
Menntamálastofun framkvæmdi ytra mat á skólastarfi í Hríseyjarskóla um miðjan  september 2019. Í kjölfarið var birt skýrsla með niðurstöðum matsins, 

styrkleikum skólans og tækifærum til úrbóta. Skoðaðir voru  þrír  liðir skólastarfsins, stjórnun og fagleg forysta, nám og kennsla og innra mat.  Eftirfarandi 

tafla sýnir þær tillögur sem gerðar voru að úrbótum og áætlaðar aðgerðir til úrbóta, ásamt ábyrgðaraðilum og áætluðum verklokum. 

Hríseyjarskóli þakkar gott samstarf við matsaðila Menntamálastofnunar sem framkvæmdu matið. 

Þórunn Björg Arnórsdóttir Skólastjóri Hríseyjarskóla 

 

Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu1 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið I - Stjórnun og fagleg forysta2 
 
 

 
   

 Vinna skólanámskrá þannig 
að allir þættir komi fram 
skv. viðmiðum í 
aðalnámskrá.  

Endurskoða skólanámskrá  Des. 2019 Vor 2020 Skólastjóri og kennarar Endurskoðuð 
árlega 

 Huga að því við 
stefnumótun í skólanum að 
allir aðilar 
skólasamfélagsins komi þar 
að. 

Við endurskoðun á stefnu skólans munu 
allir aðilar skólasamfélagsins koma að 
þeirri vinnu 

Des. 2019 Vor 2020 Skólastjóri  Endurskoðað á 
þriggja ára fresti 

 Finna formlegar leiðir til 
þess að leita eftir sýn og 
hugmyndum foreldra um 
skólastarf. 

Halda árlega fund með foreldrum og 
forráðamönnum þar sem leitað er eftir 
hugmyndum frá þeim. 

Vor 2020 Vor 2020 Skólastjóri og 
matsteymi 

Árlega 

 Gæta þess að allir fulltrúar í 
skólaráð séu kosnir til 
tveggja ára.  

Kosning í skólaráð haust 2020 til tveggja 
ára. 

Haust 2020 Haust 2020 Skólastjóri  Kosið á tveggja ára 
fresti. 

                                                           
 
 



 Birta fundargerðir skólaráðs 
á heimasíðu skólans.  

Ritari fundarins skilar inn fundargerð 
svo hægt sé að birta hana. 

Des. 2019 Des. 2019 Skólastjóri  Fylgjast með á 
heimasíðu 

 Skólaráð haldi opinn fund 
einu sinni á skólaári fyrir 
hagsmunaaðila skólans sbr. 
reglugerð. 

Halda fund árlega að vori. Vor 2020 Vor 2020 Skólastjóri og skólaráð Fundargerðir 

 Gæta þess að heimasíðan sé 
virk og innihaldi réttar og 
hagnýtar upplýsingar. 

Stöðugt unnið að því að halda 
heimasíðunni virkri, s.s með fréttum úr 
skólastarfinu. 
Yfirfara upplýsingar  

Nóv. 2019 Maí 2020 Skólastjóri og kennarar Fylgjast með á 
heimasíðu 

 Gera kröfu um að leiktæki á 
skólalóð verði endurnýjuð 
svo gætt sé öryggis 
nemenda. 

Starfsfólk Hríseyjarskóla hefur sent bréf 
á bæjarstjóra og bæjarráð vegna 
skólalóðar. Vinna hafin við 
hjólabrettaramp og vonandi fylgir meira 
í kjölfarið. 

Okt. 2019 ? Skólastjóri  Eftirfylgni með 
framvindu verksins 

 Láta verktaka og aðra 
tímabundna gesti í 
skólanum skrifa undir 
trúnað og þagnarskyldu 

Orðsending til gesta á veggjum skólans. 
Verktakar og aðrir tímabundnir gestir 
verða látnir undirrita trúnað og 
þagnarskyldu. 
 

Desember 
2019 

Janúar 2020 Skólastjóri og kennarar  Metið árlega. 

 

  



Umbótaþáttur - tækifæri til 
umbóta skv. skýrslu 

Aðgerðir skóla/sveitarfélags  
til umbóta 

Hvenær 
hefst 

Hvenær 
lokið 

Ábyrgðaraðili/ar 
 

Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið II – Nám og kennsla      

 Birta námsvísa með 
markmiðum náms tengt 
aðalnámskrá og stefnu 
skólans sem fyrst á 
skólaárinu.  

Skrá markmið verkefna í 
kennsluáætlanir. Birt á heimasíðu 
skólans eða Mentor. Kynnt nemendum 
og foreldrum. 

Janúar 2020 Mars 2020 Skólastjóri Metið í lok hvers 
skólaárs af 
skólastjórnendum 
og tengiliðum. 

  Gera betur grein fyrir 
áherslum og framkvæmd 
vegna sértæks stuðnings í 
skólanámskrá. •  

Við endurskoðun á skólanámskrá verður 
farið í að gera betri grein fyrir þessum 
hluta. 

Janúar 2020 Vor 2020 Skólastjóri og 
kennarar 

Skólastjóri 

 Vinna með niðurstöður 
samræmdra könnunarprófa 
til lengri tíma litið.  

