna nálægðar við heimilin.  Það er athyglisvert að vita til þess að allvíða 

hafa verið teknir upp samkennsluhættir í stórum skólum, auðvitað ekki af  fámennisnauðsyn, heldur 

vegna þeirra kosta sem í aðferðinni sjálfri felast. 

2.4 Hér og nú 
Bláskógaskóli á Laugarvatni er heildstæður grunn- og leikskóli með 73 nemanda (2018-19), sem kennt 

er að mestu í 3-4 bekkjardeildum eða samkennsluhópum auk tveggja hópa á leikskólaaldri.  

Stöðugildi við skólann eru nú tæp 18, og starfar við skólann hópur kennara, sem eru flestir nokkuð 

rótfastir á Laugarvatni.  

Elfa Birkisdóttir leik-og grunnskólakennari er skólastjóri og Guðmundur Finnbogason 

grunnskólakennari er aðstoðarskólastjóri.   

2.5 Vinátta – Virðing - Gleði 
Skólaárið 2017-2018 unnu nemendur, foreldrar og starfsmenn skólans að því að finna einkunnarorð 

skólans. Kallað var eftir því að allir aðilar settu fram þau gildi sem myndi skipta máli í skólastarfi og 

einkenna skólabrag okkar. Þau einkunnarorð sem skýrt var hægt að greina að myndu einkenna góðan 

skóla að allra mati voru orðin: Virðing, vinátta og gleði. Áfram verður unnið að því að skilgreina 

einkunnarorðin og setja fram í skólasáttmála. Kallað verður eftir þátttöku allra sem mynda 

skólasamfélagið í þá vinnu.  
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3. Mat á skólastarfi  
Mat á skólastarfi tengist umræðu um gæði í skólastarfi og er ein leið til umbóta í skólum. Með 

grunnskólalögunum frá 1995 var mat á skólastarfi lögfest. Í 35. gr. grunnskólalaga frá 2008 er fjallað 

almennt um mat og eftirlit með gæðum grunnskólastarfs og í 36. gr. er fjallað um innra mat skóla. Þar 

kemur fram að hver grunnskóli eigi að meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs 

með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra eftir því sem við á. Þar segir að grunnskólar 

eigi að birta opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og áætlanir um 

umbætur. Tryggja þarf að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár. 

Skólum er í sjálfsvald sett hvaða aðferðum þeir beita við sjálfsmatið. Í grunnskólalögum er sagt; að 

sveitarfélög eigi að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar 

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

áætlanir um umbætur. Menntamálaráðuneytið gerir áætlanir til þriggja ára um kannanir og úttektir 

sem miða að því að veita upplýsingar um framkvæmd laganna og aðra þætti skólastarfs.  

3.1 Tilgangur og markmið matsins  
Menntamálaráðuneytið gaf út heftið Sjálfsmat skóla árið 1997. Þar kemur fram að tilgangurinn með 

sjálfsmati sé sá að miðla upplýsingum um skóla og stuðla að vexti og þróun innan þeirra. Í ritinu eru 

tilgreind þau atriði sem ráðuneytið telur mikilvæg sem viðmið fyrir úttekt á sjálfsmatsaðferðum.  

Í sjálfsmati skal koma fram stefna og markmið skóla og skilgreining á leiðum til þess að ná þeim. 

Sjálfsmat á að draga fram sterkar og veikar hliðar skólastarfsins. Megintilgangur sjálfsmatsins er að 

gera starfsfólki skóla auðveldara að vinna að framgangi markmiða skólans, meta hvort þeim hafi verið 

náð, endurskoða þau og stuðla að umbótum. Þetta á jafnt við um markmið og áherslur í lögum, 

reglugerðum og aðalnámskrám og staðbundin markmið sem skólarnir setja fram í skólanámskrám. 

Um leið skapar sjálfsmat faglegan grundvöll fyrir umbætur. Með sjálfsmati fer fram víðtæk 

gagnaöflun um skólastarfið sem veitir upplýsingar um í hve miklum mæli árangur skólastarfsins er í 

samræmi við markmið.  

Niðurstöðurnar sem koma fram við úrvinnslu gagna úr sjálfsmati skólans verða gerðar opinberar. Slíkt 

er forsenda aðhalds og að hægt sé að fylgja umbótum eftir. Þetta verður gert með kynningum í 

skólasamfélaginu og birtingu sjálfsmatsskýrslu sem verður aðgengileg á heimasíðu skólans. Engar 

upplýsingar á að vera hægt að rekja til tiltekinna einstaklinga. Það hefur áhrif á birtingu gagna þar 

sem að Bláskógaskóli Laugarvatni er lítill skóli og því auðvelt að rekja svör til einstaklinga. Af þessum 

sökum birtir skólinn ekki niðurstöður Skólapúlsins nema búið sé að vinna úr þeim né heldur 

niðurstöður samræmdra prófa nema á mjög almennan hátt. Á grundvelli niðurstaðna í þessum 

könnunum verður gripið til aðgerða sem greint verður frá í sérstakri umbótaáætlun.  

„Tilgangur sjálfsmatsins er því að gera skólasamfélaginu fært að skoða stöðu sína á markvissan og 

skipulagðan máta og komast þannig að því hvað er vel gert og hvað má gera betur. Sjálfsmat er því 

tæki til að gera góðan skóla betri og verður ekki unnið í eitt skipti fyrir öll heldur er það 

langtímamiðað. Til að fá sem mest út úr vinnu þeirri sem lögð er í sjálfsmatið er mikilvægt að vinna 

með góð og skilvirk matstæki“  (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Íslenska matsfræðifélagið gaf út rit árið 2011 sem heitir Leiðbeiningar um innra mat skóla.  

Þar segir að tilgangur skóla með innra mati sé tvenns konar. Annars vegar sé það að rekstaraðilar 

skóla, ríki og sveitarfélög, vilji gjarnan fylgjast með að fjárveitingum til skóla sé vel varið og að skólar 

beri ábyrgð á að sýna fram á það. Hins vegar gegnir matið því hlutverki að styðja við innviði starfsins 

og aðstoða starfsfólk við að gera það betra, styrkja enn frekar þar sem vel tekst til og bæta úr 
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annmörkum. Matið tryggir líka foreldrum að eftirfylgni sé með gæðum skólastarfsins, það verður 

gagnsærra. Foreldrar hafa betri möguleika á að fylgjast með skólastarfinu og þróun þess. Í ritinu er 

sagt frá skilgreiningu Hermann, Höfer og Weisker (2004) á innra mati sem þeir telja vera eftirfarandi:  

 Kerfisbundin skólaþróun til að bæta námsárangur nemenda  

 Kerfisbundin leið til að bæta skólastjórnunina  

 Meiri sveigjanleiki og skilvirkni í faglegri þróun starfsfólks skóla, nýtingu bjarga, skipulagningu 

kennslu og náms og virkari þátttaka starfsfólks og nemenda í skólastarfinu  

 Kerfisbundin uppbygging gæðaþróunar, gæðaeftirlits og ábyrgðar skólans.  

(Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011)  

Nokkrar bækur hafa verið skrifaðar hér á landi um mat á skólastarfi og má þar nefna eftirfarandi: 

Grunnskólarýnir og Framhaldsskólarýnir (Benedikt Sigurðarson, 2001), Mat á skólastarfi: Hvað og 

hvernig? (Gerður G. Óskarsdóttir, 1999), Glerverk (Glerverk, 2003), Gæðagreinar 2 (Gæðagreinar 2, 

2010), Mat á skólastarfi: Handbók fyrir skóla (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2002) og Mat á skólastarfi: 

Handbók um matsfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2008). 

3.2 Matsteymi  
Sjálfsmatsteymi Bláskógaskóla Laugarvatni er skipað fjórum starfsmönnum skólans. Í teyminu situr 

skólastjóri, aðstoðarskólastjóri,fulltrúi kennara í grunnskóladeild og fulltrúi kennara í leikskóladeild. 