Farið yfir niðurstöður samræmdra prófa 
og unnið með þær hverju sinni. Setja 
fram markmið og aðgerðir um árangur 
og markmið m.t.t. niðurstaðna  
samræmdra prófa 

Mars 2020 
 

Vor 2020 Skólastjóri og 
kennarar. 

Metið í lok hvers 
skólaárs 

 Huga að eflingu lesfimi á 
yngsta stigi.  

Allir nemendur eru hvattir til lesturs, 
lestrarátak þrisvar sinnum yfir skólaárið. 
Unnið markvisst eftir lestrarstefnu 
skólans Læsi er lykill.  

Des.  2019 Vor 2020 Skólastjóri og 
kennarar 

Metið í lok hvers 
skólaárs af 
skólastjóra og 
kennurum 

 Birta hæfniviðmið í öllum 
námsgreinum og gera 
nemendum og foreldrum 
aðgengileg.  

Með birtingu námsvísa og 
kennsluáætlana á heimasíðu verður 
tengt í hæfniviðmið 

Des. 2019 Mars 2020 Skólastjóri og 
kennarar 

Metið í lok hvers 
skólaárs. 

 Efla samræður um nám 
og samvinnu nemenda 
þar sem við á.  

Miklar samræður og samvinna eiga sér 
stað á meðal nemanda enda mikið um 
samkennslu. 

2019 Maí 2020 Skólastjóri og 
kennarar 

Metið í lok 
skólaárs. 

  Þjálfa nemendur í að setja 
sér markmið í námi og að 
taka þátt í að meta eigin 
framfarir.  

Nemendur vinna sem leiðtogar í eigin 
námi og eru markvisst þjálfaðir í að setja 
sér markmið  

2019 Maí 2020 Skólastjóri og 
kennarar 

Metið í lok hver 
skólaárs. 



 Skrá viðmið um árangur 
skimana og mats og til 
hvaða aðgerða skuli grípa í 
kjölfarið ef þarf 

Setja fram markmið og aðgerðir um 
árangur og markmið m.t.t. niðurstaðna 
skimana, námsmats og  samræmdra 
prófa 

Jan. 2020 Haust 2020 Skólastjóri og 
kennarar. 

Endurskoðað í lok 
skólaárs 

 

  



 

Umbótaþáttur - tækifæri til 
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til umbóta 
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Endurmat, 
hvenær/hvernig 

Svið III – Innra mat       

 Vinna áætlun um innra mat 
ársins og gera þar grein 
fyrir aðgerðum, 
þátttakendum, 
tímasetningum, 
ábyrgðaraðilum og 
viðmiðum um árangur, þar 
sem það á við.  

Gera áætlun um innra mat þar sem 
þættir verða skoðaðir. 
 Stjórnun  
 Nám og kennsla 
 Mannauður 
 Skólabragur 
 Innra mat  
Tilgreina leiðir, verkefni, verkferla og 
áætlanir við gerð matsins.    

Janúar 2020 Janúar 2021 Skólastjóri og 
matsteymi 

Áætlun um innra 
mat er metin á 
hverju vori og 
matinu gerð skil í 
sjálfsmatsskýrslu. 

 Skipa teymi fulltrúa í innra 
mati þar sem allir 
hagsmunaaðilar eiga 
aðkomu.  

Tryggja aðkomu allra hagsmunaaðila að  
framkvæmd matsins. 

Janúar 2020 Maí 2020 Skólastjóri árlega 

 Leita formlega eftir 
sjónarmiðum allra 
hagsmunaaðila við 
matið, s.s. foreldra.  

Gefa öllum hagsmunaaðilum kost á að 
koma að framkvæmd matsins. 

Janúar 2020 Maí 2020 Skólastjóri Árlega 

 Gera langtímaáætlun um 
innra mat til þriggja til 
fimm ára.  

Setja upp langtímaáætlun og birta á 
heimasíðu. útbúa matslista 

Jan. 2020 Okt.- nóv. 
2020 

Skólastjóri og 
matsteymi 

Birta á heimasíðu 

 Vinna árlega greinargerð 
um innra mat og birta 
opinberlega.  

Vinna sjálfsmatsskýrslu og birta á 
heimasíðu 

Apríl 2020 Haust 2020 Skólastjóri og 
matsteymi 

Birta á heimasíðu 

 Gera árlega 
umbótaáætlun þar sem 
fram koma aðgerðir, 
tímasetningar, 

Vinna umbótaáætlun þar sem allir 
þættir koma fram. Tryggja að 
umbótaáætlun byggi á virku innra mati 
og öðrum gögnum um árangur 

Jan. 2020 Haust 2020 Skólastjóri og 
matsteymi 

Sjálfmatsskýrsla 
2019-2020 



þátttakendur, 
ábyrgðaraðilar og 
hvenær og hvernig á að 
meta umbætur.  

skólastarfsins. Skoða reglulega hvaða 
markmið hafa náðst og hvað á að gera til 
að ná þeim markmiðum sem ekki hafa 
náðst. 

 Bera umbótaáætlun sem og 
aðrar áætlanir og skýrslur í 
innra mati undir skólaráð 
með formlegum hætti. 

Kynna áætlanir og skýrsluri formlega 
fyrir skólaráði og hagsmunaaðilum og 
tryggja að fram fari umræða um þróun 
og úrbætur. 

Febrúar 2020  Skólastjóri og 
matsteymi 

Árlega 

 

 

 