Upplýsingar um fulltrúa í matsteymi er að finna á vefsíðu skólans. Teymið hittist reglulega, að jafnaði 

tvisvar á ári, og skiptir með sér verkum varðandi matið og kynningu niðurstaðna fyrir starfsfólki, 

nemendum og foreldrum. Skólastjóri er teymisstjóri, boðar til funda og stýrir vinnu hópsins. Hann er 

jafnframt ritstjóri umbótaáætlana. Aðstoðarskólastjóri sér um ritstjórn á sjálfsmatsáætlun til þriggja 

ára og er teymisstjóra til aðstoðar eftir þörfum. Hann ber ábyrgð á sjálfsmatsvinnu skólans. Kennarar 

og leikskólakennarar halda utan um fyrirlögn sérstakra kannana um líðan og samskipti en 

aðstoðarskólastjóri um fyrirlögn skólapúlsins.  

Matsteymið setur niður sjálfsmatsáætlun skólans til þriggja ára. Lög og reglugerðir segja hins vegar til 

um ýmsa þætti sem skólum ber að meta og leggur því grunninn að ýmsum matsþáttum sem teymið 

útfærir nánar.  

Siðareglur eru mikilvægar fyrir meðlimi teymisins. Matið tekur til nemenda, foreldra svo og 

starfsmanna og því er mikilvægt að borin sé virðing fyrir öllum þessum aðilum og niðurstöðum 

matsins. Nauðsynlegt er að teymið hugi að þáttum eins og að:  

 það noti kerfisbundnar aðferðir til að afla gagna í matinu  

 það sé meðvitað um hugsanlega galla á þeim  

 það vinni matið ævinlega samkvæmt bestu samvisku  

 matið sé bæði heilsteypt og heiðarlegt þannig að tekið sé tillit til hagsmunaárekstra  

 niðurstöður séu túlkaðar hógværlega  

 borin sé virðing fyrir öllum þeim sem koma að matinu  

 mismunandi aðstæður fólks séu virtar  

 borin sé ábyrgð á almennri velferð, bæði þátttakendanna og almennings.  

(Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011)  

Siðareglur eru matsteyminu nauðsynlegar og þær þarf að rifja upp árlega.  
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Skólaráð Bláskógaskóla Laugarvatni er umsagnaraðili sjálfmatsvinnu skólans og er kynnt reglulega öll 

sú vinna sem er í gangi. Skólaráð er jafnframt hvatt til að koma með ábendingar eða athugasemdir 

varðandi sjálfsmatsáætlanir sem og alla matsvinnu. Skólaráð er skipað skólastjóra, foreldrum, 

kennurum, öðrum starfsmönnum skólans, nemendum og fulltrúa grenndarsamfélagsins. Þannig er 

öllum í skólasamfélaginu tryggð þátttaka í öllu sjálfsmatsferlinu.  

3.3 Aðferðir og framkvæmd matsins  

 

(Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011) 

Mat á innra starfi skóla er stöðugt ferli sem lýkur aldrei. Matsferlið má setja upp sem hring sem er 

notað ár eftir ár. Matsteymi ákveður hvaða þættir skólastarfsins eru metnir og þegar búið er að meta 

þá er gerð umbótaáætlun varðandi þá þætti sem komu ekki nægilega vel út. Í framhaldinu eru 

umbæturnar metnar og fleiri spurningum svarað sem vakna á matsferlinu. Þá kemur matsteymið 

saman aftur og sama ferli fer aftur af stað. 

 

Matsteymi Bláskógaskóla Laugarvatni leggur mikla áherslu á að umbótaáætlun sé gerð í samstarfi við 

starfsmenn skólans. Sú vinna fer þannig fram að þegar niðurstöður hafa fengist úr könnunum 

skólaársins er boðaður vinnufundur með öllum starfsmönnum þar sem unnið er í minni hópum og 

settar fram hugmyndir um hvernig vinna skal að umbótum. Það er mjög mikilvægt því starfsmenn eru 

lykilmenn í þeirri vinnu.  

4. Matstæki Bláskógaskóla Laugarvatni 
Bláskógaskóli Laugarvatni 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 
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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 fyrir Pisa 

könnunina og Rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining sem sérhæfir sig í rannsóknum á högum 

og líðan ungs fólks bæði á Íslandi og erlendis.  

4.1 Matstækið Skólapúlsinn  
Skólapúlsinn er veflægt sjálfsmatskerfi fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. Nemendur, foreldrar og 

starfsfólk svara spurningalista á netinu og eru niðurstöðurnar birtar í formi línu-, súlu- og punktarita 

ásamt marktektarprófum og svörum við opnum spurningum. Markmið Skólapúlsins er að útvega 

skólastjórnendum og skólaskrifstofum áreiðanleg, langtímamiðuð, samanburðarhæf og aðgengileg 

gögn um mikilvæga þætti í skólastarfinu. Þar sem að spurningalistinn er lagður fyrir mánaðarlega fyrir 

lítið úrtak er hægt að skoða þróun einstakra þátta yfir langan tíma. Sjálfsmatið er því langtímamiðað 

eins og kveðið er á um í aðalnámskrá grunnskóla. Þátttaka margra skóla víðsvegar að af landinu gefur 

möguleika á að birta í hverjum skóla feril landsmeðaltals. Með þessu verða gögn hvers skóla 

samanburðarhæf en það er grunnur þess að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir um viðbrögð í 

einstökum tilvikum (skolapulsinn.is).  

Markmið Skólapúlsins er að efla rannsóknir og þekkingu á þáttum í fari nemenda og einkennum 

skólastarfsins. Yfir tíma safnast mikið magn dýrmætra upplýsinga sem rannsakendur á sviði 

menntamála geta nýtt. Slíkar niðurstöður draga fram sérkenni skólans og geta upplýst á hvaða 

sviðum skólinn þarf að beita sér til að bæta skólastarfið og auka bæði árangur og vellíðan nemenda 

sinna. Mikil hagræðing er í notkun kerfisins þar sem framkvæmd er sjálfvirk og úrlausn niðurstaðna 

og birting þeirra er einnig sjálfvirk. Nemendur, starfsfólk og foreldrar koma viðhorfum sínum 

nafnlaust á framfæri (skolapulsinn.is).  

4.1.1 Starfsmannakönnun og starfsmannaviðtöl  
Starfsmannakönnun er lögð fyrir einu sinni á ári í febrúar. Reynt er að hafa könnunina einfalda og 

taka á þeim lykilspurningum sem að snúa að líðan og starfsánægju sem og stjórnun.  

Starfsmannaviðtöl tóku breytingum haustið 2018 þegar hafist var handa við að innleiða svokölluð 

snerpuviðtöl. Viðtölin eru 6 yfir árið með afmörkuð viðfangsefni í fimm af sex skiptum en það sjötta  

er notað til að fara yfir árið. Markmið þessara vinnu er að efla samtal og tengsl stjórnenda og 

starfsmanna en um leið að efla jákvæðar afleiðingar slíkra viðtala. Með því að setja meiri tíma og 

orku í jákvæð samskipti og jákvæða uppbyggingu er hægt að ýta enn frekar undir slíkt í fari 

starfsfólksins.  

Viðfangsefni viðtalanna eru: 

 Október – Samtal 1 – Starfsandinn, samskipti á vinnustaðnum og starfsánægja 

 Nóvember – samtal 2 – Styrkleikar og hæfileikar mínir 

 Janúar – Samtal 3 – Tækifæri til vaxtar 

 Febrúar – Samtal 4 – Nám og sjálfsþróun 

 Apríl/maí  - Samtal 5 – Drögum árið saman og förum yfir árangurinn. Hvað ætlum við að gera 

á næsta ári. 

 Mars – Samtal 6 – Nýsköpun og endurbætur 
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4.1.2 Foreldrakönnun  
Foreldrakönnunin í Bláskógaskóla Laugarvatni er framkvæmd af Skólapúlsinum annað hvert ár. 

Spurningarnar eru sendar á alla foreldra skólans en könnunin er lögð fyrir í grunnskóladeild annars 

vegar og leikskóladeild hinsvegar enda er spurt um mismunandi þætti. Öðru hvoru foreldrinu eða 

báðum í sameiningu er þó frjálst að svara. Sjá nánar fylgiskjal 2. Nánari útskýringar á aðferðafræði 

könnunarinnar er að finna á vef Skólapúlsins. Niðurstöður eru  ekki birtar á vefnum nema í 

samantekið í skýrslum til skólaráðs. Þar sem að úrtakið er mjög lítið er auðvelt að greina nemendur út 

frá svörum og því er ekki hægt að birta alla könnuna þar sem að slíkt gengi gegn 

persónuverndarsjónarmiðum. Könnunin er birt innan skólans og nýtt þar til umræðu og umbóta. 

Jafnframt er leitað til foreldra og annarra hagsmunaðila til að fá þeirra sýn á niðurstöðurnar. 

4.2 Tengslakannanir og mat á líðan nemenda  
Tengslakannanir eru lagðar fyrir af námsráðgjafa með reglulegum hætti í 5-10. Bekk. 

Umsjónarkennarar sjá um fyrirlögn þeirra hjá yngri nemendum. Þær eru svo nýttar til að greina 

félagslega stöðu nemenda og sem tæki til að halda betur utan um velferð þeirra. Umsjónarkennarar 

og námsráðgjafi skila samantekt til sjálfsmatsteymisins og stjórnenda þegar þær liggja fyrir. 

 

4.3 Námsmat Bláskógaskóla Laugarvatni   
Að hausti er námsmatið í Bláskógaskóla Laugarvatni í formi frammistöðumats þar sem kennarar meta 

nemendur og nemendur meta sjálfan sig bæði námslega sem og líðan. Foreldraviðtölin að hausti 

snúast því að miklu leyti um líðan nemenda í skólanum og áherslur sem vert er að skoða á skólaárinu 

sem framundan er. Í janúar/febrúar eru aftur foreldraviðtöl og þá fá nemendur vitnisburð um 

frammistöðu sína í skólanum. Í 8. – 10. bekk ræður símat ríkjum og nemendur fá einkunn eins og 

staða nemenda er á þeim tímapunkti sem viðtölin fara fram en þá eru nemendur oft ekki búnir með 

nema um 60 % námsins fyrir allt skólaárið. Að vori fá allir nemendur skólans afhent vitnisburðarblöð. 

Í 1. – 4. bekk eru gefnar umsagnir, í 5. - 10. bekk eru gefnar einkunnir í bókstöfum.  

4.3.1 Skimanir  
Stjórnendur Bláskógaskóla Laugarvatni halda utan um stoðþjónustu skólans ásamt 

umsjónarkennurum og sérfræðingum Skólaþjónustu Árnesþings. Hér fyrir neðan er listi yfir 

skimunarpróf sem lögð eru fyrir nemendur á ákveðnum aldursstigum. Þau eru lögð fyrir til að fylgjast 

með stöðu einstakra nemenda, sjá hvort námsframvinda þeirra sé með eðlilegum hætti eða hvort 

einhverjir námserfiðleikar séu fyrir hendi. 

  



   

10 
 

 

Bekkur  Skimun Tími Hver leggur fyrir 

Leikskólastig Stafa-/hljóðakannanir 
Hljóðvitundarkönnun 
TRAS og HLJÓM2 

Jafnt yfir árið Sérkennari/leikskólakennari 

1.-4. bekkur Lesfimi 
Lesskilningspróf 
Orðarún 
Málhljóðamælir (ef ekki 
í leikskóla).  
Logos ef þarf í 3ja bekk.  
Tengslakannarnir  

September, janúar 
og maí  
 
 
 
 
Mars  

Sérkennarar og 
umsjónarkennarar 

4. bekkur Samræmt próf í íslensku 
og stærðfræði. 

September  Skólastjórnendur  

5. – 7. bekkur Lesfimi 
Lesskilningspróf  
LOGOS ef þarf  
Tengslakannanir  

September, janúar, 
og maí 
 
Mars  

Sérkennarar og 
umsjónarkennarar  

7. bekkur  Samræmt próf í íslensku 
og stærðfræði. 

September  Skólastjórnendur  

8-10. bekkur  Lesfimi  
Lesskilningspróf  
Tengslakannanir 

September, janúar 
og maí.  
Mars  

Sérkennarar og 
umsjónarkennarar  

9. bekkur Samræmd könnunarpróf 
Lesskilningspróf 

Apríl  Skólastjórnendur 

 

Þegar skimunarpróf hafa verið lögð fyrir er mikilvægt að þeir sem eru ábyrgir fyrir einstökum prófum 

fari yfir niðurstöður þeirra. Viðmið eru með hverju skimunarprófi og skoða þarf sérstaklega þá 

nemendur sem víkja frá viðmiðunum til að koma til móts við þeirra sérþarfir (sjá verklagsreglur um 

snemmtæka íhlutun og sérkennslu). Skoða þarf hvaða þættir eru að ganga vel og hvað má betur fara 

og gera þá áætlanir um úrbætur. Úrbætur geta snúið að einstökum nemendum sem sýna lítinn 

árangur og litlar framfarir eða snúið að ákveðnum námsþáttum, námsefni eða kennsluháttum. Í 

slíkum tilfellum eru stofnuð teymi utan um viðkomandi nemendur þar sem að kennarar, stjórnendur, 

foreldrar og þeir sérfræðingar sem kalla þarf til koma að. Sérfræðingar koma frá Skólaþjónustu 

Árnesþings og geta verið: kennsluráðgjafar, sálfræðingar, talmeinafræðingar, fulltrúar 

félagsþjónustunnar, fulltrúar barnaverndar, þroskaþjálfar eða aðrir sem að þörf er á að kalla til. 

4.3 Utanaðkomandi mat  
Auk skipulagðra kannana á vegum Bláskógaskóla Laugarvatni eru ýmsar aðrar kannanir sem koma inn 

á borð skólans. Menntamálastofnun leggur fyrir lesferilskannanir í öllum bekkjum, samræmd 

könnunarpróf í 4., 7. og 9. bekk en einnig leggur hún fyrir PISA og TALIS kannanirnar sem eru á vegum 

OECD (Efnahags- og framfarastofnunarinnar). PISA (Programme for International Student 

Assessment) er umfangsmikil alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, 

náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn. TALIS (Teaching And Learning International Survey) er 

alþjóðleg rannsókn á viðhorfum, vinnuumhverfi og aðstæðum kennara og skólastjórnenda á 

unglingastigi. Á Íslandi var ákveðið að hún myndi einnig fjalla um kennara á yngsta- og miðstigi. 
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Rannsóknarmiðstöðin Rannsókn og greining leggur árlega fyrir kannanir á vorin. Um er að ræða 

tvenns konar kannanir:  

1. Hagir og líðan nemenda í 5. – 7. bekk.  

2. Vímuefnaneysla ungs fólks. 

5. Sjálfsmatsáætlun Bláskógaskóla Laugarvatni 2018-2021  
Sjálfsmatsáætlun Bláskógaskóla Laugarvatni er til þriggja ára, 2018-2021. Grunninn að 

áætluninni má sjá hér fyrir neðan. Þessi tafla sýnir hvaða þættir eru metnir, hvenær á 

matstímanum, hverjir taka þátt í matinu í hvert skipti og hverjir bera ábyrgð á framkvæmdinni. 

Áætlunin er endurskoðuð reglulega og verður breytt ef ástæða þykir til. Í grunninum koma 

fram þættir sem eru metnir árlega auk þátta sem eru metnir annað hvert ár. 

 

Sjálfsmatsáætlun 2018-2021 

Mánuður Verkefni Ábyrgð 
Skólaárið 

2018-
2019 

Skólaárið 
2019-
2020 

Skólaárið 
2020-
2021 

september 
Fundur um sjálfsmatsáætlun 
2018-2021, fulltrúar í 
sjálfsmatsteymi ásamt skólaráði 

Skólastjórnendur ◻   

 
Útgáfa og lokayfirferð 
skólanámskrár og starfsáætlunar 

Skólastjórnendur ◻ ◻ ◻ 

 
Mat á námskeiði fyrir foreldra 
nemenda í 1. bekk annað hvert ár 

Umsjónakennarar/ 
skólastjórnendur  

 ◻  

 
Mat á námskeiði fyrir foreldra 
nemenda í 8. bekk annað hvert ár 

Umsjónarkennarar/ 
skólastjórnendur  

 ◻  

 
Mat foreldra á haustfundum 
annað hvert ár 

Sjálfsmatsteymi  ◻  

 Samþykkt skólanámskrá Skólaráð ◻ ◻ ◻ 

 
Mat á skólanámskrá Kennarar/  

skólastjórnendur 
◻ ◻ ◻ 

      

október 
Kynning á sjálfsmatsáætlun 2018 - 
2021 fyrir starfsmenn og sett á 
heimasíðu fyrir foreldra 

Sjálfsmatsteymi ◻   

 

Samantekt sjálfsmatsteymis um 
innra mat fyrra árs, skýrsla með 
umbótaáætlun kynnt fyrir 
starfsmönnum og sett á heimasíðu 
skólans 

Sjálfsmatsteymi ◻ ◻ ◻ 

 Frammistöðumat í 1. - 10. bekk Umsjónarkennarar ◻ ◻ ◻ 

 
Skólapúlsinn fyrir nemendur í 6. - 
10. bekk 

Aðstoðarskólastjóri ◻ ◻ ◻ 
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Tengslakönnun Námsráðgjafi/ 

umsjónarkennarar 
◻ ◻ ◻ 

nóvember 

Samræmd próf í 4. bekk, 7. bekk 
greining niðurstaðna. Deildarstjóri, 
sérkennarar, 
umsjónarkennarateymi 

Stjórnendur/ 
umsjónarkennarar 

◻ ◻ ◻ 

 
Skólapúlsinn fyrir nemendur í 6. - 
10. bekk 

Aðstoðarskólastjóri  ◻ ◻ ◻ 

 
Samantekt sjálfsmatsteymis um 
innra mat fyrra árs, skýrsla og 
kynning fyrir foreldra - heimasíða 

Sjálfsmatsteymi ◻ ◻ ◻ 

 

Fundir með fulltrúum nemenda í 
7. – 8. bekk – Saman í sátt (hvað 
þeir eru ánægðir með, hvað má 
betur fara, hvað getum við gert til 
að öllum líði vel) 

Námsráðgjafi/ 
umsjónarkennarar 

◻ ◻ ◻ 

      

Janúar Námsmat skráð  Umsjónarkennarar  ◻ ◻ ◻ 

 

Foreldrasamtal í 1-10. bekk. 
Markmið sett fram til loka skólaárs 
og horft á stöðuna miðað við 
markmið og bekkjarnámskrá fags.  

Umsjónakennarar     

febrúar 
Skólapúlsinn fyrir nemendur í 6. - 
10. bekk 
 

Skólastjórnendur  ◻ ◻ ◻ 

 Skólapúlsinn – foreldrakönnun  Skólastjórnendur   ◻  

mars   ◻ ◻ ◻ 

 
Skólapúlsinn – 
starfsmannakönnun 

Skólastjórnendur  ◻  ◻ 

 
Tengslakannanir í 1. - 10. bekk Námsráðgjafi/ 

umsjónarkennarar  
◻ ◻ ◻ 

maí 

Vinnufundur með starfsmönnum. 
Kynning á niðurstöðum skólaársins 
og unnið að umbótaáætlun í 
hópum 

Sjálfsmatsteymi ◻ ◻ ◻ 

 
Samræmd próf 9. bekk greining 
niðurstaðna. Sérkennarar, 
umsjónarkennarateymi 

Skólastjórnendur/ 
umsjónarkennarar 

   

 
Fulltrúar sjálfsmatsteymis með 
skólaráði. Kynning á niðurstöðum 
skólaársins 

Skólastjóri/ 
aðstoðarskólastjóri 

◻ ◻ ◻ 

júní Yfirferð lögbundinna áætlana Skólastjórnendur ◻ ◻ ◻ 

 
Samantekt sjálfsmatsteymis um 
innra mat, skýrsla 

Sjálfsmatsteymi/ 
stjórnendur 

◻ ◻ ◻ 
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5.1 Viðmið Bláskógaskóla Laugarvatni  
Í riti Íslenska matsfræðifélagsins; Leiðbeiningar um innra mat skóla, segir að mat standi því aðeins 

undir nafni að með því takist að ákvarða um gildi eða gæði þess sem meta skal. Viðmið er sá árangur 

sem stefnt er að og einhugur er um innan skólans að telst góður. Ef sett eru viðmið í upphafi, verður 

mun auðveldara að túlka niðurstöðurnar.     

(Sigurlína Davíðsdóttir o.fl., 2011)  

Matsteymi Bláskógaskóla Laugarvatni ásamt skólasamfélaginu setti sér eftirfarandi viðmið varðandi 

matsspurningar Skólapúlsins:  

Þegar niðurstöður Skólapúlsins eru skoðaðar er almennt stefnt að því að vera á réttri leið í öllum 

þáttum. Sé skólinn á réttri leið er sá árangur ásættanlegur. Ávalt er stefnt að því að vera yfir 

landsmeðaltali en það er þó með þeim fyrirvara að nemendahópar eru litlir í skólanum og því getur 

eitt til tvö svör haft mikil áhrif í eina áttina eða aðra. Það er því lögð töluverð vinna í að greina svörin 

með tilliti til þess. Slíkt gefur jafnframt færi á því að bregðast nákvæmar við.  

Hins vegar í mikilvægum þáttum sem tengjast velferð nemenda og starfsfólks eins og einelti eða 

áreitni eru viðmiðin sett hærri og skoðuð sérstaklega í hverju tilfelli fyrir sig. Séu niðurstöðurnar ekki 

ásættanlegar þarf skólinn að bregðast við og eru þeir þættir settir inn í umbótaáætlun.  

Þó svo að það geti verið gott að miða niðurstöður við aðra skóla er það ekki algilt því ytri þættir þeirra 

eru mjög mismunandi. Má þar nefna uppbyggingu hverfa, menntunarstig foreldra, samsetningu 

nemendahópa og reynslu starfsfólks. Því er mikilvægt að skoða hverja spurningu fyrir sig. 

 

6. Lokaorð  
Sjálfsmatsáætlun þessi er til þriggja ára, 2018-2021. Með henni er lagður grunnur að umbótastarfi 

Bláskógaskóla Laugarvatni með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Stærsti þáttur í sjálfsmati skólans 

fer fram í gegnum Skólapúlsinn en einnig eru ýmsar kannanir lagðar fyrir á þáttum sem 

skólasamfélagið telur mikilvægt að meta. Þar má nefna kannanir um líðan nemenda og starfsfólks en 

meginforsenda fyrir því að fram fari gott og metnaðarfullt skólastarf er að öllum líði vel. Eins og áður 

hefur verið sagt er tilgangur sjálfsmats skóla að gera skólasamfélaginu fært að skoða stöðu sína á 

markvissan og skipulagðan máta og komast að því hvað er vel gert og hvað má gera betur. Hverjir eru 

styrkleikar og veikleikar skólastarfsins. Með umbótaáætlun er rýnt í það sem betur má fara í 

skólastarfinu en það er ekki síður mikilvægt að hlúa að því sem vel er gert og halda því á lofti. 

Skólastarf er í eðli sínu síbreytilegt og í stöðugri þróun. Breytingar eiga sér stað með nýjungum í 

kennsluháttum, með ýmsum breytingum í samfélaginu, með mismunandi áherslum og stefnu 

stjórnvalda og þróun í kennslugögnum og tækni. Mat á skólastarfi þarf að fylgja skólaþróun og því 

þarf áætlun þessi vera í sífelldri endurskoðun. Sjálfsmatsteymi skólans mun því uppfæra 

sjálfsmatsáætlunina ef ástæða þykir til. 
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